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Bezpieczniej na przejściach

Niebawem rozpocznie się budowa oświetlenia dla pieszych 
i sygnalizacji świetlnej w ul. Karnowskiego w Wejherowie. 
Nowe oświetlenie zapewni kierowcom lepszą widoczność 
pieszego, a pieszym – lepszą widoczność zbliżających się 
pojazdów, zaś inteligentna sygnalizacja ograniczy nadmier-
ną prędkość samochodów.
str. 3

Nowe budyNki „dziadka”

Przy ulicy Ślusarskiej w Rumi ofi-
cjalnie otwarto trzy nowe budynki 
Ogniska Wychowawczego im. Ka-
zimierza Lisieckiego „Dziadka”. 
Inwestycja została zrealizowana 
przez Powiat Wejherowski przy 
wsparciu Miasta Rumia. Poprzed-
ni obiekt został wyburzony. 
str. 3

Czytali Balladynę

Za nami kolejna, już IX edycja Na-
rodowego Czytania. To coroczna, 
ogólnopolska akcja, organizowana 
pod patronatem Pary Prezydenc-
kiej. Fragmenty wybitnego dzieła 
romantyzmu „Balladyna” przeczy-
tano także w Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej.
str. 5

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 11 września 20202

Zaproszeni goście złożyli kwiaty przy gro-
bach poległych. Wszyscy zebrani mieli okazję 
uczestniczyć we mszy świętej koncelebrowa-
nej przez księdza prałata Reszkę i dziekana 
Daniela Nowaka a także skosztować gro-
chówki, którą przygotowali kucharze ze 
szkoły w Bolszewie. Ton uroczystości nadała 

młodzież ze szkoły z Gowina, która przedsta-
wiła program artystyczny dotyczący II wojny 
światowej. Honorową wartę trzymali har-
cerze. Za asystę Honorową i apel poległych 
dziękujemy członkom Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Grzmot”, którzy również po-
starali się o armatę i salwę honorową. Wójt 

Gminy Wejherowo w swoim przemówieniu 
nawiązał do osoby świętej pamięci kapitana 
Aleksandra Pawelca, który walczył w 1939 
roku w obronie Wejherowa i Oksywia. Zgro-
madzeni goście mogli także podziwiać mo-
bilną wystawę wojenną.

/UGW/

Uroczystość poświęcona 
pamięci poległych w Białej
GM. WEJHEROWO | 4 września spotkaliśmy się w Białej aby uczcić pamięć poległych oficerów i żoł-
nierzy  I Morskiego Pułku Strzelców. 

Pamięć o bohaterach II wojny światowej uczczono salwą 
honorową i apelem poległych. W okolicach Białej zginęło 
15 żołnierzy, natomiast w mogile spoczywa 28 bohaterów 
poległych w okolicach Wejherowa.
Hołd poprzez złożenie wiązanek pod pomnikiem oddali 
m.in. przedstawiciele władz, instytucji oraz stowarzyszeń, 
a także delegacje służb mundurowych i placówek oświa-
towych. W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta, kwiaty przed pomnikiem złożył zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz wspólne z wiceprze-
wodniczącym Rady Miasta Leszkiem Szczypiorem.  
Ceremonię uświetnił program artystyczny przygotowany 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Penconka 
w Gowinie. Uroczystość zakończyła msza polowa.
/raf/

Oddali cześć bOhaterOm
WeJherOWO | W białej odbyły się tradycyjne 
uroczystości upamiętniające miejsce walki i spoczynku 
żołnierzy 1 morskiego Pułku Strzelców. 
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fot. UM Wejherowo

EdWarda 
ŚliWińskiEGo

Ś.p.

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Społecznika szczególnie zaangażowanego 
w rozwój Osiedla Fenikowskiego

Najszczersze wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia Dla Rodziny 
i Najbliższych z powodu śmierci 

OGłOszenie 228/2020/DB

składa

"Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej..."

OGłOszenie 224/2020/DB
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81. rocznica wybuchu 
II wojny światowej
WEJHEROWO | 1 września br. obchodziliśmy 81. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej i napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę.

Z tej okazji władze Wejherowa wspólnie z przedstawicielami Oddzia-
łu Związku Inwalidów Wojennych RP złożyły hołd polskim żołnierzom 
poległym w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.

