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NOWE ZASADY OD JUTRA!

Niemal 4300 nowych zakażeń, nie żyje kolejnych 76 osób! 
Od soboty będą obowiązywać nowe obostrzenia. Minister 
zdrowia zapowiedział, że policja będzie znacznie mniej 
pobłażliwa dla tych, którzy nie zasłaniają ust i nosa. Tym-
czasem na jutro w Wejherowie zapowiedziano organizację 
protestu przeciwko zasadom wprowadzonym przez rząd.
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Pamięć i hołd ofiarom

W  Lesie  Piaśnickim  odbyła  się 
doroczna  uroczystość  upamięt-
niająca  ofiary  masowej  zbrodni 
popełnionej  przez  Niemców  na 
Polakach i innych narodowościach 
w pierwszych miesiącach II wojny 
światowej. Wcześniej  poświęcono 
Grób nr 2. 
str. 2

Niesłyszący Nagrali PioseNkę

Czy  niesłyszący  mogą  śpiewać? 
Okazuje  się,  ze  tak  -  nagrali  pio-
senkę  „Język  życia”.  Śpiewają 
o tym,  jak ważny dla nich  jest  ję-
zyk  i  w  jaki  sposób  komunikują 
się ze światem. Piosenka powstała 
z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Głuchych. 
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Pamięć i hołd ofiarom zbrodni

Było nas wielu, pomimo panującej 
pandemii. Spotkanie rozpoczęło 
się Nabożeństwem Oczekiwania. 
Sanktuarium Piaśnickie odświęt-
nie udekorowane i uhonorowane 
wartą żołnierzy i ceremoniałem 
wojskowym zorganizowanym 
przez Garnizon Wejherowo nastra-
jało zebranych do oddania hołdu 
i szacunku temu miejscu.
Zgromadzonych dnia 4 paź-
dziernika przy ołtarzu powitał 
Wójt Gminy Wejherowo Henryk 

Skwarło. W swoim przemówieniu 
Wójt przywołał historię Lasów 
Piaśnickich, zwrócił uwagę na 
fakt, że uroczystości Piaśnic-
kie to ważny element w życiu 
każdego z nas, męczeńska śmierć 
poległych w Piaśnicy to tragedia 
Narodu Polskiego – jesteśmy 
winni podtrzymywać pamięć tego 
miejsca i jego historii w hołdzie 
wszystkim poległym w tych lasach 
podczas II wojny światowej. Na 
koniec przemówienia Wójt Gminy 

Wejherowo skierował swoje słowa 
podziękowania za opiekę nad tym 
miejscem do wszystkich zaanga-
żowanych, którzy przyczyniają się 
do uświetnienia tego miejsca. Po 
zakończeniu przemówienia Wójt 
Gminy Wejherowo złożył kwiaty 
u stóp Sanktuarium.
Uroczystą mszę koncelebrowali 
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 
oraz opiekun Sanktuarium Pia-
śnickiego ks. prałat Daniel Nowak 
z parafii Chrystusa Króla. Składa-
my wielkie podziękowania także 
Rodzinie Piaśnickiej za współor-
ganizację nabożeństwa.
Tego dnia Piaśnica przyciągnęła 
do siebie wielu gości: posłów na 
Sejm, samorządowców, przedsta-
wicieli policji, żołnierzy, harcerzy 
jak i nas – mieszkańców naszej 
i okolicznych gmin, przyjezdnych.
Po uroczystej mszy był czas na 
refleksje i złożenie kwiatów na 
grobach osób poległych w Lasach 
Piaśnickich.
Dziękujemy Miastu Wejherowo 
za zorganizowanie transportu 
i nagłośnienia, Nadleśnictwu Wej-
herowo za przygotowanie terenu 
wokół Sanktuarium. Dziękuje-
my również Gminie Krokowa za 
współudział w organizacji uroczy-
stości Piaśnickiej.
/UG Wejherowo/

Główne uroczystości w Lesie Piaśnickim
Gm. weJHerowo | Jak co roku spotkaliśmy się w pierwszą niedzielę października, by w zadumie wspomnieć 
historię tego miejsca i uczcić śmierć poległych. 
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UROCZYSTOŚCI | W Lesie Piaśnickim odbyła się doroczna uroczystość upamiętniająca ofiary masowej zbrodni popełnionej przez Niemców na Pola-
kach i innych narodowościach w pierwszych miesiącach II wojny światowej.

Przed uroczystością ks. abp senior Sła-
woj Leszek Głódź poświęcił Grób nr 2, 
nad którym straż honorową pełnić będzie 
Prezydent Miasta Wejherowa. 

