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WAŻNA ulicA zmoderNizoWANA

Powiat Wejherowski zakończył niedanwo przebudowę ulicy 
Chłopskiej w Kębłowie w gminie Luzino. Dzięki nowej na-
wierzchni, wybudowanym chodnikom, doświetleniu przejść 
dla pieszych i wyniesieniu skrzyżowań poprawi się bezpie-
czeństwo na tym odcinku drogi. W odbiorze inwestycji wziął 
udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.  
str. 3

OświADczEniE  ws. gAlErii

W  związku  z  pojawiającymi  się 
od  pewnego  czasu  doniesieniami 
dotyczącymi  rzekomo  należnych 
miastu  kar  w  wysokości  ok.  4 
mln  zł  od  inwestora Urząd Miej-
ski  w  Wejherowie  wydał  właśnie 
oficjalne  oświadczenie  w  sprawie 
Galerii Srebrna. 
str. 2

chciEli bOiskO i jE DOstAli

Na Osiedlu Sucharskiego, przy ul. 
Mostnika, oddano do użytku nowe 
boisko  do  piłki  nożnej  ze  sztucz-
ną  nawierzchnią,  które  zostało 
wybudowane na wniosek  samych 
mieszkańców, gdyż powstało w ra-
mach  Wejherowskiego  Budżetu 
Obywatelskiego. 
str. 5
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Oto treść tego oświadczenia:
„W związku z pojawiającymi się nie-

prawdziwymi doniesieniami dotyczący-
mi rzekomo należnych miastu kar w wy-
sokości ok. 4 mln zł od inwestora, który 
kupił grunt w centrum Wejherowa pod 
budowę tzw. „Galerii Srebrna” oraz spo-
sobu zagospodarowania sprzedanego te-
renu, przedstawiamy fakty w tej sprawie.

W wyniku przetargu nieograniczone-
go w dniu 16.04.2013 r. została zawarta 
umowa sprzedaży gruntu w kwartale 
ulic Św. Jana, Sienkiewicza, Wałowa, 
Srebrny Potok pomiędzy Gminą Miasta 
Wejherowa, a Progress XVII Sp. z o.o. 
W umowie znajdował się obowiązek 
zapłaty przez nabywcę na rzecz miasta 
kary umownej w wysokości 10% ceny 
nabycia brutto (t.j. kwoty 869.610 zł) za 
każdy pełny rok opóźnienia oraz kary 
1 mln zł za brak wybudowania drogi, 
w przypadku w którym inwestycja na 
sprzedanym terenie nie zostanie za-
kończona w terminie 5 lat od dnia za-
warcia umowy.

Inwestor po zakupie gruntu przystąpił 
do uzyskiwania decyzji administracyj-
nych koniecznych do rozpoczęcia budo-
wy Galerii Srebrna. Niestety przedłuża-
jące się procedury formalne i odwołanie 
od decyzji środowiskowej złożone przez 
Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS (osta-
tecznie zostało odrzucone), spowodowa-

ło wydłużenie przygotowań do inwesty-
cji. Należy podkreślić, że to przedłużenie 
nie wynikało z zaniedbań czy zaniechań 
inwestora, jego winy i złej woli, a było 
spowodowane czynnikami zewnętrzny-
mi, niezależnymi od inwestora.

Inwestor zwrócił się z wnioskiem do 
miasta o wydłużenie terminu zakończe-
nia budowy Galerii Srebrna. Ponieważ 
wniosek – z przyczyn opisanych powy-
żej - był uzasadniony, Prezydent Wejhe-
rowa wyraził zgodę na zmianę terminu 
zakończenia inwestycji. Poprawność 
działania Prezydenta potwierdziła 
Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, 
która badała sprawę w wyniku prywat-
nego donosu dotyczącego rzekomego 
nadużycia uprawnień i rzekomego wy-
rządzenia szkody majątkowej Gminie 
Miasta Wejherowa w związku ze zgodą 
Prezydenta Miasta Wejherowa na prze-
sunięcie terminu zakończenie inwesty-
cji Galeria Srebrna.