Uroczystości odbyły się na Starym Cmentarzy przy ul. Kalwaryjskiej. 
Podczas ceremonii prezydent miasta – Krzysztof Hildebrandt wspólnie 
z zastępcą – Arkadiuszem Kraszkiewiczem złożyli symboliczną wią-
zankę kwiatów i oddali hołd na grobach żołnierzy 1 Morskiego Pułku 
Strzelców poległych podczas II wojny światowej. 

W wydarzeniu brali także udział członkowie Oddziału Związku Inwa-
lidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej.

/raf/
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To kontynuacja rozpoczętego w 2016 r. pro-
gramu doświetlenia przejść dla pieszych, który 
prowadzony jest w różnych częściach Wejhe-
rowa. Inwestycja będzie kosztowała miasto ok. 
90 tys. zł. Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. Rozwoju Miasta, ak-
tualne przejście dla pieszych nie ma indywidu-
alnego oświetlenia, co sprawia, że przy dużym 
natężeniu ruchu samochodowego dochodzi 
tam do niebezpiecznych sytuacji z udziałem 
pieszych. Poza tym, na prostym odcinku drogi 
pojazdy bardzo często przekraczają dopusz-
czalną prędkość, co stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pieszych.

- W ramach inwestycji powstanie inteligentna 
sygnalizacja świetlna dla pieszych, która będzie 
dokonywała pomiaru prędkości zbliżającego 
się pojazdu, a w razie przekroczenia prędkości 
załączy czerwone światło i wymusi zatrzyma-
nie pojazdu – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Pomiar prędkości 
będzie się odbywał w obu kierunkach drogi. 
Piesi, przy pomocy przycisków, będą mieli 
możliwość ręcznego uruchamiania zielonego 
światła dla pieszych. Dodatkowo zostaną zain-
stalowane oprawy oświetleniowe do przejść dla 

pieszych, które dodatkowo doświetlą przejście.
Jak mówi Paweł Formela, radny miejski tej 

części Wejherowa, jest to inwestycja w bezpie-
czeństwo pieszych, ale i kierowców.

- Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych 
w ul. Karnowskiego niewątpliwie poprawi bez-

pieczeństwo pieszych, a na tym zależy nam 
najbardziej – podkreśla Paweł Formela - Inte-
ligenta sygnalizacja uspokoi ruch jadących tą 
ulicą samochodów, gdyż jak obserwujemy, kie-
rowcy bardzo często przekraczają dozwoloną 
prędkość.  /raf/

Będzie bezpieczniej 
na przejściach

WEJHEROWO | Niebawem rozpocznie się budowa oświetlenia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w ul. 
Karnowskiego. Nowe oświetlenie zapewni kierowcom lepszą widoczność pieszego, a pieszym – lepszą 
widoczność zbliżających się pojazdów, zaś inteligentna sygnalizacja ograniczy prędkość samochodów. 
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W kompleksie trzech nowoczesnych budyn-
ków mieszkalnych miejsce znalazło 40 dzieci.

– Dzieci od dłuższego czasu już w tej pla-
cówce mieszkają, więc się już zadomowiły, 
niemniej przez pandemię nie można było zro-
bić oficjalnego otwarcia. Dlatego w ramach 
spotkania integracyjnego postanowiliśmy 
pokazać nowe budynki mieszkalne i warunki 

jakie zyskały dzieci do nauki, odpoczynku czy 
rozwijania swoich pasji. Bo to jest ich drugi 
dom – podkreśla Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Od 1993 r. ognisko działało przy ul. Gdańskiej, 
blisko przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Ru-
mia Janowo. W związku z koniecznością  do-
stosowania placówek opiekuńczo-wychowaw-

czych do standardów  określonych w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, w 2017 r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
podjął decyzję o konieczności budowy nowych 
domów dla dzieci. 

– Zbiegło się to w czasie z potrzebą  pozy-
skania przez Miasto Rumia terenów przy ul. 
Gdańskiej na budowę węzła integracyjnego 
z tunelem w Rumi Janowie – wyjaśnia Wice-
starosta Jacek Thiel. – W związku z tym prze-
kazaliśmy miastu działkę z poprzednią siedzi-
bą, a w zamian otrzymaliśmy teren przy ulicy 
Ślusarskiej – dodaje wicestarosta.