- Został tutaj rozstrzelany kwiat inte-

ligencji polskiej. Naszym obowiązkiem 
jest o tych ludziach pamiętać i przekazy-
wać młodym pokoleniom pamięć o nich 
i o ich życiu – powiedział prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt.

Odrestaurowany przez miasto Grób nr 
2 jest jedną z dwóch mogił, w której hi-
tlerowcy nie zdążyli dokonać w 1944 roku 
spalenia zwłok. Na pomniku znajduje się 
symboliczna postać anioła z chłopcem, 

nawiązująca do zamordowanej rodziny 
Napierałów - właścicieli Kąpina i ich 15-
letniego syna.

W Piaśnicy na przełomie 1939 i 1940 
roku zostało rozstrzelanych i zamordowa-
nych bestialsko około 12 tys. osób - w tym 
wielu mieszkańców Pomorza i Kaszub z re-
jonów Wejherowa, Pucka i Gdyni. Jedynym 
powodem dokonywanych tu zbrodni było 
polskie obywatelstwo i działalność patrio-
tyczna, społeczna, edukacyjna, czy religijna 
na rzecz Polski. Powiedział o tym w swoim 
wystąpieniu wójt gminy Wejherowo Hen-
ryk Skwarło przypominając agitacje pu-
bliczne zbrodniarza hitlerowskiego gaula-
itera NSDAP Alberta Forstera nawołujące 
do o rozliczeń z Polakami i polskością. 

- Echa tych zbrodni nie zamilkną, do-
póki będziemy tu przybywać i swoją po-
stawą sprzeciwiać się przeciw agresji na 
to co polskie, niewinne i święte - powie-
dział Henryk Skwarło.

Do zbrodni piaśnickiej odniósł się rów-
nież w swojej homilii ks. abp senior Sławoj 
Leszek Głódź przywołując przypowieść 
mszalną o dzierżawionej winnicy pańskiej, 
ma której popełniono bezsensowną zbrod-
nię na rolnikach przynoszących dobre plo-
ny. Ta metafora z przypowieści była tylko 
mottem do szerszych rozważań arcybisku-
pa-seniora na temat zbrodni piaśnickiej, 
który stanowczo potępił te zbrodnie i do-
dał, że do Piaśnicy na październikowe uro-
czystości przyjeżdża od 1993 roku. W cele-
bracji mszy uczestniczyli m.in. ks. infułat 

Daniel Nowak i gwardian Klasztoru OO. 
Franciszkańów w Wejherowie o. Joel. 

Młodzież Szkoły Podstawowej w Bol-
szewie wystąpiła z programem poetyc-
ko-muzycznym. W trakcie uroczystości 
hodowcy z gminy Wejherowo wypuścili 
w przestrzeń lasów gołębie, jako symbo-
le pokoju. Delegacje złożyły kwiaty przy 
Kaplicy Piaśnickiej. 

Głównym organizatorem uroczystości 
była Gmina Wejherowo przy współpracy 
z Prezydentem Miasta Wejherowa, Wój-
tem Gminy Krokowa, 18 Wojskowym 
Oddziałem Gospodarczym, Batalionem 
Dowodzenia Marynarki Wojennej i Sto-
warzyszeniem Rodzina Piaśnicka. 

Wśród gości obecni byli m.in. posło-
wie Janusz Śniadek, Kazimierz Plocke, 
sekretarz Kancelarii Premiera RP Mał-
gorzata Zwiercan, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński, wójt gm. Krokowa Adam Śli-
wicki, wójt gm. Szemud Ryszard Kalkow-
ski, przewodniczący wejherowskiej Rady 
Kombatantów Stanisław Harasiuk i inni. 
Obecne były delegacje Muzeum Piaśnic-
kiego w Wejherowie, służb munduro-
wych, szkół, parafii i stowarzyszeń, poczty 
sztandarowe wojska, więziennictwa, ZKP, 
ZHP, ZPJP, KBS oraz mieszkańcy Wejhe-
rowa i ziemi kaszubskiej.

/raf/
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„Szóstka” po nowemu
REDA | Po dłuższej przerwie uczniowie redzkiej „Szóstki” wrócili do cał-
kiem odmienionej placówki. Po zakończonej budowie nowego skrzydła, 
latem w placówce instalowano wyposażenie nowych pomieszczeń. 

- Łącznie wyposażono 6 sal lekcyjnych, w tym pracownie tematyczne 
oraz ich zaplecza. To szczególnie ważne w przypadku pracowni che-
micznej, biologicznej i fizycznej, bo w przypadku tych przedmiotów 
wykorzystuje się naprawdę specjalistyczne urządzenia – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza Redy. -  Ponadto umeblowaliśmy salę 
i szatnię dla zerówki, pokój nauczycielski, salę konferencyjną, gabinety 
do terapii indywidualnych oraz gabinet wicedyrektora. 