Policja i Prokurator odmówili wszczę-
cia śledztwa w tej sprawie, stwierdzając 
w decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa 
z dnia 26.10.2020 r. m.in. cyt. „Wobec 
trwającego ponad 3 lata, bez winy inwe-
stora, postępowania administracyjnego 
koniecznego do uzyskania pozwolenia 
na budowę zasadne było wydłużenie ter-
minu zakończenia budowy o okres nie-
zbędny dla zakończenia inwestycji”.

W opisanej sytuacji naliczenie inwesto-
rowi kary umownej mogłoby narazić mia-
sto na oskarżenia dotyczące próby bez-
podstawnego wzbogacenia, a Prezydenta 
Wejherowa na zarzuty karne dotyczące 
próby wyłudzenia nienależnych kar. 

Podkreślić należy, że budowa Galerii 
Srebrna to inwestycja prywatna, za którą 
odpowiada wyłącznie właściciel grun-
tu. W wyniku reorganizacji inwestora 
wszystkie jego zobowiązania przejęła 
GALERIA SREBNA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandyto-
wa. Władze Wejherowa oczekują realiza-
cji inwestycji zgodnie z umową sprzedaży. 
Inwestycja jest ważna dla miasta z uwagi 
na nowe miejsca pracy i większe wpływy 
z podatków. Studium i miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego prze-
widują na sprzedanym terenie funkcję 
handlowo-usługową i nie ma planów 
zmiany tej funkcji. Dalsze decyzje władz 
miasta dotyczące inwestora będą podej-
mowanie adekwatnie do sytuacji.

W związku z powyższym, doniesienia 
o jakichkolwiek nieprawidłowościach 
w działaniach Prezydenta Wejherowa 
lub środkach finansowych, które mogły 
zostać pozyskane przez miasto z tytułu 
kar, są całkowicie bezpodstawne i są 
jedynie oszukiwaniem mieszkańców 
mającym na celu szkalowanie Prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta. To atak na 
Prezydenta Miasta o charakterze poli-
tycznym i osobistym”.

/raf/

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o 

Oświadczenie ws. Galerii Srebrna
WEJHEROWO | Urząd Miejski w Wejherowie wydał oficjalne 
oświadczenie w sprawie Galerii Srebrna. 

Metropolitalny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej realizuje badania mar-
ketingowe zachowań transportowych 
mieszkańców w okresie przed, w czasie i po 
zakończeniu epidemii covid-19.
Badania obejmują mieszkańców miast 
i gmin tworzących MZKZG i dotyczą zmiany 
sposobu realizacji podróży wykonywanych 
m.in. samochodami osobowymi oraz za 
pomocą środków transportu zbiorowego or-
ganizowanego przez ZTM w Gdańsku, ZKM 
w Gdyni, MZK Wejherowo, SKM w Trójmie-
ście i POLREGIO. Wyniki zostaną wykorzy-
stane do kształtowania oferty transportu 
publicznego i w celach naukowych.
Badania przeprowadzane są dwutorowo: 
z wykorzystaniem ankiety telefonicznej me-
todą CATI oraz przez samodzielne wypeł-
nianie ankiety internetowej. W obu przy-
padkach badania są całkowicie anonimowe. 
Jeżeli, z którymś z mieszkańców skontaktu-
je się ankieter liczymy na Państwa zaanga-

żowanie i z góry serdecznie dziękujemy za 
zgodę na przeprowadzenie wywiadu.
Realizatorem badań na zlecenie MZKZG jest 
agencja badawczo-konsultingowa Danae 
sp. z o.o. z Gdańska. Badanie potrwa do 14 
grudnia 2020 r. 
W badaniu można także wziąć udział 
samodzielnie wypełniając ankietę interne-
tową. W tym celu wystarczy kliknąć w po-
niższy link i poświęcić chwilę czasu - nie 
więcej niż 4 minuty. Jest ona całkowicie 
anonimowa, adres strony internetowej to: 
b.danae.com.pl/mzkzg/
Jeżeli chcą Państwo się z nami skontakto-
wać w celu zgłoszenia uwag dotyczących 
sposobu pracy ankietera lub w jakiejkolwiek 
innej sprawie dotyczącej badań, prosimy 
o kontakt telefoniczny z Metropolital-
nym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki 
Gdańskiej pod nr 58 342 25 00 lub e-mail: 
sekretariat@mzkzg.org.
/opr. al/

Jak epidemia wpłynęła na komunikacJę?
weJHeRowo | prowadzone są badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców miast 
i gmin tworzących mZkZG. każdy może wypełnić ankietę on-line i wziąć udział w badaniu.