W pierwszy weekend września oficjalnie 
zaprezentowano placówkę z trzema nowy-
mi obiektami. Podczas wydarzenia odbył się 
festyn zorganizowany przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie.

W każdym budynku mieszka 14 dzieci. Do 
dyspozycji mają kuchnię, aneks jadalny i po-
kój wypoczynkowy, a na zewnątrz zaplecze 
sportowe z boiskami do piłki nożnej, siatków-
ki i koszykówki oraz siłownię.

– Jest to ważna dla nas chwila i zależy nam, 
aby społeczeństwo i sąsiedzi wiedzieli o tym, 
że tutaj dzieją się dobre rzeczy. Trafiają do nas 
dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzi-
cielskiej z różnych powodów i tutaj znalazły 
swój nowy dom – mówi Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 
Iwona Romanowska.

Łączny koszt inwestycji, wraz z budową 
dwóch  boisk wielofunkcyjnych wyniósł 
5.745.000 zł.

/raf/

Nowe budynki „Dziadka” otwarte
POWIAT | Przy ulicy Ślusarskiej w Rumi oficjalnie otwarto trzy nowe budynki Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziad-
ka”. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Wejherowski przy wsparciu Miasta Rumia. Zamieszkało tam 40 dzieci. 
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 
w Urzędzie Miasta Rumi:

1) Podinspektor lub inspektor w Wydziale 
Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze 
czasu pracy,

2) zastępca skarbnika w Referacie Planowania 
i Realizacji Budżetu w Wydziale Finansowo-
Budżetowym w pełnym wymiarze czasu pracy.

szczegółowa treść ogłoszenia o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi  
/www.bip.rumia.pl/

OGłOszenie 227/2020/DB

OGłOszenie 133/2020/DB

Zgłosiło się 25 osób, 
14 oddało krew, co 
dało 6300 ml. W tym 7 
osób zgłosiło się po raz 
pierwszy!
Dziękuję krqwiodawcm 
za bezcenny dar życia. 
Dziękuję ekipie krwio-
busu RCKiK w Gdań-
sku za profesjonalną 
obsługę. Wójtowi Gminy 
Wejherowo Panu Henry-
kowi Skwarło, Grzegorz 
Hinz oraz OSP Bolsze-
wo dziękuję serdecznie 

za współpracę w organizacji zbiórki. Za otrzymane upo-
minki i książki dla krwiodawców dziękuję Pani dyrektor 
Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Natasza 
Sobczak Art, Panu Sapieha z UG Wejherowo i Starostwu 
Powiatowemu Wejherowo.
Ewa Trocka

zbiórka krWi W bOlSzeWie
Gm. WeJherOWO | W sobotę 5 września odbyła się 
charytatywna zbiórka krwi w bolszewie przy OSP.

fot. ewa Trocka
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To pomoże ustalić, czy liczba zade-
klarowanych osób odpowiada liczbie 
faktycznie zamieszkujących daną nieru-
chomość i czy wszyscy właściciele nie-
ruchomości wywiązują się z  obowiązku 
składania deklaracji.

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
właściciel nieruchomości, wspólnota 
czy spółdzielnia mieszkaniowa są obo-
wiązane złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości 
mieszkańca lub powstania odpadów ko-
munalnych.

W przypadku zmiany danych mają-
cych wpływ na wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi, właściciel jest zobowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie do 10-go 
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym  nastąpiła zmiana – mówi 
Grażyna Lemańczyk, kierownik Refera-
tu Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi Urzędu Miasta w Redzie. -  Mówi-
my tu o takich informacjach, jak liczba 
osób zamieszkujących daną nierucho-
mość, nawet, jeśli nie są zameldowane. 
Na przykład ktoś wraca z zagranicy lub 
ze studiów, w rodzinie rodzi się dziecko 
i temu podobne przypadki.