Dostawę i montaż wyposażenia meblowego zapewniła wyłoniona 
w przetargu firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski z siedzibą w Tu-
chomiu. Za ponad 300 tysięcy złotych szkoła otrzymała, między in-
nymi: 244 krzesła, 59 dwuosobowych ławek, 40 obrotowych krzeseł, 
15 biurek nauczycielskich,  6 tablic, specjalistyczne wyposażenie pra-
cowni chemicznej (8 stołów dla uczniów, dygestorium, stół demon-
stracyjny, 2 biurka, stół laboratoryjny, stół na chemikalia), godła, kosze 
do segregacji odpadów, szafki do szatni, szafy na pomoce dydaktyczne 
i dokumenty, szafy skrytkowe, 6 stołów i 24 krzesła dla uczniów ze-
rówki, szafy na dokumenty i 6 taboretów do aktywnego siedzenia.  

Szkołę wyposażono też w sprzęt elektroniczny, który dostarczyła fir-
ma WILANKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Za 73 tysiące złotych 
zakupiono 37 zestawów komputerowych (monitor, klawiatura, mysz, 
pakiet OFFICE) i  7 tablic multimedialnych. 

Nieco inne dyktando
REDA | W tym roku Reda będzie gospodarzem XIX Dyktanda Kaszub-
skiego. To jedno z najważniejszych edukacyjnych wydarzeń na Pomorzu, 
które co roku przyciąga ponad 200 uczestników.

Zakończono już przyjmowanie zgłoszeń. Swoich sił w pisaniu po ka-
szubsku próbują uczestnicy w różnych kategoriach wiekowych – od 
uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej po osoby dorosłe, które 
językiem kaszubskim zajmują się hobbystycznie i zawodowo. Do te-
gorocznej edycji konkursu zgłosiło się 35 szkół. W tym roku będzie 
jednak trochę inaczej, niż zwykle.

- Trwająca pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam spotkanie 
się „na żywo” – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy. – 
Wiemy jednak, jak duże znaczenie ma konkurs dla uczniów i wszyst-
kich zainteresowanych językiem kaszubskim. Trzeba było więc nieco 
zmieni formułę. 

Skoro wszyscy uczestnicy Dyktanda nie mogą spotkać się w Redzie, 
zdecydowano, że konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych zostanie przeprowadzony tylko na etapie szkolnym, 
a jury wyłoni laureatów na podstawie przesłanych prac. 15 paździer-
nika, organizatorzy XIX Dyktanda prześlą zgłoszonym szkołom infor-
macje organizacyjne oraz pliki wideo w formacie mp4. Między 19 a 23 
października szkoły zorganizują dyktando na swoim terenie, przesyła-
jąc następnie pisemne prace konkursowe do gdańskiej siedziby Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie zostaną ocenione. 

- Do Redy zapraszamy uczestników dorosłych, niezwiązanych zawodo-
wo z pisaniem po kaszubsku oraz profesjonalistów – mówi Łukasz Ka-
miński. – Możemy to zrobić, gdyż łącznie zgłosiło się 18 dorosłych osób. 
Gdyby było ich więcej niż 20 – ten etap też musiałby odbyć się zdalnie.

Dyktando dla dorosłych odbędzie się 28 listopada, w sali obrad Urzędu 
Miasta w Redzie. Wyniki poznamy od razu, a uroczyste wręczenie na-
gród wszystkim laureatom przewidziane jest jeszcze tego samego dnia. 

Organizatorami XIX Kaszubskiego Dyktanda są: Zarząd Główny 
Zrzeszenia Kaszubsko- omorskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział Reda, Gmina Miasto Reda, Fabryka Kultury w Redzie, Szkoła  
Podstawowa nr  4 im. K. Pruszkowskiego w Redzie, Stowarzyszenie Na-
uczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë” oraz Wydział Filolo-
giczny Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek etnofilologia kaszubska.

