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Książnica otwarta!

Wiele miesięcy przygotowań, ok. dwóch lat prac budowla-
nych, prawie 6 mln zł wydane na budowę i wyposażenie – 
ale w końcu jest, Książnica im. prof. Gerarda Labudy została 
oficjalnie otwarta. A wszystko zaczęło się w 2011 r., gdy na 
mocy zapisu testamentowego do wejherowskiego muzeum 
trafiła bogata spuścizna profesora Gerarda Labudy...
str. 3

Miasto reaguje na kryzys

Ostatnia sesja Rady Miasta Wej-
herowa, która odbyła się w tym 
tygodniu, poświęcona została 
przede wszystkim ratowaniu fi-
nansów miasta, dotkniętych skut-
kami pandemii koronawirusa CO-
VID-19 oraz niedofinansowaniem 
oświaty z budżetu państwa.
str. 2

Wirus coraz groźniejszy

W czwartek w kraju padł rekord, 
jeśli chodzi o liczbę zakażeń koro-
nawirusem. Zanotowano niemal 
2 tys. nowych zachorowań! Na 
samym Pomorzu potwierdzono 
zakażenie kolejnych 180 osób. Od 
soboty powiat wejherowski będzie 
w żółtej strefie. 
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Podjęto decyzje dotyczące obligacji 
miejskich, podatku od nieruchomo-
ści oraz zmian w budżecie. Wszystkie 
uchwały radni podjęli zdecydowaną 
większością głosów, zdając sobie sprawę 
z powagi sytuacji.

Radni podjęli decyzję o zmniejszeniu 

dochodów budżetu miasta o kwotę po-
nad 7,8 mln zł. To bezpośrednio (np. 
spadek dochodów z podatku PIT o 4 mln 
zł) lub pośrednio skutek pandemii. Jed-
nocześnie konieczne było zwiększenie 
wydatków na oświatę o 1,5 mln zł oraz 
na inwestycje drogowe o 5,6 mln zł. W tej 

sytuacji podjęto decyzję o emisji w tym 
roku obligacji miejskich za 8 mln zł oraz 
przesunięto spłatę zaciągniętych kredy-
tów i obligacji z tego roku na lata przy-
szłe. Celem tych działań jest pokrycie 
ubytków w dochodach miasta oraz za-
bezpieczenie realizacji przede wszystkim 
inwestycji drogowych i funkcjonowania 
oświaty. Miasto wdrożyło również pro-
gram oszczędnościowy, m.in. kilkanaście 
osób straciło prace w urzędzie i instytu-
cjach samorządowych.

- Pomimo trudności i bardzo ograni-
czonych środków finansowych staramy 
się, aby miasto się rozwijało, aby powstały 
nowe inwestycje, a mieszkańcy mogli ko-
rzystać z kolejnych atrakcyjnych miejsc.  
Jako samorząd boleśnie odczuwamy 
negatywne skutki gospodarcze i ekono-
miczne wywołane epidemią koronawi-
rusa. – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, 

prezydent Wejherowa – Mamy  do czy-
nienia z kryzysem, bowiem ta sytuacja 
mocno uderzyła w finanse samorządów, 
m.in. szybko spadły wpływy z podatków, 
które są jednym z podstawowych źródeł 
budżetów miast i gmin. Poza tym pono-
simy koszty walki z rozprzestrzenieniem 
się i skutkami COVID-19. Wielkim pro-
blemem jest nadal niedofinansowanie 
oświaty z budżetu państwa i brak rekom-
pensaty skutków zmian w ustawie o po-
datku PIT. Jednak pomimo tej trudnej sy-
tuacji, robimy wszystko, aby mieszkańcy 
odczuli to w jak najmniejszy sposób. To, 
jak sobie poradzimy z tą sytuacją w dużej 
mierze zależeć będzie m.in. od różnych 
rozwiązań na szczeblu rządowym.

Zbieramy środki na podwyżki 
dla naucZycieli

Rząd uchwalił podwyżki dla nauczycie-

li, ale nie przeznaczył na ten cel dodatko-
wych środków dla samorządów. Również 
Wejherowo musi poszukać pieniędzy, 
aby te podwyżki wypłacić. 

- Na podwyżki dla nauczycieli nie 
otrzymaliśmy zwiększonej subwen-
cji z budżetu państwa, tymczasem już 
w tym roku dopłacimy z budżetu miasta 
do oświaty rekordową kwotę  ponad 35 
mln zł. – wylicza Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
– W tej sytuacji zdecydowaliśmy się na 
podwyżkę podatku od nieruchomo-
ści średnio o ok. 5 procent, co oznacza 
wzrost o kilka złotych rocznie na miesz-
kanie i kilkanaście złotych rocznie na 
dom. Co ważne, nasze stawki są niższe 
od maksymalnie dopuszczalnych przez 
przepisy, aby nadmiernie nie obcią-
żać mieszkańców. Podatek od środków 
transportu nie ulegnie zmianie.

Miasto reaguje na koronakryzys 
finansowy WEJHEROWO | Ostatnia sesja Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się w tym tygodniu,  

poświęcona została przede wszystkim ratowaniu finansów miasta dotkniętych skutkami 
pandemii COVID-19 oraz niedofinansowaniem oświaty z budżetu państwa. 
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prZykładowy wymiar podatku od nieruchomości

rok 2020 - obecny rok 2021 - uchwalony wzrost roczny

mieszkanie o powierzchni 43,0 m2 
udział w gruncie o pow. 22,0 m2

34,00 zł (0,78 zł/m2)
11,00 zł (0,48 zł/m2) 

36,00 zł (0,83 zł/m2)
11,00 zł (0,50 zł/m2)

2,00 zł
0,00 zł

Razem 2,00 zł

mieszkanie o powierzchni 56,0 m2 
udział w gruncie o pow. 60,0 m2

44,00 zł (0,78 zł/m2)
29,00 zł (0,48 zł/m2)

47,00 zł (0,83 zł/m2)
30,00 zł (0,50 zł/m2)

3,00 zł
1,00 zł

Razem 4,00 zł

dom mieszkalny o pow. 110,0 m2 
grunt o pow. 634,0 m2

86,00zł (0,78 zł/m2)
304,00 zł (0,48 zł/m2) 

91,00 zł (0,83 zł/m2)
317,00 zł (0,50 zł/m2)

5,00 zł
13,00 zł

Razem 18,00 zł

budynek - działalność gospodarcza 
o pow. 70,00 m2
grunt o pow. 634,0 m2

1670,00zł (23,86 zł/m2) 

279,00 zł (0,93 zł/m2) 

1737,00 zł (24,82 zł/m2)

291,00 zł (0,97 zł/m2)

67,00 zł

12,00 zł

Razem 79,00 zł

Młodzi mieszkańcy Redy podsumo-
wali swoją roczną działalność.
- V kadencja Młodzieżowej Rady 
upłynęła nam szczególnie pod zna-
kiem aktywizacji mieszkańców oraz 
zaangażowania w wolontariat. Mło-
dzieżowi radni promowali oraz brali 
czynny udział w przygotowaniach 
miejskich imprez. Chętnie uczest-
niczyli w organizacji przedsięwzięć 
charytatywnych na przełomie 2019 
i 2020 roku. Byli też przekaźnikiem 
problemów oraz uwag młodego poko-
lenia dla dorosłego samorządu. Dziś, 
na podsumowaniu kadencji, wręczają 
też swoją, corocznie przyznawaną 
nagrodę Młodzika – mówi zastęp-
ca Burmistrza Miasta Redy Łukasz 
Kamiński.
Laureatem tegorocznej nagrody 
„MŁODZIK” zostało stowarzyszenie 
UKS Jedynka Reda. Organizacja 

została wybrana ze względu na swoje 
zaangażowanie w działalność chary-
tatywną na rzecz mieszkańców mia-
sta.  Szczególnie doceniona została 
działalność członków stowarzyszenia 

w dobie pandemii, a zwłaszcza zaan-
gażowanie w dystrybucję posiłków 
oraz zakupy dla podopiecznych 
MOPS Reda oraz osób przebywają-
cych na kwarantannie.

ostatnie posiedZenie młodZieżowej rady miasta
reda | 30 września, na uroczystej sesji, po raz ostatni spotkała się młodzieżowa rada miejska V kadencji. 
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Przypomnijmy: wszystko zaczęło się 
w 2011 r., gdy na mocy zapisu testamen-
towego do wejherowskiego muzeum 
trafiła bogata spuścizna profesora Ge-
rarda Labudy, wybitnego Kaszuby, hi-
storyka, mediewisty. Licząca ponad 26 
tys. woluminów biblioteka oraz bogate 
archiwum, a także liczne pamiątki, m.in. 
medale i odznaczenia przekazane przez 
profesora, stały się podstawą działań do 
utworzenia Książnicy. 

Od momentu pozyskania cennych 
zbiorów rozważane były kolejne możli-
wości lokalizacji budynku.

W 2015 r. Powiat Wejherowski podjął 
starania o adaptację budynków przy Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie na biblio-
tekę, która pozwoliłaby na umieszczenie 
zasobów profesora w jednym miejscu 
oraz dała możliwość poznania dorobku 
naukowca i historii Kaszub szerszemu 

gronu odbiorców. Wynikiem tych starań 
było otrzymanie od Miasta Wejhero-
wa budynków usytuowanych przy ulicy 
Zamkowej w Wejherowie. 