Weryfikacja złożonych deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi będzie prowadzona 

w oparciu o dane zgromadzone w ewi-
dencji ludności,  przeprowadzony wywiad 
środowiskowy oraz dane pozyskane  od 

innych jednostek  np. ilość zużytej wody.
Urząd Miasta w Redzie oczekuje, 

aby mieszkańcy miasta, członkowie wspól-
not mieszkaniowych lub zarządcy,  którzy 
do tej pory nie złożyli deklaracji uzupełnili 
wymagane informacje. Dotyczy to również 
tych, którzy nie zaktualizowali ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość. De-
klaracje należy wysłać pocztą lub złożyć 
w skrzynce umieszczonej w przedsionku 
wejścia do Urzędu Miasta w Redzie od 
strony parkingu przy ul. Gdańskiej 33. For-
mularz deklaracji dostępny jest na stronie 
internetowej miasta www.reda.pl w za-
kładce Gospodarka Odpadami. 

Niewypełnienie tego obowiązku będzie 
skutkowało wszczęciem postępowania 
egzekucyjnego i wydaniem decyzji admi-
nistracyjnej naliczającej opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi do 5 
lat wstecz.

Zmiany dotyczyły tylko jednej sprawy – zwiększenia o 35 
tys. zł środków na budowę boiska do piłki nożnej na Osie-
dlu Sucharskiego.
Radni obradowali w nowo wybudowanej Hali Sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 5 ze względów bezpie-
czeństwa, tak aby zapewnić duże odległości pomiędzy 
poszczególnymi osobami. Sesja trwała krótko i zakończyła 
się przed rozpoczęciem przez uczniów lekcji na hali, przez 
co nie zdezorganizowała pracy szkoły.
Sesja została zwołana z powodu konieczności zwiększenia 
środków o 35 tys. zł na budowę boiska do piłki nożnej na 
Osiedlu Sucharskiego plac im. Ryszarda Jakubka - etap 
I i II. Umożliwi to zawarcie umowy na realizację tego zada-
nia. Wybrany w przetargu wykonawca odmówił podpisania 
umowy i zgodnie z przepisami, konieczne jest wybranie 
kolejnej oferty z tego przetargu, która jest droższa właśnie 
o 35 tys. zł. Wykonawca, który złożył ofertę, a następnie 
odmówił podpisania umowy, poniesie konsekwencje finan-
sowe przewidziane prawem. 
/raf/

krótka SeSJa rady miaSta
WeJherOWO | Podczas ostatniej sesji rady miasta 
Wejherowa radni dokonali zmian w budżecie Wejherowa 
na 2020 rok i w wieloletniej prognozie finansowej. 

ReklaMa U/2020/PR

Zweryfikują dane w deklaracjach
REDA | Czy wszyscy płacą za śmieci? Urząd Miasta w Redzie 
rozpoczyna sprawdzanie danych w deklaracjach o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

fot. UM Wejherowo

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?
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Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewe-
lina Magdziarczyk-Plebanek, która wyreżyse-
rowała to widowisko, podkreśla że najważniej-
sze jest przesłanie płynące z „Balladyny”, które 
mimo upływu czasu nadal wciąż jest aktualne. 
Pęd do kariery i bogactwa nie usprawiedliwia 
intrygi, zdrady i zbrodni w celu dążenia do 
władzy. Choć pod parasolami przedstawienie 
śledziła zaledwie garstka osób. liczy się fakt, 
że zapomniana lektura szkolna odżyła i przy-
pomniała o wartościach ogólnoludzkich takich 
jak miłość, wierność, zaufanie i rodzina. 

- Od kilku lat spotykamy się na Placu Ja-
kuba Wejhera i prezentujemy mieszkańcom 

klasykę polskiej literatury. W tym roku dzię-
ki inicjatywie Pary Prezydenckiej odbyło się 
czytanie „Balladyny” Juliusza Słowckiego. 
Mam nadzieję że ta inscenizacja, która miała 
miejsce w ponad 3. tysiącach polskich miast 
i wsi, spowoduje że wielu Polaków uda się do 
bibliotek lub sięgnie do swoich półek, by od-
czytać ponadczasowe przesłanie tego dzieła, 
bo inaczej odbiera się treść sztuki gdy jest się 
uczniem, a inaczej, kiedy ma się za sobą bagaż 
doświadczeń życiowych – mówi Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek.