W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 
Kaszubskiego Centrum Chorób Serca 
i Naczyń w szpitalu w Wejherowie, po 
raz pierwszy wykonano dwa zabie-
gi przezskórnej naprawy zastawki 
mitralnej systemem MitraClip. Pacjenci 
szpitala - 76-letni mężczyzna i 81-letnia 
kobieta - czują się dobrze.
Pierwszemu zabiegowi poddano 76-
letniego pacjenta z ciężką niedomy-
kalnością zastawki mitralnej będącą 
wynikiem zaawansowanej choroby 
wieńcowej. Chorego konsultowano 
w ramach miejscowej kardiogrupy, tzw. 
Heart Team, w skład której wchodzą 
kardiochirurdzy, kardiolodzy, aneste-
zjolodzy oraz specjaliści obrazowania 
serca. Ze względu na liczne obciążenia, 
pacjent został zdyskwalifikowany z kla-
sycznego zabiegu operacyjnego. Jed-
nak stan ogólny chorego był poważny, 
a układ krążenia bardzo niestabilny, 
dlatego zdecydowano o postępowaniu 
ratunkowym z wykorzystaniem tej 
alternatywnej metody leczenia.
- Zabieg nie wymaga otwierania klatki 
piersiowej i polega na przezskórnym 
i przeznaczyniowym (po nakłuciu żyły 
w pachwinie) wprowadzeniu do serca 
specjalnie zaprojektowanej zapinki ma-
jącej za zadanie uszczelnienie niedo-
mykalnej zastawki mitralnej – tłumaczy 
dr n. med. Łukasz Lewicki, kierownik 
Pracowni Kardiologii Inwazyjnej. - Kon-
trola w trakcie procedury jest prowa-

dzona za pomocą zaawanasowanych 
technik obrazowania, w tym nowocze-
snej echokardiografii trójwymiarowej.
Drugi zabieg wykonano u 81-letniej 
mieszkanki Gdyni. Pacjenci czują się 
dobrze, a echokardiograficzna kontrola 
pozabiegowa wykazała prawidłowe 
położenie wprowadzonych zapinek.
- Zabiegi te stanowią kolejny element 
uzupełniający kompleksową opiekę 
nad pacjentem z ciężką niewydolnością 
serca – mówi dr hab. Marek Szołkiewicz, 
Ordynator Oddziału Kardiologii i Angio-
logii Interwencyjnej Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie.
Zaznaczył jednocześnie, że wdroże-
nie tej metody leczenia było możliwe 
dzięki doskonałej współpracy w ra-

mach interdyscyplinarnego zespołu 
specjalistów wchodzących w skład 
Kaszubskiego Centrum Chorób Serca 
i Naczyń w Wejherowie.
Zabiegi wykonał zespół lekarzy w skła-
dzie: Łukasz Lewicki, Maciej Karwowski, 
Sebastian Liedtke, Katarzyna Kosmalska 
oraz pielęgniarek: Grażyny Milewskiej, 
Beaty Wojtyły i Ewy Kurek, a także tech-
ników: Anny Kaczmarek i Marcina Więc-
kowskiego. Procedury wykonano pod 
nadzorem miejscowych kardiochirurgów: 
Krzysztofa Jarmoszewicza i Łukasza Ja-
worskiego oraz doświadczonych eksper-
tów z Narodowego Instytutu Kardiologii 
w Aninie: dr. hab. Jerzego Pręgowskiego 
oraz prof. Piotra Szymańskiego.
/raf/

naPrawiLi serce bez otwierania kLatki PiersioweJ
weJHerowo | nowe zabiegi nieoperacyjnej naprawy zastawek serca po raz pierwszy wykonano w kaszubskim centrum 
chorób serca i naczyń w wejherowie.
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Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w czwar-
tek 4280 nowych przypadków zakażenia SAR-
S-CoV-2 (dzień wcześniej 3003). Przekazało 
także informację o śmierci kolejnych 76 zaka-
żonych osób (dzień wcześniej 75). Na Pomorzu 
to w ciągu dwóch dni ponad 05, tys. zakażo-
nych (313 w czwartek i 193 w środę) W powie-
cie wejherowskim wczoraj potwierdzono 10 
zachorowań, dzień wcześniej - 5. 

Tymczasem minister zdrowia Adam Nie-
dzielski wraz z komendantem głównym policji 

Jarosławem Szymczykiem podczas konferen-
cji zapowiedział, że od najbliższej soboty, 10 
października, zostaną wprowadzone nowe ob-
ostrzenia. To nie wszystko – podkreślił, że ci, 
którzy nie będą stosować się do zaleceń, będą 
karani wysokimi mandatami. Rozważane jest 
też karanie podwójne – przez policję i sanepid. 

Najważniejsze zmiany:
- w strefach żółtych wprowadzony będzie 

obowiązek zakrywania ust i nosa na zewnątrz 
w przestrzeni publicznej, natomiast zwolnie-

nie z obowiązku zakrywania ust i nosa będzie 
obowiązywało nie tylko na terenie lasów, ale 
także na terenie parku, zieleńca, ogrodu bota-
nicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży

- bez maseczki (przyłbicy, chusty zasłania-
jącej usta i nos, itp.) tam, gdzie jej posiada-
nie jest konieczne, będzie mogła przebywać 
wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenie 
lekarskie lub odpowiedni dokument. 