Na bazie tych dwóch budynków pocho-
dzących z II połowy XIX w., które były 
pozostałościami oficynowej zabudowy 
towarzyszącej Pałacowi Przebendow-
skich i Keyserlingków, a także współ-
tworzyły zabytkowe założenia pałacowo-
parkowe w Wejherowie, powstał projekt 
autorstwa arch. Wojciecha Pomierskiego, 
polegający na dobudowaniu nowego bu-
dynku stanowiącego jedną całość wraz 
z adaptowanymi budynkami przy ul. 
Zamkowej w Wejherowie.

W lipcu 2016 r. projekt pn. „Utworzenie 
Książnicy prof. Gerarda Labudy jako uni-
katowego zbioru dziedzictwa kulturowe-
go Pomorza poprzez adaptację budynków 
Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowe-
go przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-

ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
na potrzeby obsługi ruchu turystycznego 
regionu”, dofinansowany został z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014–2020 
w kwocie blisko 1,5 mln zł.

Na początku 2017 r. samorząd otrzymał 
dotację z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokości 520 
tys. zł na roboty związane z utworzeniem 
Książnicy. Prace budowlane rozpoczęły 
się w połowie 2017 r. i zakończyły w 2019 
r. Następnie prowadzone były roboty wy-
kończeniowe, aranżacja wnętrz i przy-
gotowanie wystaw. Całkowite koszty in-
westycyjne projektu zamknęły się kwotą 
5nieco ponad  5,7 mln zł. Z tego wkład 
powiatu wejherowskiego to 3,49 mln zł, 
dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego – 1,352 mln 
zł, dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 520 tys. zł, w wkład wła-
sny Gminy Miasta Wejherowo, która była 
partnerem projektu – 341 tys. zł.

- To całkowicie nowa instytucja kultu-
ry na Pomorzu, która będzie pełnić waż-
ną rolę – powiedział podczas oficjalnego 
otwarcia Książnicy - Jarosław Sellin, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Kultury. - 

- Będą tu mogły się odbywać spotkania 
z autorami książek, spotkania literackie, 
koncerty i wiele innych wydarzeń. Po-
nadto ta instytucja jest poświęcona prof. 
Labudzie, utrwali więc pamięć o tym 
wybitnym człowieku. Profesor sam 
przed śmiercią zdecydował, gdzie jego 
niezwykły księgozbiór ma trafić. Podjął 
poruszającą chyba nas wszystkich de-
cyzję, aby ten zbiór dzieł trafił do jego 
rodzinnego miasta – Wejherowa. 

Uczestniczący w otwarciu zgodnie pod-
kreślali, że Książnica powstała przede 

wszystkim dzięki zaangażowaniu jednej 
osoby – staroście Gabrieli Lisius. 

- 10 lat po śmierci prof. Labudy udało 
nam się sfinalizować dwa duże zadania, 
jakie zawierzył nam pan profesor – przy-
pomniał Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. - Pierwszym 
było wydanie historii Kaszubów w dzie-
jach Pomorza. Drugim jest godne zago-
spodarowanie jego bezcennych zbiorów 
– a to właśnie się udało dzięki otwieranej 
dziś nowej instytucji kultury. 

- Otwarcie tej Książnicy to dla nas wiel-
kie święto – podsumowała Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - Od pomysłu, 
poprzez podjęcie decyzji aż do realizacji 
minęła długa droga. Ale dzięki temu, że 
na tej drodze spotkaliśmy wielu wspania-
łych ludzi, dziś widzimy wspaniały efekt 
wysiłku tych wszystkich osób. 

Rafał Korbut
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W tym tygodniu dokonano odbioru ulic 
Starowiejskiej i Kaszubskiej w Gowinie. In-
westycja polegała na utwardzeniu płytami 
IOMB dwóch ulic gruntowych na długości 585 
m i szer. 5 m. Wykonawcą była firma “Usługi 
Ogólno-Sprzętowo Transportowe Roboty Dro-
gowe Teresa Groth” z Bolszewa. Modernizacja 
została zakończona z miesięcznym wyprzedze-
niem. Wartość zadania opiewała na kwotę 270 
562,50 zł z czego kwota 91 860 to pozyskana 
kwota w ramach dofinansowania do moderni-
zacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

/UGW/

Dwie drogi dojazdowe już po odbiorze
GM. WEJHEROWO | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gowinie w gminie Wejherowo została zakończona.

ReklaMa 183/2020/DB

Książnica prof. Labudy otwarta!
POWIAT | Wiele miesięcy przygotowań, ok. dwóch lat prac budowlanych, prawie 6 mln zł wydane na budowę i wyposażenie – ale w końcu jest, Książnica 
im. prof. Gerarda Labudy została oficjalnie otwarta. 
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Radny może bowiem stracić mandat, 
a ponadto karą za podanie nieprawdy 
w oświadczeniu majątkowym jest pozba-
wienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Jak wyjaśnia Jacek Gafka, przewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa, o tym, że 
Wojciech Wasiakowski (ze „Stowarzysza-
nia dla Wejherowian”) od dłuższego czasu 
miałby nie mieszkać w Wejherowie, poin-
formowali mieszkańcy Śmiechowa. 

Świadczyć mają o tym choćby wpisy 
radnego na Facebook-u i dom, który tam 
pokazuje, a jednocześnie sprawuje man-
dat radnego miasta. Mieszkańcy wskazali 
nawet konkretny adres poza Wejhero-
wem, pod którym ma zamieszkiwać rad-
ny Wasiakowski. Zgodnie z prawem, każ-
da osoba pochodząca z wyborów spośród 
mieszkańców, musi mieszkać w tej gmi-
nie, w której została wybrana i tam wypeł-

niać swój mandat. Jeśli radny nie mieszka 
w danej gminie, to nie może wtedy pełnić 
mandatu radnego i reprezentować miesz-
kańców oraz pobierać diety. Zasada ta nie 
dotyczy osób zatrudnionych na umowę 
tzn. zastępców prezydenta, dyrektorów, 
pracowników samorządowych, itd. 

Co więcej, jeśli tak by było, że radny 
Wasiakowski nie mieszka w Wejherowie, 
to oznacza, iż podał nieprawdę w oświad-
czeniu majątkowym odnośnie miejsca za-
mieszkania. A to jest przestępstwo karane 
więzieniem. Zastrzeżenia mieszkańców 
budziły też sprawy majątkowe w oświad-
czeniu radnego Wasiakowskiego – miał 
nie podać udziałów w domu, w którym 
mieszka poza Wejherowem. Zatajenie 
prawdy w oświadczeniu również podle-
ga karze pozbawienia wolności. Zgodnie 
z przepisami ustawy samorządowej Prze-
wodniczący Rady Miasta był zobowiązany 
podjąć działania w takiej sprawie – poni-
żej publikujemy pełną informację złożoną 
przez Jacka Gafkę podczas sesji w dniu 29 
września br. 

/opr. RaF/

informacja prZewodnicZącego rm wejherowa
(po analizie oświadczeń majątkowych radnych miasta 
Wejherowa za 2019 r.)
„Na podstawie art. 24h ustęp 9 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący 
analizy oświadczeń majątkowych (w tym przypadku 
przewodniczący Rady Gminy / Miasta) zobowiązany 
jest do dnia 30 października danego roku przedstawić 
Radzie Gminy / Miasta informację o:
1. Osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych 
lub złożyły je po terminie – w przypadku radnych miasta 
Wejherowa oświadczenia majątkowe za 2019 rok złożyli 
wszyscy radni, z czego dwoje radnych (Czesław Kukow-
ski oraz Piotr Reszke) uczyniło to po terminie.
2. Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowa-
nych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opi-
sem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe 
oświadczenie.
3. Działaniach podjętych przez wspomniany organ 
w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ana-
lizowanych oświadczeniach majątkowych.
Przepis art. 24h ustęp 9 ustawy stanowi, że w przypadku 
podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątko-
we podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot 
dokonujący analizy oświadczeń majątkowych występu-
je do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem 
o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
Takie nieprawidłowości ujawniłem w oświadczeniu ma-
jątkowym radnego Wojciecha Wasiakowskiego, wystę-
pując o kontrolę oświadczenia do CBA i ten fakt, zgod-
nie z ustawą, z zachowaniem zasad anonimizacji danych 
wrażliwych, jestem zobowiązany przedstawić Wysokiej 
Radzie wraz z głównymi motywami zawiadomienia. 
Działając na podstawie art. 24h ust. 6 i 9 Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713), dalej jako „Ustawa”, w związku 
z ciążącym na mnie obowiązkiem złożyłem wniosek 
do CBA o kontrolę oświadczenia majątkowego Rad-
nego Miasta Wejherowa Wojciecha Wasiakowskiego 
za rok 2019, wg stanu na dzień 31.12.2019r. w związku 
z uzasadnionym podejrzeniem iż:
- radny podał nieprawdziwy adres zamieszkania; 
- radny nie podał wartości nakładów poczynionych 
z majątku objętego małżeńską wspólnością majątko-
wą lub swojego majątku odrębnego na budowę domu 
mieszkalnego położonego poza Wejherowem.
Radny gminy jest osobą zobowiązaną do składania 
oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24h Ustawy. 
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego 
radnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową, w szczególności zawiera informacje o nie-
ruchomościach. Oświadczenia majątkowe powinny być 
składane z zachowaniem staranności, rzetelności i zu-
pełności zawartych w nich informacji.
Radny Wojciech Wasiakowski w części B oświadczenia 
majątkowego podał adres zamieszkania w Wejherowie. 
Tymczasem mieszkańcy dzielnicy, w której znajduje 
się dom o adresie udostępnionym we wniosku o kon-
trolę do CBA, ostatnio wielokrotnie zwracali mi uwagę, 
że radny nie zamieszkuje od dłuższego czasu w tym 
domu w Wejherowie. 
Wg informacji przekazanej przez mieszkańców rad-