W spektaklu wystąpili aktorzy amatorzy 
z grupy teatralnej SWUTW „Srebrna Nitka” 

i grupy teatralnej przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej „Errata” w składzie: Celina Niebylska, 
Wioleta Urbańska, Krystyna Laskowska, Alek-
sandra Ucińska-Makowska, Beata Myszka, 
Marzena Wirkus, Teresa Malinowska,Elżbieta 
Kilikowska, Wiesława Cywińska, Krystyna 
Bolc, Mieszko Weltrowski, Mateusz Odowski 
i Wojciech Wołodkiewicz. 

Przypomnijmy, że dzięki środkom Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został 
przygotowany przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 11 
w Wejherowie, innowacyjny projekt „Smart-
Lektury”. Pierwszą Smart-Lekturą była właśnie 
„Balladyna”, do której wypracowano scenariusz 
miejskiej gry mobilnej o nazwie „Balladyna: 
the Kirkor edition”. Godne podkreślenia jest 
to, że w pierwszym etapie powstawania pro-
jektu, czyli w okresie pandemicznym i pracy 
zdalnej, młodzież sama tę grę przygotowywa-
ła. Pracowały nad tym trzy drużyny (zespoły) 
opracowując trzy różne wersje, które następnie 
zostały skompilowane w całość. Premierowa 
rozgrywka tej gry odbyła się w ramach Naro-
dowego Czytania „Balladyny” a sama gra zo-
stanie później udostępniona wszystkim i każdy 
zainteresowany będzie mógł z niej skorzystać. 

Dyrektor biblioteki podkreśla, że podzięko-
wania należą się nie tylko wytrwałym aktoro-
m-amatorom obu grup teatralnych za udział 
w Narodowym Czytaniu, ale również Szkole 
Podstawowej nr 11, zwłaszcza dyrektor Wio-
lecie Podolskiej i nauczycielkom - Marzenie 
Hoenig i Agnieszce Lesner, opiekunkom kół 
zainteresowań, które zaangażowały się w pracę 
nad przygotowaniem mobilnej gry miejskiej 
pt. „Balladyna: the Kirkor edition”. 

/raf/

Narodowe Czytanie w strugach deszczu
WEJHEROWO | W deszczu odbyła się na rynku 9. edycja Narodowego Czytania. W ramach wy-
darzenia została przeprowadzona również mobilna gra miejska „Balladyna: the Kirkor edition”. 
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

 
stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został Wykaz nr XXiii 
stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
743/243/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
1 września 2020 roku obejmujący nieruchomość 
niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 22/5 
o pow. 202m², obr. 14, położoną w Rumi w rej. 
ul. Dębogórskiej, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Rumia, dnia 09.09.2020r.
sporz. k. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska - Reszka

OGłOszenie 229/2020/DB

Obserwuj nasz profil
expressy.pl na issuu.com

Biblioteka kolejny już raz zaprosiła 
wszystkich Czytelników i miłośników 
czytania na wspólne świętowanie! Tym 
razem można było wysłuchać fragmen-
tów wybitnego dzieła polskiego romanty-
zmu „Balladyna”. Po raz pierwszy była to 
możliwość zapoznania się z lekturą Juliu-
sza Słowackiego w dwóch odsłonach - na 
żywo, a także online. 

Jak co roku w Narodowym Czytaniu 
wzięli udział „znani i lubiani”, czyli osoby 
znane szerszemu gronu nie tylko w powie-
cie wejherowskim. Byli to lokalni politycy, 
przedstawiciele mediów, ludzie kultury, 
teatru i sztuki. 

- W głównej mierze włodarze naszego 
powiatu przeczytali fragmenty „Ballady-

ny” – mówi Barbara Gusman, dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie. - To wszystko jest nagrane online 
i udostępnione na naszym Facebooku, na 
naszym kanale YouTube, zapraszam więc 
wszystkich do obejrzenia 

Mogliśmy więc posłuchać przykładowo 
takich osób, jak Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, Jacek Thiel, wicestarosta 
wejherowski, Ludwik Zegzuła, radny po-
wiatowy i jednocześnie członek Zarządu 
Powiatu, Leszek Winczewski, przewodni-
czący Komisji Kultury i wiele innych. 