- Policjanci będą reagowali na wszelkie 
ujawnione przypadki niestosowania się do 
obowiązku zakrywania ust i nosa – zapowia-
dają przedstawiciele wejherowskiej policji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za 
niestosowanie się do obostrzeń grozi mandat 
do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie 
do sądu oraz grzywna nawet do 30 tys. złotych 
nałożona przez Inspektora Sanitarnego. 

Komendant główny policji zapowiedział na-
tomiast, że: „funkcjonariusze mogą nałożyć 
mandat karny do 500 zł. W przypadku odmo-
wy przyjęcia takiego mandatu, chcielibyśmy 
wprowadzić każdorazowo taki mechanizm, 
że będzie kierowany wniosek o ukaranie do 
sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie po-
stępowania administracyjnego do inspekcji 
sanitarnej, aby te dolegliwości były naprawdę 
odczuwalne”.

Tymczasem na jutro zapowiedziano organi-
zację protestu przeciwko tym obostrzeniom. 
Protest ma się rozpocząć na Placu Jakuba 
Wejhera 10 października w samo południe. 

Rafał Korbut
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Będą wysokie mandaty
POwIAT | Niemal 4300 nowych zakażeń, nie żyje kolejnych 76 osób! Od soboty będą obowiązywać 
nowe obostrzenia. Minister zdrowia zapowiedział, że policja będzie znacznie mniej pobłażliwa. 
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Wyróżnienie dla gminnej spółdzielni
wEJHEROwO | Prezydent miasta wyróżnił Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” Repliką Statuetki Jakuba Wejhera i Medalem Róży.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Wejherowie obchodziła 
w Filharmonii Kaszubskiej 75-lecie swo-
jego istnienia. Z okazji jubileuszu prezy-
dent Wejherowa  Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił Spółdzielnię Repliką Statuetki 
Jakuba Wejhera oraz Prezesa Spółdziel-
ni Zbigniewa Kołodziejczyka Medalem 
Róży. Oba te odznaczenia wręczył w imie-
niu włodarza miasta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta. 

- To ważne odznaczenie dla Spółdzielni 
-  mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta Wejherowa ds. społecz-
nych i ekonomicznych. - Pięknie wpisuje 
się ona w 75 lat historii naszego miasta, 
370 – lecie nadania praw miejskich które 
w tym roku obchodzi. Dziś możemy być 
dumni z Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”, która z olbrzymim zaanga-

żowaniem podejmuje działania w zakresie 
handlu i usług i konkuruje na rynku pro-
mując także miasto Wejherowo. 

GS „Samopomoc Chłopska” została za-
łożona 18 maja 1945 roku. W najlepszym 
momencie funkcjonowania Spółdzielni, za-
trudnionych było w niej 1,5 tys. osób. Była 
to wówczas jedna z największych firm dzia-
łających na terenie powiatu wejherowskiego. 
Obecnie Spółdzielnia działa m.in. w Wejhe-
rowie, Redzie czy gminach Gniewino oraz 
Szemud. Obecnie zatrudnia około 100 pra-
cowników, szkoli uczniów w zawodzie pie-
karza, sprzedawcy i cukiernika. Spółdzielnia 
prowadzi piekarnię, w której wypiekany jest 
chleb według starych receptur.  

– Naszym sukcesem  są ludzie, oddani 
i pracowici   -  mówi Zbigniew Kołodziej-
czyk, prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”.

Mieczysław Woźniak,  prezes Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" w Gdańsku podkreślił, że wiel-
kim sukcesem wejherowskiej  spółdziel-
ni jest to, że przetrwała. Poradziła sobie 
w trudnym czasie zmiany ustroju, warun-
kach wolnorynkowych. Podczas uroczy-
stości członkom oraz pracownikom Spół-
dzielni wręczone zostały odznaczenia. 
Po zakończeniu części oficjalnej goście 
mogli wysłuchać koncertu muzyki filmo-
wej w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz 
wraz z zespołem.

Na zdjęciu od lewej: Jolanta Rożyńska - 
dyrektor Filharmonii Kaszubskiej, Zbigniew 
Kołodziejczyk - prezes Spółdzielni, Arka-
diusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta 
Wejherowa i Mirosława Dampc - przewod-
nicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni.