Zamknięto m.in. placówki kultury, siłownie, base-
ny i kluby. Nie inaczej jest w Redzie - od 2 listopada 
działalność Klubu „Senior+” w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Redzie została zawieszona. Na 
szczęście nie na długo.

- Dla podopiecznych naszego klubu niezwykle waż-
ny jest kontakt z ludźmi i udział w zajęciach - mówi 
Jolanta Dampc, dyrektor redzkiego MOPS. – Taka jest 
między innymi rola tej placówki, że staramy się prze-
ciwdziałać wykluczeniu, bardzo często dotykającym 
osoby starsze, samotne i na emeryturze. Dlatego nie-

zwłocznie podjęliśmy kroki ku ponownemu urucho-
mieniu Klubu w formie zdalnej.

Starania zakończyły się sukcesem. Pomorski Urząd 
Wojewódzki w Gdańsku pozytywnie zaopiniował pro-
wadzenie zajęć w Klubie „Senior+” w formie zdalnej. 

- Cieszymy się, że nasi Seniorzy mogą powrócić do 
zajęć. W najbliższy poniedziałek, 30 listopada, 

 Klub Senior+ zostanie ponownie uruchomiony. 
Podopiecznym będą dostarczane pakiety zajęć do wy-
konania w domu oraz jeden ciepły posiłek dziennie – 
dodaje Jolanta Dampc. 

Seniorzy wracają do klubu, 
ale zajęcia będą zdalne
REDA | Z powodu pandemii w całej Polsce nie działają miejsca, gdzie dotychczas mogli spotykać się ludzie. 
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Dzięki nowej nawierzchni, wybudowa-
nym chodnikom, doświetleniu przejść 
dla pieszych i wyniesieniu skrzyżowań 
poprawi się w sposób zdecydowany 
bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. 
W odbiorze inwestycji wziął udział Wo-
jewoda Pomorski Dariusz Drelich.

W ramach zadania na blisko kilome-
trowym odcinku drogi powiatowej wy-
konano nową konstrukcję nawierzchni 
jezdni, zjazdów oraz przebudowano 11 
skrzyżowań. Powstało skrzyżowanie 
z wyniesioną tarczą u zbiegu ulic Chłop-
ska – Wiejska – Ludowa oraz Chłopska 

– Brzechwy – Lema.
– To bardzo ważna i długo oczeki-

wana przez mieszkańców inwestycja, 
ponieważ droga  w tym miejscu była 
w złym stanie technicznym – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 
– Pierwszą część inwestycji zrealizowa-
liśmy wcześniej, dlatego aplikowaliśmy 
o środki zewnętrzne na dokończenie 
modernizacji ulicy Chłopskiej. Z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych pozyskali-
śmy 75 procent wartości zadania, czyli 
1,6 mln zł. 

Ponadto rozbudowano istniejący sys-
tem odwodnienia drogi powiatowej 
w postaci kanalizacji deszczowej, ro-
wów przydrożnych i przepustów pod 
zjazdami.

– Zakres prac był bardzo szeroki. Po-
łożono nie tylko nową nawierzchnię, 
ale wybudowaliśmy także chodnik, ciąg 
pieszo-rowerowy, powstała zatoka au-
tobusowa wraz z wiatą oraz doświetlo-
no przejścia dla pieszych – mówi Wice-
starosta Jacek Thiel. – Wszystko po to, 
by zwiększyć bezpieczeństwo użytkow-
ników drogi.

W najbliższym czasie na ulicy Wiej-
skiej również powstanie zatoka auto-
busowa i chodniki. Aktualnie w Gmi-
nie Luzino trwają prace przy budowie 
chodników przy drogach powiatowych 
w Milwinie i Wyszecinie oraz na ulicy 
Wilczka w Luzinie.