Nie zabrakło również inscenizacji frag-
mentu dramatu w wykonaniu aktorów 
z Grupy Poetycko- Teatralnej „Pod Sową”. 
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Czytali Balladynę w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej

POWIAT | Za nami kolejna, już IX edycja Narodowego Czytania. To coroczna, ogólnopol-
ska akcja, organizowana pod patronatem Pary Prezydenckiej. „Balladynę” przeczytano 
także w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. 



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2020-06-17 na wniosek Wójta Gminy luzino, 
84-242 luzino ul. Ofiar stutthofu 11, wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 „Rozbudowa ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego w Dąbrówce o budowę ciągu pieszo - rowerowego”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. Robakowo działki nr ewid.: 96/7, 99, 101/1 (101), 284/1 (284), 279/1 (279), 278/1 (278), 278/2 (278)
- obr. Dąbrówka działki nr ewid.: 258, 240/9 (240/4), 240/7 (240/2), 240/11 (240/6), 239, 253, 241, 254

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):*
- obr. Robakowo działki nr ewid.: 88, 103/1

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. Dąbrówka działki nr ewid.: 240/8 (240/2), 240/12 (240/6)

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, 
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Wgląd do akt postępowań administracyjnych 
w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COViD-19 będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się. 
Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do akt sprawy 
będzie możliwy w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez 
platformę ePUaP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki na terenie starostwa. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz 
na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, 
przez okres 21 dni, wykaz nr X/2020 nieruchomości, dotyczący 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność skarbu Państwa, 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonej 
ewidencyjnie jako: działka nr 4/25, obręb 06, Miasto Wejherowo.

Wykaz wywieszono w dniu 9 września 2020 r.

Od 1 września br. 
Powiatowa biblioteka Publiczna 

w Wejherowie zaprasza:

Poniedziałek 1000-1200 1230-1700

Wtorek 1000-1200 1230-1700

środa 800-1200 1230-1600

czwartek 1000-1200 1230-1700

Piątek 1000-1200 1230-1700

Sobota 1000-1400  



dobry, cena 650 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

lOdóWkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

SPrzedam stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

SPrzedam drzwi metalowe 80x185, 2 
żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

SPrzedam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złOta rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 
54

SPrzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

SPrzedam szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPrzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kUPię

kUPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

SkUP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

SPrzedam

SkOda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2305 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

kUPię

SkUP, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

OGŁOSZENIA

POrady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

kUPię laptopa małego, sprawnego, nie 
drogiego, tel. 665 056 265

ReklaMa 23/2020/Rl

USŁUGI

USłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPakOWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kOtłOWnie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

UWaGa... nOWy nUmer OGłOSzeń za 2 zł 7248!

PrOfeSJOnalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

POznam miłą Panią, której pomogę 
finansowo, tel. 573 974 135

RÓŻNE

SPrzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SPrzedam odkurzacz, powermed, 
przeciwalergiczny na mokro, mało uży-
wany, 850 zł, Sierakowice, tel. 790 290 
835

PłUG 4 skibowy, stan dobry, cena 1150 
zł, Szemud, tel. 510 751 837

SłOma sucha 120/120 cena 25 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

dmUchaWa do zboża i siana, stan 

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRzYskie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUkaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUGi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDaM:

EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi kUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zaMieniĘ:

EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnaJĘCia:

EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi 
POszUkUJĘ WYnaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYzaCJa 
sPRzeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYzaCJa kUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUkaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT elekTROniCznY 
kOMPUTeRY:

EXP.SKO.

sPRzĘT elekTROniCznY 
TeleFOnY:

EXP.STE.

sPRzĘT elekTROniCznY 
inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.
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Już po raz 23. w Wejherowie rozstrzy-
gnięto konkurs na najładniej ukwiecony 
i zazieleniony balkon, okno lub ogród na 
terenie miasta. Tegoroczna edycja kon-
kursu, ze względu na sytuację związaną 
z koronawirusem, odbyła się w zmienio-
nej formule – zwycięzcy wyłonieni zostali 
na podstawie nadesłanych przez siebie 
fotografii. 