ny Wojciech Wasiakowski zamieszkuje w domu poza 
Wejherowem – dane znajdują się we wniosku o kon-
trolę do CBA. Na swoim profilu w serwisie Facebook 
radny ten właśnie dom pokazuje jako dom swój i swo-
jej rodziny, na co jednoznacznie wskazują fotografie 
i wpisy zamieszczone przez niego na tym profilu. Dom 
ten jest miejscem, w którym radny po prostu na co 
dzień żyje wraz z rodziną.
Powyższe może oznaczać, że radny Wojciech Wasia-
kowski podał nieprawdę w oświadczeniu majątkowym 
w zakresie adresu zamieszkania.
Miejsce zamieszkania na terenie danej gminy jest 
wymagane dla możliwości wykonywania mandatu 
radnego tej gminy, co może wskazywać na świadome 
i zamierzone podanie nieprawdy w oświadczeniu ma-
jątkowym przez radnego Wojciecha Wasiakowskiego. 
Podanie adresu, czyli miejsca zamieszkania poza 
Gminą Miasta Wejherowa, skutkowałoby bowiem 
utratą mandatu i diety radnego. 
W art. 383 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. ko-
deks wyborczy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1319), dalej jako 
„k.w.”, przewidziano, że wygaśnięcie mandatu radnego 
następuje m.in. w przypadku utraty przez niego prawa 
wybieralności. W myśl art. 11 § 1 pkt 5 k.w. prawo wy-
bieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do 
organów stanowiących jednostek samorządu teryto-
rialnego (w tym rady gminy) przysługuje osobie mają-
cej prawo wybierania tych organów. Prawo wybierania 
(czynne prawo wyborcze) w wyborach do rady gminy 
ma obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej 
niebędący obywatelem polskim, który:
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz
stale zamieszkuje na obszarze tej gminy (art. 10 § 1 
pkt 3 lit. a k.w.).
Zgodnie z art. 5 pkt 9 k.w., ilekroć w k.w. jest mowa 
o stałym zamieszkaniu, należy przez to rozumieć za-
mieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczo-
nym adresem z zamiarem stałego pobytu.
Jak orzeczono w wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z 11 października 2017 r. (sygn. II OSK 2082/17, 
LEX nr 2408834), o miejscu zamieszkania dla określe-
nia praw wyborczych decydują zatem dwie przesłanki: 
przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miej-
scowości pod oznaczonym adresem oraz zamiar stałe-
go pobytu w tym miejscu. Na stałość pobytu w danej 
miejscowości wskazuje skupienie w niej życiowej aktyw-
ności danej osoby. Należy przy tym pamiętać, że rozpa-
trując zamiar przebywania w oznaczonej miejscowości 
należy mieć na uwadze nie tylko wewnętrzne przekona-
nie danej osoby, czy jej zapewnienia, ale również to, aby 
wystąpiły konkretne i sprawdzalne zachowania będące 
wyrazem deklarowanego zamiaru. Podkreślono, że choć 
różne sfery działalności radnego mogą być powiązane 
z różnymi miejscami, to – zgodnie z art. 28 kodeksu cy-
wilnego - można mieć tylko jedno miejsce zamieszka-
nia. Przy ustalaniu miejsca zamieszkania istotną rolę ma 
czynnik życia rodzinnego, a fakt przebywania w innej 
miejscowości w związku z wykonywaną pracą zawodo-
wą czy inną działalnością nie może mieć decydującego 
znaczenia, jeżeli nie idzie za tym koncentracja życia ro-
dzinnego. Również w wyroku NSA z 9 kwietnia 2013 r. 

(sygn. II OSK 479/13, LEX nr 1337428) zwrócono uwagę, 
że ustalając miejsce zamieszkania nie można uwzględ-
niać tylko pobytu wymuszonego koniecznością wyko-
nywania obowiązków pracowniczych czy zarobkowych, 
gdyż miejsce zamieszkania musi mieć cechy założenia 
tam ośrodka osobistych i majątkowych interesów. Nie 
można także utożsamiać miejsca zamieszkania z miej-
scem zameldowania na pobyt stały, gdyż z czynnością 
zameldowania nie wiąże się nabycie jakichkolwiek praw 
lub obowiązków. 
W zgodnej ocenie ekspertów prawnych wyprowadze-
nie się przez radnego z gminy, w której został wybra-
ny, powoduje wygaśnięcie jego mandatu. 
Można zatem przypuszczać, że radny Wojciech Wa-
siakowski ma wyraźny motyw do ukrywania swojego 
rzeczywistego adresu zamieszkania i podania nie-
prawdy w oświadczeniu majątkowym.
Ponadto wymaga zbadania, czy radny nie zataił 
w oświadczeniu majątkowym informacji na temat warto-
ści i źródła nakładów poczynionych z majątku objętego 
małżeńską wspólnością majątkową lub swojego majątku 
odrębnego na budowę domu poza Wejherowem, który 
pokazuje na Facebooku jako swój dom. W oświadczeniu 
brak jest informacji na ten temat (wskazany jest jedynie 
dom w Wejherowie) i w tej sytuacji w sposób naturalny 
pojawiają się pytania, czy radny Wojciech Wasiakowski 
nie ukrywa swojego majątku i dochodów?
Należy zwrócić uwagę na poważne sankcje karne 
grożące radnemu, co świadczy o wadze jakie tego 
typu czynom nadał polski ustawodawca. Zgodnie 
z art.24l Ustawy „Podanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje od-
powiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego”, zaś każdy radny podpisując oświadczenie 
majątkowe stwierdza: „Powyższe oświadczenie skła-
dam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
grozi kara pozbawienia wolności”.
Opisane czyny radnego, jeśli się potwierdzą po kon-
troli oświadczenia przez CBA, mogą stanowić dzia-
łanie na szkodę interesu publicznego. Oświadczenia 
majątkowe to ważny element społecznej kontroli osób 
pełniących funkcje publiczne, dlatego ich rzetelne 
i uczciwe składnie jest tak istotne dla społeczeństwa. 
Radny miasta to funkcja wymagająca przejrzystości 
i nienagannej moralności, która rodzi tak potrzebne 
zaufanie i prestiż. Niedopuszczalne jest oszukiwanie 
mieszkańców przez radnego poprzez podawanie 
nieprawdziwych informacji w oświadczeniach ma-
jątkowych. Naruszanie powyższych zasad wymaga 
zbadania, napiętnowania i wyciągnięcia konsekwen-
cji prawnych. Analiza oświadczeń majątkowych musi 
prowadzić do ujawniania podawania nieprawdy lub 
zatajania prawdy oraz ponoszenia odpowiedzialności 
przez osoby dopuszczające się takich czynów. 
Dalsze działania w opisanej sprawie będzie prowadzi-
ło Centralne Biur Antykorupcyjne.”
Do powyższej informacji załączono zanonimizowaną, 
z uwagi na przepisy RODO, kopię wniosku o kontrolę 
oświadczenia majątkowego radnego Wojciecha Wasia-
kowskiego skierowanego do Centralnego Biura. 

jacek gafka,
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa:

- O aferze z radnym Wojciechem Wasia-
kowskim poinformowali mnie mieszkańcy. 
Ustawowo jestem zobowiązany do ana-
lizy oświadczeń majątkowych radnych. 
Z uwagi na uzasadnione podejrzenia 
skierowałem wniosek do Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego o kontrolę 
oświadczenia radnego Wasiakowskiego, 

gdyż takie działania przewiduje ustawa 
samorządowa. Sprawa jest poważna, a można ją opisać w kilku punktach. 
Po pierwsze, twierdzenia radnego Wasiakowskiego, iż mieszka w Wej-
herowie nie znajdują potwierdzenia w zdjęciach i komentarzach, które 
zamieszcza w swoim profilu na portalu Facebook oraz informacjach 
od mieszkańców, którzy podali dokładny adres zamieszkania radnego 
Wasiakowskiego poza Wejherowem. Wg mieszkańców radny Wojciech 
Wasiakowski nie mieszka od dłuższego czasu w Wejherowie. Zgodnie 
z prawem, każda osoba pochodząca z wyborów spośród mieszkańców, 
musi mieszkać w tej gminie, w której została wybrana i tam wypełniać 
swój mandat. Jeśli radny nie mieszka w danej gminie, to nie może wtedy 
pełnić mandatu radnego i reprezentować mieszkańców oraz pobie-
rać diety. Zasada ta nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę tzn. 
zastępców prezydenta, dyrektorów, pracowników samorządowych, itd.  
Po drugie, jeśli tak by było, że radny Wasiakowski nie mieszka w Wej-
herowie, to oznacza, iż podał nieprawdę w oświadczeniu majątkowym 
odnośnie miejsca zamieszkania. A to może być przestępstwo karane 
więzieniem. Po trzecie, zastrzeżenia mieszkańców budziły też sprawy 
majątkowe w oświadczeniu radnego Wasiakowskiego – miał nie podać 
udziałów w domu, w którym mieszka poza Wejherowem. Zatajenie 
prawdy w oświadczeniu również podlega karze pozbawienia wolności.  
Po czwarte, sprawa ma wymiar nie tylko prawny, ale też moralny. Radny 
miasta to funkcja wymagająca przejrzystości i nienagannej moralności, 
która rodzi tak potrzebne zaufanie i prestiż. Niedopuszczalne jest oszu-
kiwanie mieszkańców przez radnego poprzez podawanie nieprawdzi-
wych informacji w oświadczeniach majątkowych. Naruszanie tych zasad 
wymaga zbadania, napiętnowania i wyciągnięcia konsekwencji prawnych. 
Czy radny, który kłamie i oszukuje mieszkańców oraz łamie prawo, 
będzie godnie ich reprezentował, czy ma prawo choćby wypowiadać 
się na tematy dotyczące miasta? Po piąte, zgodnie z przepisami ustawy 
samorządowej, jako Przewodniczący Rady Miasta zobowiązany byłem 
przedstawić informację na powyższy temat Radzie Miasta, co uczyniłem 
na ostatniej sesji. Dalsze działania w opisanej sprawie będzie prowadziło 
Centralne Biur Antykorupcyjne.