/raf/
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, W REJONIE UL. DĘBOGÓRSKIEJ, 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej, składającej się 
z działek nr 22/7 o powierzchni 12650m2 i nr 20/4 o powierzchni 5278m2, o łącznej powierzchni 
17928m2, obręb 14, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00032200/2, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Wejherowie. 

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, działki nr 22/7 i nr 20/4 leżą w terenie oznaczonym symbolem 2.MW,U - co 
oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, 
bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. na działce nr 22/7 posadowiony jest słup wraz 
z napowietrzną linią wysokiego napięcia 110kV.

Dział iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00032200/2 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 6.900.000,00 zł netto. Wadium 690.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się, w dniu 11 grudnia 2020 roku 
o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Wadium należy wnieść do dnia 7 grudnia 2020 roku 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, tel. 58/679-65-24, we wskazanych 
godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 06.10.2020r. sporz. K. Jażdżewska   
spr. J. Jażdżewska – Reszka
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Nie słyszą, ale nagrali piosenkę
wEJHEROwO | Czy niesłyszący mogą śpiewać? Okazuje się, ze tak! Uczniowie i nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nagrali piosenkę. 

Hymn Niesłyszących nagrała społecz-
ność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Wejherowie. Uczniowie i nauczyciele 
śpiewają o tym, jak ważny dla nich jest 
język i w jaki sposób komunikują się ze 
światem. Piosenka powstała z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Głuchych.

Międzynarodowy Dnia Głuchych ob-
chodzony jest w ostatnią niedzielę wrze-
śnia. Tekst „Języka życia” napisał Tomasz 
Fopke, a muzykę Weronika Korthals. 
Ośrodek jest jednostką Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego.

W Polsce żyje kilkadziesiąt tysięcy osób 
niesłyszących. Szacuje się, że troje na tysiąc 
dzieci rodzi się z ubytkiem słuchu. Niedo-
słuch stanowi więc jedną z najczęstszych 
niepełnosprawności, ale świat głuchych 
jest dla wielu osób światem nieznanym. 

– Mimo rozwoju technologii, pojawia-
jących się na rynku coraz nowocześniej-
szych aparatów słuchowych, wiele osób 
z dysfunkcją słuchu żyje w izolacji – mówi 

Ewelina Lulińska, dyrektor OSW dla Nie-
słyszących i Słabosłyszących w Wejhero-
wie. – Jedną z barier, jakie napotykają, jest 
bariera językowa. Tylko niewielka część 

społeczeństwa potrafi posługiwać się ję-
zykiem migowym, naturalnym dla głu-
chych. To niesłyszący, dzięki intensywnej 
pracy, rehabilitacji i wysiłkom terapeutów, 

starają się zintegrować z otoczeniem.
Miejscem, które pomaga im zbudować 

pomost do świata ludzi słyszących, jest 
wejherowski ośrodek dla niesłyszących. 
Działa już ponad 100 lat. Tu od najmłod-
szych lat uczą się, że głuchy nie znaczy 
gorszy, zdobywają wiedzę, umiejętności 
i nabywają pewności siebie. Przygoto-
wują się także do wejścia w dorosłość 
i podjęcia pracy zawodowej. Pracowni-
cy placówki starają się również budzić 
w społeczeństwie postawę zrozumienia 
i akceptacji dla świata ciszy.

Podczas obchodzonego w Wejherowie 
Międzynarodowego Dnia Głuchych na-
uczyciele i uczniowie chcieli pokazać sły-
szącym, że choć wolą migać, niż mówić, 
to mają takie same uczucia i prawa. Są 
głusi z przypadku, nie z wyboru.

/raf/

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie 
informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenie o organizowanych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Kąpinie, oznaczonych ewidencyjnie:

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysokości. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem 
środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – nr 
80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 9 listopada 2020 roku. 
za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Przetargi odbędą się dnia 16.11.2020 roku o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1
w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i nieruchomości 
Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, tel. (58) 677-97-15 lub (58) 738 67 51, pokój nr 43. 

Lp.
Położenie

(obręb)
nr 

działki
Powierzchnia   

(ha) 
nr księgi wieczystej

cena wywoławcza 
(bez podatku Vat) 

(zł)