Mieszkańcy Wejherowa kazdego roku 
udowadniają, że ich zachwyt zielenią nie 
jest kwestią przepadku. Bez względu czy to 
duże ogrody, okno a nawet balkon, potrafią 

stworzyć piękne miejsce do wypoczynku.
- Mieszkańcy Wejherowa od ponad 20 lat 

mogą pochwalić się swoim balkonem lub 
ogrodem, biorąc udział w konkursie orga-
nizowanym przez miasto na najładniejszy 
ogród i balkon oraz działkę ogrodniczą – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – Dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w tegorocznej, chociaż zmie-
nionej ze względu na pandemię, edycji 
konkursu. Dzięki temu pasjonaci ogrod-
nictwa, którzy dbają o estetykę otoczenia 
i w kreatywny sposób ozdabiają balkony, 

tarasy, okna, ogrody i ogródki działkowe, 
mają okazję zaprezentować swoje pomysły 
przed komisją konkursową i szerszą grupą 
mieszkańców. W okresie wiosenno-letnim 
balkony i ogrody w Wejherowie nabierają 
wyjątkowych barw. Ukwiecone balkony, 
które zmieniają się w prawdziwe minio-
grody, urozmaicają osiedlową przestrzeń 
i są dużym wkładem mieszkańców w jej 
zagospodarowanie. Nawet niewielki, ude-
korowany balkon przyciąga wzrok i jest 
ozdobą budynku. Mieszkańcy wykazują 
się pomysłowością i wiedzą ogrodniczą, 
a w swoją pracę wkładają wiele wysiłku 
i serca. Dziękuję!

laUreaci kOnkUrSU
Jury pod przewodnictwem Teresy Pat-

sidis, a w składzie którego znaleźli się: 
Stanisław Brzozowski, Tacjanna Bielawa, 
Leszek Miś, Antonina Łuczyńska-Niem-
czyk, Natalia Borkowska-Mudlaff i Rafał 
Paczoska przyznało następujące nagrody:

w kategorii balkony, okna w do-•	
mach jedno- i wielorodzinnych pierwsze 
miejsce zajęła Elżbieta Malewska z ul. Na-
nickiej, drugie - Ewa Ellwart z ul. Rejtana, 
a trzecie - Aniela Bartnicka z os. Kaszub-
skiego. Wyróżnienie otrzymali - Elżbieta 
Firlej z ul. Jana III Sobieskiego i Wiesław 
Ziętkowski z ul. Harcerskiej;

w kategorii ogrody przydomowe •	
zwyciężył Dariusz Mielke z ul. Okrężnej, 
drugie miejsce zajęli Teresa i Tadeusz 
Kaweccy z ul. Kusocińskiego, a trzecie - 

Beata Szymańska z ul. Rogaczewskiego 
. Wyróżniono ogród Alicji Kobielli z ul. 
Kotłowskiego i Henryka Teclafa z ul. Ku-
socińskiego; 

w kategorii ogrody działkowe •	
pierwsze miejsce zajęła Violeta Drawc 
– Rodzinne Ogrody Działkowe im. mjr 

Henryka Sucharskiego, drugie - Jan Su-
prunowicz z ROD im. Floriana Ceyno-
wy, a trzecie - Grażyna Bigus z ROD im. 
mjr Henryka Sucharskiego. Wyróżnienie 
otrzymała Wiesława Witbrot z ROD im. 
Jakuba Wejhera.

/raf/

Dzięki konkursowi miasto pięknieje
WEJHEROWO | Miasto latem wygląda pięknie i zielono 
dzięki m.in. mieszkańcom, którzy dbają o ogrody i balkony. 
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Takie zawody to dla strongmanów 5 godzin wysiłku 
i rywalizacji. W ostatnich zmaganiach wzięło udział 
12 zawodników. Dla Kacnerskiego był to pierwszy 
start w sezonie 2020. 

- Rywalizacja była bardzo zacięta, a poziom wysoki 
– podsumował zawody Krzysztof Kacnerski. - Do-

skonale wiem co muszę poprawić, gdzie popełniłem 
błędy. Oczywiście wyciągnę z tego wnioski przed 
kolejnymi startami. Ale i tak się cieszę, bo przecież 
w u105 jestem 6 w Polsce! A jeżeli małe rzeczy nie 
będą nas cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą!