CBA prześwietli radnego
WEJHEROWO | Centralne Biuro Antykorupcyjne zbada, czy Wojciech Wasiakowski oszukiwał w oświadczeniu majątko-
wym, które złożył jako radny i czy złamał prawo. Jeśli tak by się stało, konsekwencje mogą być poważne. 

,,

wojciech wasiakowski,
radny Wejherowa:

- Zarzuca mi się, że nie mieszkam w Wejherowie i że ukrywam majątek. Te dwa „zarzuty” 
to kompletna bzdura, która nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jest to 
wymysł radnego Jacka Gafki, który jest przedstawicielem innej opcji politycznej. Ja od 
wielu lat mieszkam w Wejherowie i pracuję w Wejherowie. Oczywiście, że nie zawsze tu 
nocuję, gdyż często wyjeżdżam i czasem spędzam noc w jednym, czasem innym mieście. 
Ale podkreślam raz jeszcze – Wejherowo to moje miasto, w którym mieszkam i w któ-
rym znajduje się dom, którego jestem właścicielem. A jeśli chodzi o drugi zarzut, czyli 
rzekome ukrycie majątku, to jest to kłamstwo i polityczne pomówienie, za które będę 
się od Jacka Gafki oficjalnych, publicznych przeprosin.Co istotne, pismo wysłane przez 

radnego Gafkę nie świadczy o popełnieniu żadnego przestępstwa, nie ma na razie mowy 
o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania – to jedynie zawiadomienie. Mam jednak nadzieję, że spowoduje ono, że CBA 
zainteresuje się wszystkimi oświadczeniami majątkowymi i każdy z radnych zostanie dokładnie prześwietlony. 

,,
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ogromne wyZwanie dla całego 
regionu
Pomorska inicjatywa ma przy-
gotować region do skali wyzwań 
związanych z budową około 
6-gigawatowych farm wiatrowych, 
które mają powstać do 2030 roku. 
Podpisujące dokument strony za-
deklarowały współpracę i wymianę 
dobrych praktyk – przede wszystkim 
w obszarach umożliwiających wspar-
cie przedsiębiorców, rozwój kontak-

tów gospodarczych, przygotowanie 
kadry, wykorzystanie potencjału 
badawczo-rozwojowego, a także 
budowę świadomości społecznej.
Wśród sygnatariuszy znaleźli się 
włodarze województwa pomorskiego 
i lokalnych samorządów, a także 
przedstawiciele uczelni wyższych, 
organizacji branżowych, sekto-
ra edukacji oraz przedsiębiorcy. 
Inicjatywa pozostaje jednak otwarta 
na wszystkie podmioty, które chcą 
uczestniczyć w tworzeniu nowego 
sektora. Budowa farm wiatrowych 
stanowi ogromne wyzwanie, a po-
wodzenie przedsięwzięcia w dużej 
mierze zależy od przygotowania 
regionu pomorskiego, który będzie 
miejscem głównych inwestycji.  
– Na rodzącą się branżę spoglądamy 
z perspektywy regionalnej. Chcemy, 
żeby pomorskie podmioty uczest-
niczyły w łańcuchu dostaw i żeby 
w naszym regionie powstawały 
atrakcyjne miejsca pracy związane 
z tym sektorem. Skala planowa-
nych inwestycji to wielka szansa na 
rozwój gospodarczy Pomorza i – co 
dla nas bardzo istotne – rozwój w in-
nowacyjnym sektorze odnawialnych 
źródeł energii – powiedział leszek 
bonna, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

rumia wysZkoli fachowców
Jednym z zamierzeń pomorskiej 
inicjatywy jest również przygoto-
wanie kadr niezbędnych do budowy 
i obsługi farm wiatrowych mających 
się pojawić już w 2025 roku. W tym 
celu na terenie Rumi powstanie 
Centrum Kompetencji Morskiej 
Energetyki Wiatrowej, które, jako 
miejsce specjalistycznych szko-
leń i zdobywania niezbędnych 
uprawnień, pozwoli polskim firmom 
budować łańcuch dostaw, bazując 
na lokalnych zasobach. 
– Wiążemy swój rozwój z branżą 
morskich farm wiatrowych na Bał-
tyku. Inwestorom oferujemy nasze 
tereny przemysłowe zlokalizowane 
w sąsiedztwie gdyńskiego portu. 
Jesteśmy zdeterminowani do budo-
wy Centrum Kompetencji Morskiej 
Energetyki Wiatrowej. Jest to jeden 
z naszych priorytetowych projektów. 
Stworzymy centrum, które będzie 
szkolić kadry niezbędne do budowy 
farm wiatrowych oraz ich utrzyma-
nia – podkreślił michał pasieczny, 
burmistrz Rumi.

tysiące miejsc pracy i miliardy 
Złotych
Budowa farm wiatrowych na Bałtyku 
może być jedną z największych inwe-

stycji w historii polskiego przemysłu 
energetycznego. Warte miliardy 
złotych przedsięwzięcie z biegiem lat 
ma zaspokoić nawet 20% krajowe-
go zapotrzebowania na energię. 
Wyliczenia ekspertów pokazują, że 
zainstalowanie morskich farm wiatro-
wych o mocy 6 gigawatów do 2030 
roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy 
w całym kraju i wygeneruje około 60 
miliardów złotych wartości dodanej 
do PKB. Będą to inwestycje warte 
miliardy złotych, do zrealizowania 
których potrzebny jest odpowiedni 
port oraz rozległe zaplecze przemy-
słowo-usługowe na lądzie.
Do gdyńskiego portu wpływać będą 
elementy konstrukcyjne – tam będą 

też składane i stamtąd wypłyną, 
by ostatecznie stanąć w morzu. 
Z kolei na terenie okolicznych 
gmin mogą funkcjonować zakłady 
produkujące najróżniejsze materiały 
na potrzeby farm wiatrowych oraz 
firmy obsługujące budowę. W wie-
loletniej perspektywie udział w tak 
ogromnym przedsięwzięciu zapewni 
rozwój całego regionu, który będzie 
zaangażowany w proces budowy, 
eksploatacji oraz późniejszy serwis 
morskich farm wiatrowych. 
Rozpoczęcie budowy planowane 
jest na 2022 rok, a związane z tym 
prace oraz obsługa serwisowa będą 
realizowane nieprzerwanie przez co 
najmniej 18 lat.

rumia stawia na budowę farm wiatrowych
rumia | w urzędzie marszałkowskim województwa pomorskiego podpisano 25 września deklarację powołania 
inicjatywy „pomorska platforma rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na bałtyku”. przedsięwzięcie zostało 
zapoczątkowane przez spółkę rumia invest park, a jego głównym zadaniem jest skupienie przedstawicieli róż-
nych sektorów, którzy chcą uczestniczyć w budowie farm wiatrowych w polskiej strefie morza bałtyckiego.
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iagotowi? do startu… start!

Uroczysta inauguracja rumskiej odsłony 
kampanii na rzecz zmiany przyzwyczajeń 
transportowych nastąpiła w środę 16 wrze-
śnia przy Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych. To wła-
śnie tam „ekologicznie zmotoryzowani” 
mogli otrzymać tematyczne gadżety. Tego 
samego dnia, w samo południe, nastąpiło 
uroczyste wprowadzenie do ruchu fabrycz-
nie nowych, pierwszych w Polsce, dwóch 
hybrydowych autobusów MAN Lion’s City 
12C Efficient Hybrid. Z kolei w godzinach 
popołudniowych przedstawiciele Studia 
Tańca i Ruchu „Creative Dance” zaskoczyli 
podróżnych, wykonując układ choreogra-
ficzny przy dworcu PKP.

tanecZnym krokiem
Kolejnego dnia (17 września) rozpoczę-

ły się kulturalne atrakcje. Równo o godzi-
nie 18:00 na terenie dworca PKP odbył się 
koncert w wykonaniu zespołu wokalnego 

Muzaika, który na co dzień funkcjonu-
je w sekcji muzycznej Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi. Chórzystki umilały czas 
podróżnym, wykonując własne aranżacje 
popularnych piosenek.

rowerem po książkę
Piątek (18 września) był dniem prze-

prowadzenia konkursu dla szkół podsta-
wowych. Uczniowie zostali zaproszeni do 
miasteczka rowerowego przy ul. Topolowej, 
gdzie musieli się wykazać znajomością zna-
ków drogowych. Najlepsi okazali się przed-
stawiciele Szkoły Podstawowej numer 6 im. 
Aleksandra Majkowskiego. Natomiast kil-
ka godzin później pracownicy Stacji Kultu-
ra przeprowadzili akcję „Pociąg do książki”, 
podczas której zachęcali przechodniów do 
sięgania po bezpłatną literaturę. 