1 Kąpino 376 0,1486 ha GD1W/00050618/7 168 700,00

2 Kąpino 485/2 0,1174 ha GD1W/00032072/5 144 500,00

3 Kąpino 651 0,1260 ha GD1W/00032072/5 155 000,00

OGłOSzenie 253/2020/DB

Jest to szczególny rok, w którym na uczelni rozpo-
czyna się kształcenie na nowych kierunkach m.in. na 
studiach pielęgniarskich I stopnia i na studiach magi-
sterskich z socjologii. 
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiczne 
Inauguracja miała kameralny charakter. Udział w niej 
wzięli samorządowcy, posłowie, dyrektorzy placówek 
oświatowych i współpracujących z uczelnią szpitali, 
w tym szpitala wejherowskiego. Podczas uroczystości 
dokonano również ślubowania studentów, którymi byli 
reprezentanci poszczególnych kierunków studiów. 
- Gratuluję i dziękuję władzom Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej tego, że został uruchomiony nowy, 
bardzo ważny kierunek, jakim jest pielęgniarstwo - po-
wiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, który uczestniczył w inauguracji roku aka-
demickiego KPSW. – Dzięki temu mieszkańcy Wejhe-
rowa i okolicznych miejscowości będą mogli rozwijać 
i podwyższać swoje kwalifikacje na studiach pielęgniar-
skich. Życzę wszystkim studentom, aby ich pasja, zaan-
gażowanie i wysiłek w zdobywaniu wiedzy zaowocowały 
doskonałym przygotowaniem do życia zawodowego. 
Jak mówi kanclerz uczelni Rafał Gierszewski, w Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie rozpocz-
nie naukę ok. 130. W tym roku kształci się w uczelni 
prawie 400 studentów. 
/raf/

rozPoczęLi koLeJny 
rok akademicki w kPsw
weJHerowo | w minioną sobotę studenci rozpoczęli 
naukę w kolejnym roku akademickim w kaszubsko-
Pomorskiej szkole wyższej w wejherowie. 

fot. UM Wejherowo
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 BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl 

RPP.6721.69.2020.MW Rumia, dnia 05.10.2020r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 11 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 
ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską Rumi uchwały Nr XX/284/2020 z dnia 29 
czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi oraz o przystąpieniu do przeprowadzeniem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium eksponowany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.
zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu w formie pisemnej 
do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 
84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl 
w terminie do dnia 06.11.2020r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

informuję, że:
1. złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz 
Miasta Rumi, przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia,  e-mail: urząd@um.rumia.
pl.  Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@um.rumia.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą 
planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 
4. Składający wniosek ma prawo do żądania od  administratora dostępu do 
podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
a także prawo do przenoszenia danych.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane  do momentu zakończenia 
sprawy, po czym zostaną przekazane z godnie z polskim prawem 
archiwalnym jako dokument „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów 
przechowywanych wieczyście) do składnicy akt.
6. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter 
obowiązkowy.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku 
bez rozpatrzenia.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – 
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec 
przetwarzania danych.

OGłOSzenie 249/2020/DB

 BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 66 00 burmistrz@um.rumia.pl

RPP.6721.73.2020.MB  Rumia, dnia 08.10.2020 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 
r. poz. 293 ze zm.), oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, 
art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), 
w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1086),

zawiadamiam o 

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy 
Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 
001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, 
B.7.U,US,ZD, 003KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.
ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN – eTAP ii, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany •	
uchwały nr XXVi/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r. 
dla stref 3.MW/U, 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 16.10.2020 r. do 16.11.2020 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta Rumi. 
informacje o ww. dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi. 
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 27.10.2020 r. o godzinie 14.00. Każdy ma 
prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektów mogą być 
składane w formie pisemnej do dnia 30.11.2020 r. na adres: 

Urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu 
w formie elektronicznej na stronie pod adresem: 
www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Sporządziła: iga narloch
Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl

OGłOSzenie 251/2020/DB



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 2020r. poz. 1363) 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 2020-09-30 na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
Sobieskiego 7 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa drogi gminnej- ulicy Jęczmiennej w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji 

elektroenergetycznej”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
- obr. 01 działki nr ewid.: 39/1 (powstała z podziału dz. nr 39), 40/2, 38/10 (powstała z podziału dz. nr 38/1), 38/8 (powstała z podziału dz. nr 38/3), 41/9 
(powstała z podziału dz. nr 41/8), 37/3 (powstała z podziału dz. nr 37/2)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych: 
- obr. 01 działki nr ewid.: 37/1, 40/1, 41/1, 38/7 
- obr. 02 działki nr ewid.: 8/5, 7

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. z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

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. 
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paszowe 30 gr, wineta, 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

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

kuPię

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

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

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

ReKlAMA 23/2020/Rl

sPrzedam tablet 2a7-30 Lenovo 
z etui, prawie nowy, 180 zł, tel. 501 
276 279

 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

uwaGa... nowy numer oGłoszeń za 2 zł 7248!