/raf/

Kacnerski zajął 
6. miejsce w kraju
STRONGMAN | Za nami Mistrzostwa Polski u105 w Świebodzinie, w których 
rywalizowało 12 zawodników. Krzysztof Kacnerski wywalczył 6. miejsce. 

Taneczne 
mistrzostwa

ReklaMa  1/2020/Rl

Po uroczystym rozpoczęciu, od godziny 13:00 słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku czytali wy-
brane fragmenty „Balladyny" Juliusza Słowackiego. 
Ze względu na obowiązujące obostrzenia spotyka-
nie odbyło się w Rodzinnym Parku Miejskim. 

– W tym roku pogoda pokrzyżowała nam plany 
i ze względu na złe warunki atmosferyczne przenie-
śliśmy imprezę z soboty na niedzielę. Mimo zmian 
publiczność nas nie zawiodła, a całe spotkanie od-
było się bez większych zmian programowych. Wy-
darzenie zostało entuzjastycznie przyjęte przez wi-
downię. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za tak 
liczną frekwencję – mówi Bożena Natzke, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.  

Narodowe Czytanie zainicjowano w 2012 roku 

wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. Akcja ta, organizowana co roku pod hono-
rowym patronatem Pary Prezydenckiej, promuje 
znajomość literatury narodowej poprzez publiczne 
odczytywanie jej fragmentów.

Ponadto przez cały weekend mieszkańcy mogli 
skorzystać z bogatej oferty Food Trucków, gdzie 
można było zakupić m.in. specjały kuchni meksy-
kańskiej, włoskiej, burgery, belgijskie frytki oraz 
inne kulinarne niespodzianki. Dla zainteresowanych 
przygotowano potrawy z różnych stron świata. Po-
szukiwaczy nowych smaków nie brakowało, jak co 
roku wydarzenie cieszyło się dużą popularnością.

Organizatorem redzkich wydarzeń były Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Fabryka Kultury.
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Weekend w Rodzinnym Parku
REDA | W niedzielę 6 września odbyła się tegoroczna, dziewiąta już odsłona Narodowego Czytania.

fot. freepik.com

zaJęcia dla WSzyStkich 
z fabryką kUltUry
reda | redzka fabryka kultury w tym roku przeniosła 
większość zajęć do sieci. dla uczestników przygotowano 
bogatą ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem, 
na chętnych czekają zajęcia w formie online. Propozycje 
są kierowane do różnych grup wiekowych. W wirtualnej 
ofercie znajdują się m.in. zajęcia gry na gitarze, rysunek 
i malarstwo czy gimnastyka z elementami latino. Od po-
niedziałku do piątku, zawsze o godzinie 18:00 pojawiać się 
będą filmiki z poszczególnymi zajęciami. Dodatkowo, we 
wtorki o 10:00 przygotowano muzykoranek dla najmłod-
szych. W zajęciach można uczestniczyć na bieżąco lub 
odtworzyć później. Warunkiem jest dołączenie do facebo-
okowej grupy. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- Zapraszamy do naszej grupy na Facebooku. Aby umoż-
liwić mieszkańcom stały kontakt z kulturą bez koniecz-
ności wychodzenia z domu, przygotowaliśmy ciekawy 
projekt on-line. Zachęcam do częstego odwiedzania strony 
internetowej oraz naszych profili na portalach społeczno-
ściowych, gdzie stale aktualizujemy ofertę Fabryki Kultury 
- mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor placówki.

TANIEC | Co to był za weekend 
- 4 dni zmagań tanecznych na 
najwyższym poziomie!

Krajowe Mistrzostwa IDO 
odbyły się w Ossie na początku 
tego miesiąca. Najlepsi tancerze 
z całej Polski, a wśród nich Spinki 
(ze Stowarzyszenia Tańca SPIN 
MOSIR Rumia), które zaprezen-
towały się w 20 choreografiach 
(formacje, miniformacje, solo 
i duety) osiągając wspaniałe wy-
niki i miejsca w finałach i półfi-
nałach Mistrzostw Polski IDO. 
W kategoriach solo rywalizowało 
około 100 solistek, a choreogra-
fie grupowe rozpoczynały się od 
półfinałów. 
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