prZyjemne Z pożytecZnym
Przez całą sobotę (19 września) trwała 

zabawa fotograficzna pod nazwą „Aktyw-

ny Dzień”. W ramach tej akcji mieszkań-
cy Rumi mogli opisać i przedstawić na 
zdjęciach czas spędzony w „ekologicznej 
podróży”. Autorzy najciekawszych rela-
cji zostali nagrodzeni gadżetami. Udział 
w zabawie fotograficznej można było 
połączyć z „Poszukiwaniami rumskiego 
ekobohatera”.

wielopokoleniowy rajd
Blisko 250 miłośników dwóch kółek 

wzięło udział w miejskim przejeździe 
rowerowym, który został zorganizowa-
ny 20 września. Dzieci, nastolatkowie, 
dorośli i seniorzy – wszyscy spotkali się 
na parkingu Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, by ruszyć w niespełna 
5-kilometrową trasę. Po pokonaniu tego 
dystansu uczestnicy zostali obdarowani 
zestawami rowerowych gadżetów.

spacer po wiedZę
Zwolennicy pieszych wędrówek mogli 

skorzystać z propozycji Dariusza Rybackie-
go, społecznego pełnomocnika burmistrza 
do spraw historii Rumi. W poniedziałek 
21 września wszyscy, którzy zjawili się pod 
MOSiR-em, zostali zabrani na historyczny 
spacer. Pasjonat opowiadał o dziejach mia-
sta, przedstawiając reprodukcje oryginal-
nych pocztówek oraz zdjęć.

ulicZne atrakcje i podróż 
w cZasie

Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu w Rumi był 
„Dzień bez Samochodu”. Z tej okazji ulica 
Filtrowa została wyłączona z ruchu samo-
chodowego, a nawierzchnia drogowa stała 
się przestrzenią dla miejskiego pikniku. 
Tego samego dnia na trasie od dworca 

PKP do Centrum Handlowego „Port Ru-
mia” kursował zabytkowy autobus, który 
zabierał w podróż wszystkich chętnych.

– Ogromnie dziękuję wszystkim naszym 
partnerom za współpracę i zaangażowa-
nie. Wolontariuszom ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Józefa Wybickiego oraz Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Karola Olgierda 
Borchardta za pomoc. Służbom – policji 
i straży miejskiej – za zapewnienie bezpie-
czeństwa w trakcie całej kampanii. Pra-
cownicy miejskich jednostek również spi-
sali się na medal. Bez zaangażowania tych 
wszystkich osób przeprowadzenie ETZT 
w Rumi nie byłoby możliwe – podsumo-
wuje Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz 
do spraw społecznych oraz koordynator 
ETZT w Rumi.

Przez tydzień promowali 
ekologiczną mobilność

RuMIA | Przejazd zabytkowym autobusem, historyczny spacer czy uliczny festyn – to 
tylko część spośród bezpłatnych atrakcji mających zachęcić mieszkańców Rumi do korzy-
stania z ekologicznych form mobilności. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowa-
ne przez urząd miasta i partnerów w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”.
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PRACA W STAROSTWIE W WydzIAlE ARChITEkTuRy I budOWnICTWA
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Architektury i budownictwa

1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
a) wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym lub budowlanym,
b) znajomość i umiejętność stosowania przepisów kPa, ustawy o samorządzie 
powiatowym, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,
f ) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,
b) znajomość przepisów dot. ochrony zabytków
c) znajomość przepisów ustawy o własności lokali

3. zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:
a) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
c) przygotowywanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
d) przygotowywanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania obiektów budowlanych,
e) przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

4. zakres odpowiedzialności:
a) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
b) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień regulaminu 
organizacyjnego,
c) za powierzone mienie.

5. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym 
pracowników samorządowych. 

6. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, 
a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez 
przeprowadzania kolejnego naboru.

7. należy złożyć następujące dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery 
zawodowej),
c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie 
o zatrudnieniu
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku 
ich posiadania,
f ) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich 
posiadania,
g) wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru,
h) kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku jej 
posiadania.

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku – w przypadku 
kandydatów niepełnosprawnych:
a) wymagany kontakt telefoniczny z interesantami, pisemny i bezpośredni 
z klientami,
b) praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,
c) praca związana z przenoszeniem dokumentów,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie 
uciążliwych  
i szkodliwych warunków pracy,
f ) nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy 
i dostępność  
do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
g) wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

10. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie powiadomiona 
o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata 
w terminie 14 dni od zawiadomienia wraz z zaświadczeniem o niekaralności 
i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

Dokumenty wymienione w pkt 7 lit. g muszą być złożone według 
ustalonego wzoru. 

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 7 za wyjątkiem lit. e, f, h 
spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze 
Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 lub przesłać za pośrednictwem 
poczty na adres Starostwa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy 
naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury 
i budownictwa, w terminie do dnia 12.10.2020 r. włącznie. Termin uznaje się za 
zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 12.10.2020 r.

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, zostanie ustalona lista kandydatów, 
którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, 
a w przypadku znacznej ilości kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin 
pisemny w formie testu 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.powiat.wejherowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej 
Starostwa przy ul. 3 Maja 4. kwestionariusz znajduje się na stronie internetowej 
lub można go nabyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
ul. 3 Maja 4 pokój nr 126.

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani alicja Czajkowska 
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym nr tel. 572-94-18.

Informujemy, że:

administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą 
w Wejherowie ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00 ; 572-94-01 Fax: 572-94-02. 
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dobre miejsce dla biZnesu
Budowa ulicy Nowej Kazimierskiej kosz-

towała ponad 15 milionów złotych, a za re-
alizację tej inwestycji odpowiadała spółka 
Rumia Invest Park. Głównym celem przed-
sięwzięcia było przygotowanie gruntów 
pod działalność przemysłowo-usługową. 
Są to tereny zlokalizowane przy ulicy Ka-
zimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Woj-
ska Polskiego. Z 26 hektarów, które jeszcze 
do niedawna były na sprzedaż, pozostało 
mniej niż 40%. Kolejne firmy budują tu 
swoje siedziby, zapewniając setki nowych 
miejsc pracy mieszkańcom Rumi i okolic. 
Inwestycja jest więc istotna nie tylko z per-
spektywy miasta, ale i całego regionu.

– Nasza strefa przemysłowa, która 
ma przyciągnąć wielu inwestorów, już 
rozpoczęła swoje działania. Ogromne 
podziękowania kieruję do firm 
współpracujących oraz przedsiębiorstw, 
które zaufały nam jako pierwsze, czyli 
Corleonis i Clima Gold. Kolejne firmy 
mają podpisane umowy przedwstępne – 
podkreślił Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Prawdopodobnie w przeciągu 
3 lat możemy dojść do 2-3 tysięcy 
dodatkowych miejsc pracy, co z naszego 
punktu widzenia jest gigantycznym 
wzrostem. Niedługo będzie tu dojeżdżać 
komunikacja miejska, zdobyliśmy także 
6-milionowe dofinansowanie na kolejny 
projekt, aby te tereny się rozrastały i kwitła 
przedsiębiorczość. Mieszkańcy na pewno 

będą bardzo zadowoleni, bo to właśnie 
dzięki właścicielom firm samorządy mają 
wyższe dochody i to jest ogromny skarb 
dla nas wszystkich. Jestem dumny, że to, 
co kiedyś wydawało się tylko marzeniem, 
nabrało realnych kształtów – podkreślił.

odważna decyZja
Pierwsze działania w tym kierunku zo-

stały podjęte w 2017 roku – to właśnie 
wtedy Rada Miejska Rumi zdecydowała 
o powołaniu Rumia Invest Park. Spół-
ka, będąca w stu procentach własnością 
gminy, od samego początku przygotowy-
wała się do realizacji inwestycji, które są 
kluczowe dla rozwoju miejskich oraz pry-
watnych terenów przemysłowych zloka-
lizowanych przy ulicy Kazimierskiej oraz 
Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego.

– Dziękuję za odwagę burmistrzowi, rad-
nym miejskim i powiatowym, ponieważ to 
była bardzo odważna decyzja, żeby nam 
zaufać, przekazać pieniądze i zainwesto-
wać w tę drogę. Nie wszyscy wierzyli, że 
damy radę, ale udało się. Za chwilę pojawi 
się kolejny kamień milowy w postaci projek-
tu unijnego, dlatego działamy dalej. Bardzo 
dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i do 
zobaczenia na kolejnej podobnej uroczy-
stości – dodała Agnieszka Rodak, prezes 
spółki Rumia Invest Park.

coś się końcZy, coś się ZacZyna
W oficjalnym otwarciu, oprócz go-

spodarzy, udział wzięli przedstawiciele: 
władz powiatowych, gminy Kosakowo, 
Agencji Rozwoju Pomorza, Cechu Rze-
miosł Różnych w Rumi, Portu Gdy-
nia, Regionalnej Izby Przedsiębior-
ców „Norda”, grupy Energa-Operator, 
przedsiębiorstwa PERN, firmy Atlas 
Poland, Invest Metal, Clima Gold, Pa-
nattoni, Corleonis oraz wykonawcy in-
westycji – firmy Kruszywo.