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

RÓŻNE

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

remonty kafelkowane, cekolowanie, 
malowanie, itp., przystępne ceny, tel. 
667 023 678

słoma owsiana sucha, 120x120 cena 
35 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

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

ziemniaki niesortowane 50 groszy, 
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W tym roku zarówno trasa jak i termin biegu 
zostały zmienione. Start jak i meta usytu-
owane były przy Sanktuarium Piaśnickim, 
aby zapobiec gromadzeniu się w grupach 
i przewożeniu zawodników autobusem na li-
nię startu w Wejherowie. Biegaczki i biegacze 
mieli do pokonania 10 km. Dzięki współpracy  
z Nadleśnictwem Wejherowo cała trasa Biegu 
Piaśnickiego wyznaczona została w lesie. 
W Biegu Piaśnickim wzięło udział mniej osób 
niż zazwyczaj, ale biorąc pod uwagę sytuację 
w kraju frekwencja dopisała.
Wszystkich zgromadzonych na XII Biegu Pia-
śnickim przywitał ksiądz prałat Daniel Nowak 
i Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Po 
odegraniu hymnu państwowego Wójt Gminy 
wystrzałem z pistoletu startowego rozpoczął 
pierwszy bieg  i  marsz nordic walking pań. 
Zwycięzcom tego etapu nagrody wręczył 
przedstawiciel współorganizatora wydarze-
nia –  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Wejherowo Pan Piotr Karbownik.

Drugim etapem był bieg i nordic walking 
panów, tutaj gwizdek rozpoczynający bieg 
zabrzmiał w wykonaniu Pana Arkadiusza 
Kraszkiewicza, zastępcy Prezydenta Mia-
sta Wejherowo.
Dobiegającym do mety gratulowali i wręczali 
medale Wójt Gminy Wejherowo, poseł na 
sejm Kazimierz Plocke, zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowo pan Arkadiusz Kraszkie-
wicz oraz radny Wojciech Kuziel.
Po biegu każdy mógł posilić się grochów-
ką. Na zakończenie imprezy  udekorowano 
zwycięzców poszczególnych kategorii, oraz 
wręczono nagrody i puchary.
Corocznie Bieg Piaśnicki odbywał się w kwiet-
niu. W tym roku wyjątkowo poprzez sytuację 
epidemiologiczną został przesunięty na 
październik i połączony z obchodami i nabo-
żeństwem, które miały miejsce w niedzielę 4 
października w Sanktuarium Piaśnickim.
/UG Wejherowo/

PobieGLi dLa uczczenia Pamięci ofiar
Piaśnica | Po raz dwunasty odbył się bieg Piaśnicki, który jest wyrazem upamiętnienia 
ofiar zbrodni w lasach piaśnickich podczas ii wojny światowej. 

Start jak zawsze odbył się z Art Parku w Bolsze-
wie gdzie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe butony. Pierwszym etapem było Sanktu-
arium w Piaśnicy, gdzie członkowie klubu uczcili 
pamięć pomordowanych , stawiających symbo-
liczne znicze na grobach. Po nabożeństwie ocze-

kiwania, wszyscy odśpiewali hymn państwowy 
i wysłuchali wystąpienia Wójta Gminy Wejhero-
wo pana Henryka Skwarło. Następnie uczestnicy 
rajdu udali się do Warszkowa gdzie zaplanowano 
postój .Na miejscu czekała już pyszna grochów-
ka ,ufundowana przez Gminę Wejherowo oraz 

bardzo smakowity swojski smalec.Po posiłku 
i odpoczynku ,w deszczu ale w dobrych humo-
rach, cykliści wrócili do Bolszewa. BKR Cyklista 
dziękuje za pomoc w organizacji Gminie Wejhe-
rowo oraz pani sołtys Dorocie Formela.

W. Kuziel
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Piaśnicki Rajd Rowerowy
GM. wEJHEROwO | 4 października w ramach obchodów VIII Dni Piaśnickich Bolszewski Klub Rowe-
rowy Cyklista zorganizował tradycyjny rajd rowerowy. 
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Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło podpisał umowę z Prezesem 
Zarządu Klubu Sportowego "Tytani Wejherowo" panem Remigiuszem 
Sałatą oraz z Wiceprezesem Zarządu panem Robertem Wicona, na 
świadczenie usług promocyjnych gminy Wejherowo.

Podpisanie umowy ma na celu promocję Gminy Wejherowo poprzez 
sport w trakcie udziału Klubu Sportowego "Tytani Wejherowo" na szcze-
blu I - ligowych rozgrywek piłki ręcznej.

/UGW/

Promocja gminy 
przez sport
GM. wEJHEROwO | Niedawno podpisana została umowa pomię-
dzy gminą Wejherowo a przedstawicielami klubu sportowego. 
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