– Ten kawałek drogi powiatowej jest 

elementem większej całości systemu 
dróg. Liczymy się z tym, że po oddaniu 
trasy S6 i węzła Luzino, tymi lokalnymi 
drogami powiatowymi i wojewódzki-
mi będą poruszać się turyści w sezonie. 
Ważne jest, aby ten ruch odbywał się 
bezpiecznie – powiedział  Wojewoda 

Pomorski Dariusz Drelich.
Całkowita wartość inwestycji to 2,5 

mln zł. Inwestycja została zrealizowana 
ze środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych, budżetu Powiatu Wejherowskiego 
i Gminy Luzino.

/raf/

Ważna ulica już po modernizacji
POWiAt | Powiat Wejherowski zakończył przebudowę ul. Chłopskiej w Kębłowie w gm. Luzino. W oficjalnym oddaniu trasy do użytku uczestniczył wojewoda.  

Mieszkańcy Gminy Wejherowo mogą się 
cieszyć nowym miejscem wypoczynku. 
Zakończyła się inwestycja pn. "Budowa 

miejsca integracji przy przystani kaja-
kowej w sołectwie Orle". Dofinansownie 
w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł 
uzyskano ze środków Województwa Po-
morskiego w ramach pomocy finansowej 
pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 
2020”. Pozostałe koszty projektu zosta-
ły sfinansowane ze środków własnych 
Gminy.
Realizacja przedsięwzięcia polegała na 
budowie miejsca integracji przy istnie-
jącej przystani kajakowej. Wybudowano 
m.in. palenisko, zamontowano stół pikni-
kowy i ławkę betonową. Całość dopełniły 
nasadzenia.
Powstanie nowego, ogólnodostępnego 
elementu rekreacyjnego w samym cen-
trum sołectwa przyczyni się do częstsze-
go korzystania z walorów przyrodniczych 
Kanału Redy oraz Jeziora Orle przez 
mieszkańców i turystów.
Inwestycja z uwagi na swój wymiar 
społeczny obejmowała również działania 
lokalnej społeczności w postaci nieod-
płatnego wkładu pracy własnej.
Jacek Macholl, Sołtys Orla składa ser-
deczne podziękowania wszystkim miesz-
kańcom, którzy przyszli pomóc w wyko-
nywanych pracach: przygotowawczych, 
porządkowych oraz ziemnych.
Pomoc finansowa udzielana przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego na dofinanso-
wanie zadań własnych gminy w zakresie 
małych projektów lokalnych pod nazwą 
„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” 
realizowanych na terenach wiejskich.
/UGW/

powstało nowe mieJsce RekReacJi
Gm. weJHeRowo | przy przystani 
kajakowej w orlu zbudowano nowe 
miejsce służące rekreacji.

fot. UG Wejherowo

Dofinansowanie: ze środków państwowego fun-
duszu celowego fundusz dróg samorządowych. 
Nazwa projektu: „Budowa ciągu dróg gminnych: 
Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolszewie”. Kwota 
dofinansowania: 1.430.993,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji: 2.861.986,00 zł.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem 
poprawy bezpieczeństwa pieszych, podniesienie 
standardów technicznych dróg gminnych, jak rów-
nież zwiększenie dostępności transportowej jedno-
stek administracyjnych.

Projekt obejmuje budowę dróg gminnych w so-
łectwie Bolszewo: ul. Polna (długość 452 m), ul. 
Ogrodowa (długość 240 m).

Inwestycja obejmuje budowę ulicy Ogrodowej 
i ostatniego etapu ulicy Polnej w Bolszewie wraz 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej, uzupełnie-
niem oświetlenia ulicznego, wymaganą przebudo-
wą sieci oraz budową chodników. Spółka PEWIK 
Gdynia pokrywa koszty przebudowany kolidujące-
go wodociągu.

Na zdjęciach stan dróg przed realizacją inwestycji. 
/UGW/

Budowa gminnych dróg
GM. WEJHEROWO | Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej i Ogrodowej w Bolszewie. 
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Na Osiedlu Sucharskiego, przy ul. 
Mostnika, oddano do użytku nowe bo-
isko piłki nożnej o sztucznej nawierzch-
ni, które zostało wybudowane na wnio-
sek samych mieszkańców, gdyż powstało 
w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. To już czwarta inwe-
stycja – obok boiska wielofunkcyjnego, 
placu zabaw i świetlicy osiedlowej - któ-
ra tworzy Plac Zabaw i Rekreacji im. Ry-
szarda Jakubka w Wejherowie. 