– Bardzo się cieszę, że mogłem 
uczestniczyć w tym ważnym i radosnym 
dla całego powiatu wydarzeniu. To 
podwójne święto, ponieważ zakończenie 
budowy tej ulicy to jednocześnie 
rozpoczęcie kolejnych inwestycji. Dlatego 
też chciałbym pogratulować władzom 
Rumi oraz przedstawicielom spółki 
podjętej polityki inwestycyjnej oraz 
umiejętności prowadzenia dialogu, 
czego efekty już widzimy – podsumował 
wicestarosta powiatu wejherowskiego 
Jacek Thiel.

plany na prZysZłość
Przygotowanie i sprzedaż atrakcyjnych 

gruntów to niejedyny pomysł spółki na 
najbliższe lata. W przyszłości Rumia In-
vest Park będzie pozyskiwać kolejne te-
reny, jak również świadczyć opiekę po-
inwestycyjną firmom, które zagoszczą 
w Rumi. W dalszym ciągu będą także 
realizowane zadania doradcze i wspie-
rające przedsiębiorców w ich rozwoju.

Spółka dostrzega również potencjał 
w inwestycji zapowiadanej jako naj-
większa w historii polskiego przemysłu 
energetycznego – budowie morskich 
farm wiatrowych na południowym 
wybrzeżu Bałtyku. Rumia Invest Park, 
we współpracy z przedstawicielami 
Portu Gdynia, przygotowuje koncep-
cję utworzenia Centrum Kompetencji 
Morskiej Energetyki Wiatrowej. By-
łaby to odpowiedź na zwiększone za-
potrzebowanie szkolenia kadr w tzw. 
sektorze offshore. 

Ulica Nowa Kazimierska 
została ofic jalnie otwarta

RuMIA | Rumia w pełni otworzyła się na inwestorów. W środę 23 września nastąpiło ofi-
cjalne oddanie do użytku ulicy Nowej Kazimierskiej – świeżo wybudowanego układu dro-
gowego, który skomunikował tereny inwestycyjne z drogą wojewódzką numer 100. Przed-
sięwzięcie spowodowało, że obszar ten stał się już bazą dla kilku dużych firm, a kolejne 
przymierzają się do budowy swoich siedzib.
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Na samym Pomorzu potwierdzono zakażenie kolejnych 
180 osób. W związku z tym wprowadzono rozporządzenie, 
które zakłada, że od soboty w czerwonej strefie znajdzie 
się aż 16 powiatów z całej Polski (w naszym wojewódz-
twie to miasto Sopot i powiat kartuski). Natomiast do 
strefy żółtej wpisano 28 powiatów, w tym wejherowski 
(z naszego województwa ponadto to powiaty bytowski, 
gdański, kościerski, nowodworski, pucki i słupski oraz 
miasta Gdynia i Gdańsk).
Co to oznacza? W momencie zamykania tego wydana 
gwe24.pl dokładnych wytycznych oficjalnie jeszcze nie 
przedstawiono, ale przedstawiciele rządu zapowiadali już 
wcześniej, że zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, 
będzie wymóg zasłaniania nosa i ust (maseczką, chustą 
lub elementami odzieży) we wszystkich miejscach pu-
blicznych, także na ulicach i w przestrzeniach na wolnym 
powietrzu. Ponadto obowiązują ograniczenia liczby osób 
uczestniczących w weselach (do 50 w strefie czerwonej 
i do 75 w strefie żółtej), a w powiatach i miastach zali-
czanych do strefy czerwonej bary i restauracje mają być 
zamykane najpóźniej o godz. 22.00. W strefach czerwo-
nych obowiązuje zakaz organizacji kongresów i targów, 
imprezy sportowe mogą się obywać wyłącznie bez udzia-
łu publiczności, wprowadzany jest czasowy zakaz orga-
nizacji wydarzeń kulturalnych w obiektach zamkniętych 
i na otwartej przestrzeni, w lokalach gastronomicznych 
obowiązuje dystans (jedna osoba na 4 metry kw.), na 
siłowniach – jedna osoba na 10 m. kw., w kinach to limit 
maks. 25 proc. maksymalnego obłożenia, w kościołach – 
limit 50 proc. obłożenia budynku, natomiast w pojazdach 
komunikacji miejskiej może jednocześnie przebywać 
maksymalnie połowa maksymalnej ilości osób. 
/raf/

wirus atakuje, powiat 
w żółtej strefie
pomorZe | w czwartek w kraju padł niechlubny 
rekord, jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem. 
Zanotowano niemal 2 tys. nowych zachorowań!

Inwestycja uzyskała wszystkie niezbędne ze-
zwolenia na użytkowanie, między innymi pod 
względem jakości jezdni, ciągów pieszo – ro-
werowych i sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz oświetlenia.

- Ta bardzo ważna dla nas inwestycja drogo-
wa rozpoczęła się w roku 2018 i została podzie-
lona na trzy etapy – mówi Halina Grzeszczuk, 

zastępca burmistrza Redy. - W pierwszym 
etapie wybudowano układ drogowy na odcin-
ku ponad 600 metrów, a po stronie północnej 
jednostronny chodnik wraz z oświetleniem. 
Powstała też sieć kanalizacji deszczowej 
z przepompownią i - wybudowana wspólnie 
z PEWIK Gdynia - nowa sieć wodociągowa. 
W drugim etapie, zakończonym w grudniu 

ubiegłego roku, zrealizowano kolejne 300 me-
trów w kierunku ulicy Karłowicza, czyli asfal-
tową jezdnię, jednostronny chodnik z szarej 
kostki betonowej oraz wjazdy na posesje po 
obu stronach ulicy. 

Pod koniec roku 2019 Reda pozyskała ponad 
dwa i pół miliona dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Te pieniądze prze-
znaczono w całości na dokończenie budowy 
ulic Polnej i Karłowicza. W ramach trzeciego, 
najdłuższego odcinka inwestycji powstał też 
chodnik po południowej stronie i ścieżka ro-
werowa na całej długości ulicy.

- W  trosce o bezpieczeństwo użytkowników 
drogi, pięć skrzyżowań wykonano jako tzw. 
skrzyżowania wyniesione, czyli element uspo-
kojenia ruchu – dodaje Halina Grzeszczuk.

- Oświetlenie ulicy zostało wykonane zgod-
nie z zaleceniami Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej i nowe latarnie są wyposażone 
w energooszczędne oprawy LED.

Łączna wartość inwestycji wynosiła ponad 
12 mln złotych, z czego 2 567 696,00 zł pocho-
dziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Po-
zostałe środki zapewniła Gmina Miasto Reda. 
Wykonawcą pierwszego i trzeciego etapu ro-
bót była firma  KRUSZYWO Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Linii. Etap drugi zrealizowała MTM 
S.A. Firma Budowlano - Drogowa z Gdyni.

Trwają jeszcze ostatnie prace, jak uzupeł-
nianie oznakowania poziomego jezdni oraz 
przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy 
Trzcinowej. Łącznie w trzech etapach wyko-
nano 266 m ulicy Karłowicza oraz 1400 m uli-
cy Polnej i 234 m ulicy Szymanowskiego.
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Ulica Polna po odbiorach
REDA | W Redzie zakończono odbiory budowy ulicy Polnej wraz z ulicą Karłowicza. 

(NIE)ZWYCZAJNA Redzianka
REDA | Polskie społeczeństwo się starzeje i wokół nas jest coraz więcej seniorów. Coraz częściej są to osoby 
wykształcone, zaangażowane i pełne energii. 

W tym roku, już po raz trzeci, Marszałek  Woje-
wództwa Pomorskiego przyznał nagrody w konkur-
sie Pomorskie dla Seniora. Wyróżnienia otrzymali 
seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz 
samorządy i organizacje pozarządowe, a także pra-
codawcy przyczyniający się poprzez swoją aktyw-
ność do wspierania polityki senioralnej na terenie 
województwa pomorskiego.

- Miło nam poinformować, że mieszkanka Redy - 
pani Anna Mostek została laureatką w kategorii Zwy-
czajny – Niezwyczajny Senior, gdzie szczególną uwagę 
zwracano na działania kandydatów na rzecz społecz-
ności lokalnej i aktywność w ramach wolontariatu – 
mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy.

Laureatka odebrała nagrodę z rąk Wiesława Bycz-
kowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomor-
skiego, specjalnie z tej okazji przybyłego do Redy. 
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta Redy, 
obecni byli m.in. Pełnomocnik Marszałka ds. Poli-
tyki Senioralnej Barbara Bałka, Wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Redzie Małgorzata Lewińska, 

Bożena Natzke - dyrektor redzkiej biblioteki, a za-
razem opiekun Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
przedstawiciele redzkich seniorów.

Pani Ania mobilizuje redzkich seniorów do dzia-
łania. Jej pasją między innymi jest teatr, czemu daje 
wyraz jako liderka grupy artystycznej przy Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku oraz grupy teatralnej przy 
Fabryce Kultury. Jest również sekretarzem Redzkiej 
Rady Seniorów, pełniącej funkcję doradczą przy 
redzkim samorządzie w sprawach najstarszych 
mieszkańców Redy.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, łącznie wpły-
nęło 41 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Nie-
zwyczajny Senior, 3 w kategorii Pracodawca przyjazny 
Seniorom oraz 19 w kategorii Przyjaciel Seniora. Kan-
dydatów zgłaszały organizacje pozarządowe, jednostki 
samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne z woje-
wództwa pomorskiego. Kapitułę konkursu stanowili 
członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. 

Pani Aniu, serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!
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ReklaMa U/2020/PR

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 sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszony został Wykaz Nr XXVII 
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 770/270/2020 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 września 2020 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną składa-
jącą się z działek nr 35/38 o pow. 372m² i nr 35/40 
o pow. 108m2 o łącznej pow. 480m2,  obr. 6, położoną 
w Rumi przy ul. Mostowej i ul. agrestowej, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego, z pierwszeństwem nabycia przysługującemu 
poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom.

Rumia, dnia 01.10.2020r.

OGłOSZeNIe 247/2020/DB

Wystawa plenerowa
REDA | Na placu przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Łąkowej odbył się wernisaż XVI 
Redzkich Impresji - wystawy artystów Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Kunszt.

- Niestety, z powodu koronawirusa i konieczno-
ści zachowania dystansu społecznego, w tym roku 
nie mogliśmy spotkać się jak zawsze, w auli naszej 
szkoły, która gości Redzkie Impresje od początku 
– mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. – Wystawa jest plenerowa, prace można 
podziwiać na wielkoformatowych fotografiach 
rozstawionych na placu przed szkołą. 

Aby móc cieszyć się sztuką na wolnym po-
wietrzu i przy lepszej pogodzie, termin otwarcia 
wystawy przesunięto na wrzesień. Prace będą do-
stępne szerszej publiczności przez cały miesiąc, 
do 27 października.

Motywem przewodnim „XVI Redzkich Im-
presji” jest ekologia, a konkretnie hasło: „Klimat, 
Natura, Forma”. Członkowie stowarzyszenia za-
prezentowali 29 wielkoformatowych reprodukcji 
swoich prac, wykonanych w takich technikach 

jak: malarstwo, haft krzyżykowy, kaligrafia, biżu-
teria koralikowa, fotografia i wiele innych.

Podczas wernisażu pożegnano odchodzącą ze 
stanowiska wieloletnią prezes Stowarzyszenia 
Beatę Zawal – Brzezińską. Nowym prezesem 

KUNSZTU została Joanna Mroczek.
Mecenasami wystawy są Urząd Miasta w Re-

dzie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Po-
morskiej w Wejherowie. 
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WójT GMIny WEjhEROWO
informuje 

że od dnia 02.10.2020 r. na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz internetowej 
Gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1, został wywieszony 
wykaz, nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie przetargu 
ograniczonego, działek o nr ewid. 653/11 
o pow. 0,0076 ha, nr 653/12 o pow. 0,0509 
ha, nr 653/13 o pow. 0,0122 ha, położonych 
w miejscowości Bolszewo.
Szczegółowe informacje 
o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w Referacie Gospodarki 
przestrzennej i Nieruchomości, tel. 58 738- 
67-51 i 58 677-97-15.

OGłOSZeNIe 246/2020/DB
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Budowa sali gimnastycznej przy wejhe-
rowskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Wej-
herowie została wyróżniona w ogólno-
polskim konkursie „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI wieku”. 

Zastępcy prezydenta Wejherowa – Be-
ata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz 
odebrali nagrodę dla Wejherowa podczas 
gali, która odbyła się na Zamku Królew-
skim w Warszawie.

Do 24. edycji ogólnopolskiego konkur-
su „Modernizacja Roku &Budowa XXI 
wieku” zgłoszono 460 inwestycji z całej 
Polski, a do ścisłego finału zakwalifiko-
wało się 76 obiektów. Celem konkursu 
jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji 
przedsięwzięć budowlanych ukończo-
nych w danym roku, wyróżniających się 
szczególnymi walorami.

- Jest to dla miasta ogromne wyróż-
nienie i potwierdzenie, że budowa sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 5 była udanym przedsięwzięciem – 
mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. społecznych 
i ekonomicznych. – Mieszkańcy tej czę-
ści miasta mają do dyspozycji wymarzo-
ną halę sportową na miarę XXI wieku, 
a młodzież może w pełni rozwijać swoje 
sportowe pasje.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta podkre-
śla, że inwestycje konsekwentnie realizo-

wane w mieście, mają na celu zachęcenie 
mieszkańców do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

- W wybudowanej sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowe] nr 5 miesz-
kańcy mogą rozwijać swoje zaintereso-
wania, może rozwijać je każdy, ponieważ 
oferowany wachlarz dyscyplin sporto-
wych, które można w niej uprawiać, jest 
bardzo szeroki - od piłki ręcznej, po-
przez piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę 
nożną, po tenis i badmintona – mówi 
Beata Rutkiewicz. 

To kolejna w ostatnich latach nagroda 
dla Wejherowa za zrealizowane inwesty-
cje miejskie.

- Dwadzieścia cztery lata temu mieliśmy 
pomysł i nadzieję, że najciekawsze doko-
nania polskich budowlańców w zakresie 
modernizacji, remontów, renowacji czy 
adaptacji uda nam się wypromować i... 
udało się, jesteśmy jedynym Konkursem 
tego typu – mówi Komisarz Konkursu 
Roman Pikuła, prezes Stowarzyszenia 
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Ma-
terialnego. - Najwyższy laur - statuetka 

i Tytuł „Modernizacja Roku” jest obiek-
tem pożądania wielu zarówno inwesto-
rów, wykonawców, jak i projektantów 
modernizacji. Warto chwalić i doceniać 
inwestycje nie tylko te duże, na dużych 
obiektach, ale też modernizacje mniej-
sze, ale za to bardzo cenne i ważne dla 
lokalnych społeczności.

24. Edycja Ogólnopolskiego Konkur-
su " Modernizacja Roku 2019 i Budowa 
XXI wieku” odbyła się pod patronatem: 
Ministerstwa Infrastruktury, Minister-
stwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
Głównego Inspektora Ochrony Środowi-
ska, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa, Polskiej Izby Bu-
downictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 
Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", 
Związku Powiatów Polskich, Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów.

/raf/

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Inwestycja wyróżniona w konkursie
WEJHEROWO | Sala gimnastyczna wybudowana przy wejherowskiej  Szkole Podstawowej nr 5 została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie. 

OGłOSZeNIe 224/2020/DB

Cmentarz komunalny w Wejherowie funkcjo-
nuje od stycznia br. Dotychczas wykorzystywa-
ny był teren na działce o powierzchni 3080 m2 
położnej bezpośrednio przy ogrodzeniu starego 
cmentarza wyznaniowego. Na pozostałym ist-
niejącym terenie (obok parkingu) prowadzone 
są roboty związane z urządzaniem cmentarza. 

Podczas sesji radni formalnie rozszerzyli 
cmentarz o tę właśnie działkę o powierzchni 
12744 m2. Jest to kontynuacja powstawania 
cmentarza komunalnego w Wejherowie.

/raf/

Powiększanie cmentarza komunalnego
WEJHEROWO | Podczas sesji w dniu 29 września br. radni zdecydowali o formalnym powiększeniu cmentarza komunalnego przy ul. 
Roszczynialskiego w Wejherowie o teren obok niedawno wybudowanego parkingu.
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OGłOSZeNIe 248/2020/DB

 WyCIĄG z OGŁOSzEnIA  
O PIERWSzyM PRzETARGu uSTnyM 

OGRAnICzOnyM nA SPRzEdAŻ nIERuChOMOŚCI POŁOŻOnEj 
W RuMI W REjOnIE ul. dĘbOGóRSkIEj

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 
22/5 o powierzchni 202m2 obręb 14, zapisanej w księdze wieczystej kW 
GD1W/00032200/2, położonej w Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 3 października 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. 
Dębogórskiej i ul. Gdańskiej, działka nr 22/5 leży w terenie oznaczonym 
symbolem 2.MW,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy wielorodzinnej 
z usługami.

Dział III i IV księgi wieczystej kW GD1W/00032200/2 są wolne od wpisów 
i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2020r. o godz. 10ttv 
w siedzibie urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 85.000,00 zł netto (osiemdziesiąt pięć 
tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 8.500,00 zł, które należy wnieść do dnia 2 listopada 
2020r. w pieniądzu.
do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 
103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: 
poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 30.09.2020r. sporz. k. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska-Reszka

Festyn pod hasłem „Salezjanie w Rumi” obfitował 
w liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wstęp na 
imprezę był bezpłatny. Wspólne tańce i śpiew, kier-
masz ciast, rozgrywki futbolowe, konkurs rysunko-
wy oraz pokaz lotów gołębi to tylko niektóre roz-
rywki, jakie czekały na mieszkańców.

Przypomnijmy, że historia salezjanów jest nieroze-
rwalnie związana z historią Rumi. Święty Jan Bosko, 
założyciel zgromadzenia salezjanów, w 2016 r. został 
mianowany patronem naszego miasta. Zanim jednak 
to nastąpiło, do tego momentu prowadziła długa dro-
ga. Wszystko zaczęło się na początku września 1937 
r., kiedy to do Rumi przybył pierwszy salezjanin, 
ksiądz Jan Kasprzyk. Wcześniej – w roku 1936 – pań-
stwo Julianna i Feliks Żelewscy przekazali salezjanom 
ziemię, by w ten sposób uczcić pamięć tragicznie 
zmarłego w wyniku porażenia piorunem syna Józefa.

Ks. Kasprzyk rozpoczął trwającą do dziś działal-
ność Towarzystwa Salezjańskiego w naszym mie-
ście. Pierwsze lata w Rumi spędził przede wszystkim 
głosząc kazania, odprawiając rekolekcje i nowenny, 
organizując lekcje śpiewu i spotkania formacyjne 
z „Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży”. Dzięki 
jego staraniom (przy ówczesnej ul. Świętojańskiej, 
a dzisiejszej ul. Dąbrowskiego 26) powstała kaplica, 
poświęcona w grudniu 1938 r. Niebawem dołączył 
do niego drugi salezjanin – ks. Ignacy Błażewski, 
który został aresztowany i zamordowany podczas II 
wojny światowej.

Lata powojenne to zupełnie nowy etap w historii 
rumskich salezjanów. Księża powrócili na te ziemie 
zaraz po zakończeniu działań wojennych, we wrze-

śniu 1945 r. i objęli parafię Podwyższenia Krzyża 
Świętego (która została ostatecznie przekazana ich 
zgromadzeniu w 1957 r.). Ks. Feliks Żołnowski od-
nowił kaplicę, zorganizował oratorium, bibliotekę, 
lekcje dla dzieci. Wznowiono działalność chóru, 
harcerstwa i koła teatralnego. Stworzono także dom 
dziecka m. in. dla powojennych sierot. Do Rumi 
przyjeżdżali kolejni salezjanie i mimo niechęci ów-
czesnych władz kontynuowali dzieło w duchu swo-
jego założyciela. 

Ks. Jan Bosko zwykł bowiem mawiać, że „Bo-
isko żywe – diabeł martwy, boisko martwe – diabeł 
żywy”. Ten gorliwy kapłan, twórca Rodziny Sale-
zjańskiej, niestrudzony wychowawca młodzieży 
oraz propagator sportu patronuje obecnie naszemu 
miastu. Jego imię nosi także wielofunkcyjne boisko 
SALOS Rumia przy ul. Bukowej, na którym trady-
cyjnie odbywają się festyny, koncerty i wydarzenia 
charytatywne dla mieszkańców Rumi. 

Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego kierowali 
kolejno proboszczowie: ks. Ludwik Warnecki, ks. Jan 
Cybulski (którego zasługi dla zgromadzenia, mia-
sta oraz lokalnej społeczności są wielokrotnie pod-
kreślane), ks. Henryk Jacenciuk, ks. Jan Styrna, ks. 
Zbigniew Mroczkowski, ks. Ireneusz Trzeszczak, ks. 
Jan Darmograj, ks. Józef Paliwoda, ks. Waldemar Ła-
chut, ks. Witold Drzyzgiewicz oraz ks. Zbigniew Hul. 
W tym roku mija 100-lecie konsekrowania kościoła 
Podwyższenia Krzyża Świętego oraz 75-lecie powrotu 
salezjanów do naszego miasta po II wojnie światowej 
i objęcia przez nich parafii w Starej Rumi.  

/drk/
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W 100. rocznicę 
konsekracji

RuMIA | 100-lecie konsekracji Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża było 
jedną z kilku rocznic, jakie obchodzono w niedzielę podczas festynu ro-
dzinnego na boisku "Orlik 2012" przy ul. Świętopełka w Rumi.



sprZedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

suche drewno 
opałowe
120 zł/mp

 kominkowe
180 zł/mp

transport :
Reda, Rumia, Wejherowo

20 zł

tel. 785 111 111

ReklaMa 103/2020/DB

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

ReklaMa 23/2020/Rl

sprZedam chodnik dywanowy, be-
żowo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 
945

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprZedam stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szynko-
war - nowy, szybkowar 2 szt., tor sa-
mochodowy dla dzieci w wieku od 10 
lat (autodracha) tel. 576 204 945

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

NIERUCHOMOŚCI

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

skup mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprZedam

skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2312 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. 
,farbig blau-zitrone, cena 3667 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jawa 172, 1958 r., cała kompletna do 
renowacji, ceglana, oryginał, 2 cygara, 
cena 4777 zł, Tczew, tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., 
farbig Black/Blue, cena 1006 zł, po 
kolizji, Tczew, tel. 574 797 077

EDUKACJA

porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

OGŁOSZENIA uwaga... nowy numer ogłosZeń Za 2 Zł 7248!

SPRZĘT ELEKT.

sprZedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

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

remonty kafelkowane, cekolowa-
nie, malowanie, itp., przystępne ceny, 
tel. 667 023 678

lodówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945
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Organizatorem zawodów był Wejherowski 
Klub Kulturystyczny i Sportów siłowych Apol-
lo w Wejherowie pod przewodnictwem Bar-
tłomieja Szreder. Sędziowali Mateusz „Sumik" 
Ostaszewski i Krzysztof Kacnerski. Zawodnicy 
mierzyli się w następujących konkurencjach: 
nosidło, unoszenie axla gryf nad głowę, yok 
plus przeniesienie worka, przeciąganie tira, 
martwy ciąg, uchwyt Herculesa i zegar.  /raf/

Wyniki zaWodóW:
1. Oskar Ziółkowski 52 pkt;
2. Mateusz Wrzesiński 51.5 pkt;
3. Bartek Tarapata 42.5 pkt;
4. Szymon Czerwicki 40.5 pkt;
5. Szymon Pepliński 33 pkt;
6. Mateusz Kuder 31 pkt;
7. Piotr Kowalewski 15 pkt;
8. Jarek Lipiński 11.5 pkt;
9. Paweł Piskorz 8 pkt;
10. Kamil Grabka 8 pkt. 

jubileusZowy, unihokejowy turniej
rumia | jubileuszowy, już X, memoriał unihokejowy poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłej lidii lipińskiej za nami.

Rozgrywki odbyły się w niedziele w hali 
widowiskowo-sportowej MOSiR Rumia. 
Był tort, wspominki, konkursy i nagrody, 
a przede wszystkim emocjonujące roz-
grywki i sportowa rywalizacja. Wszystko 
w duchu wartości pozostawionych przez 
przedwcześnie zmarłą instruktorkę 
i trenerkę, która zawsze powtarzała, 
że unihokej to sport, w którym każdy, 
kto sumiennie trenuje, może zostać 
zwycięzcą.
Lidia Lipińska była znana mieszkańcom 
Rumi jako nauczycielka wychowania 
fizycznego i trener UKS „Zagórzan-
ka”. Zajmowała się propagowaniem 
unihokeja oraz organizowaniem imprez 
sportowych. Założyła pierwszy UKS 

w Rumi pod nazwą „Czwórka”. Klub 
w późniejszych latach działał jako 
UKS „Zagórzanka–Korzeniowski.pl”, 
a z czasem poszerzył swoją działalność 
o sekcję lekkoatletyczną i ostatecznie 
przybrał nazwę „Zagórzanka”. Klubo-
wi patronował Robert Korzeniowski, 
honorowy obywatel Rumi, czterokrotny 
mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świa-
ta i dwukrotny mistrz Europy.
Przez blisko 10 lat pracy ze swoją druży-
ną zdobyła srebrny i brązowy medal Wo-
jewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
a jej podopieczni sięgnęli po brązowy 
medal mistrzostw Polski i awansowali do 
I ligi seniorów. Trenerka wychowała kilku 
reprezentantów kraju, a jej wysiłki zo-

stały nagrodzone medalem za wybitne 
zasługi dla sportu szkolnego. Pośmiert-
nie Lidii Lipińskiej nadano tytuł i medal 
„Zasłużony dla miasta Rumi”.
/drk/

wyniki X memoriału lidii 
lipińskiej:
I miejsce - Szara Strefa Toruń
II miejsce - JohnyBros Olimpia Osowa 
Gdańsk
III miejsce - Floorball Słupsk
IV miejsce - FC Chwarzno
V miejsce - MOSiR Rumia
VI miejsce - Interplastic Olimpia Osowa 
Gdańsk

fot. MOSiR Rumia

Zmagania odbyły się w Inowrocławiu. „Poziom trudności takich za-
wodów jest naprawdę wysoki. Jest to mój 14 sezon startowy, są już młod-
si i przede wszystkim lepsi zawodnicy, to trzeba przyznać stąd miejsce 
10. Popełniłem kilka błędów i nie wykluczone, że spróbuję je poprawić 
za rok. Jednak dla mnie udział w tak ważnej imprezie to już ogromny 
sukces, z którego bardzo się cieszę." - relacjonuje zawodnik. Konkuren-
cje, które trzeba było przejść to: przeciąganie autobusu, rzuty workami, 
martwy ciąg na aucie, unoszenie hantla i załadunek kul. Zawody orga-
nizowała Federacja Harlem. Kacnerski ma za sobą również w tym roku 
start w Mistrzostwach Polski u105, na których zajął 6 miejsce.

Kacnerski finalistą 
Mistrzostw Polski
STRONGMAN | Wejherowski Zawodnik Strongman pomyślnie 
przeszedł eliminacje i w ubiegły weekend zakwalifikował się do 
finału Mistrzostw Polski w kategorii Open.
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Zmagania najsilniejszych
STRONGMAN | W ostatnią niedzielę podczas festynu charytatyw-
nego w Orlu odbyły się zawody Strongman o Puchar Firmy Piotrex.
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W tym roku bieg zorganizowano aby uczcić 30-lecie polskiego 
samorządu. Licząca 10 km trasa prowadziła szlakami leśnymi Pusz-
czy Darżlubskiej.

Na starcie stanęło 139 biegaczek i biegaczy, wszyscy też bieg 
ukończyli. W klasyfikacji generalnej mężczyzn najlepszy był Paweł 
Tomeczkowski z Rumi, z czasem 37:39.39. W klasyfikacji general-
nej kobiet tryumfowała Zuzanna Głombiowska z Gdyni, osiągając 
wynik 43:00.47.

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale, a najlepsi 
okolicznościowe statuetki i upominki rzeczowe.  Organizatorami 
biegu byli: Urząd Miasta w Redzie, Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Redzie, The North Event, Ultra Way Team, UKS 1 Reda.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie internetowej: elektro-
nicznezapisy.pl/event/5096.html.

M. Kaczmarek

VII Redzki Bieg
REDA | Na leśnym skrzyżowaniu ulic Karłowicza oraz Nowowiej-
skiego w Redzie wystartował VII Redzki Bieg.
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