Można powiedzieć, że jest to ukorono-
wanie wieloletniej pracy społecznej na 

Osiedlu Sucharskiego. Wartość wszyst-
kich czterech inwestycji w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego na Osiedlu to 
prawie 1,4 mln zł. Na podkreślenie za-
sługuje bardzo dobra współpraca i ak-
tywność Rady Osiedla.

W trakcie odbioru zastępca prezyden-
ta Beata Rutkiewicz poinformowała, że 
została zakończona realizacja kolejnego 
projektu Budżetu Obywatelskiego na os. 
Sucharskiego w postaci prawie pełnowy-
miarowego boiska do gry w piłkę nożną 
o sztucznej nawierzchni. Wykonawcą 

robót budowlanych była firma z Żukowa. 
Koszt inwestycji wyniósł 496 tys. zł, czyli 
nie całe pół miliona zł. 

- To bardzo duża realizacja na os. Su-
charskiego, a przypomnę, że rozpoczęli-
śmy od placu zabaw, boiska wielofunk-
cyjnego i świetlicy. Całość wszystkich 
inwestycji to prawie 1,4 mln zł. Tyle 
zostało zainwestowane w sport, rekre-
ację i zagospodarowanie czasu wolnego 
na tym osiedlu, w tym również na piłkę 
nożną – mówi Beata Rutkiewicz dzię-
kując za bardzo dobrą współpracę przy 

realizacji tego zadania przewodniczącej 
Rady Osiedla Iwonie Musiał oraz całej 
Radzie Osiedla, a także wnioskodawcy 
Dariuszowi Kreftowi i radnym miejskim 
tego rejonu miasta. 

- Cały czas realizujemy projekty, któ-
re wygrały Budżet Obywatelski w 2018 
i 2019 roku, a część z nich będziemy 
jeszcze realizować w roku przyszłym. To 
piękny przykład tego, jak mieszkańcy 
swoimi głosami decydują o wybranych 
przez siebie inwestycjach. Na odebrane 
dzisiaj boisko złożyły się dwie edycje Bu-
dżetu Obywatelskiego – projekt boiska 
i jego budowa, czyli 400 tys. zł. Na wnio-
sek Przewodniczącej Rady Osiedla Pani 
Iwony Musiał, decyzją Prezydenta Miasta 
Wejherowa do tej inwestycji zostało do-
łożone dodatkowo 100 tys. zł z budżetu 
miasta, aby mógł powstać tak bardzo 
ważny i potrzebny obiekt sportowy w tej 
części miasta, z którego będą mogli ko-
rzystać wszyscy – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta miasta.

- Cieszę się, że zrealizowaliśmy budowę 
boiska do piłki nożnej na naszym osie-
dlu. Było to bardzo wyczekiwane zadanie 
i trudne do realizacji z uwagi na dwa eta-
py głosowania. Cieszymy się z całości wy-
budowanego obiektu rekreacyjno-spor-
towego, który jest ukoronowaniem naszej 

wieloletniej pracy społecznej na naszym 
osiedlu – mówi Iwona Musiał, Przewod-
nicząca Rady Osiedla dodając, że każdy 
z mieszkańców znajdzie tu coś dla siebie, 
bo jest plac zabaw dla najmłodszych, si-
łownia zewnętrzna, boisko do koszyków-
ki, boisko do piłki nożnej a także świe-
tlica osiedlowa, w której organizowane są 
różnego rodzaju spotkania.

Nowowybudowane boisko do piłki 
nożnej o pow. 1,8 tys. m2 posiada wy-
miary 60 m x 30 m i nawierzchnię ze 
sztucznej trawy poliuretanowej. Płyta 
boiska została wybudowana na podbu-
dowie wodoprzepuszczalnej z odwod-
nieniem, aby można było je użytko-
wać bezpośrednio po deszczu. Obiekt 
ogrodzony jest płotem z siatki stalo-
wej powlekanej o wysokości 4 m, a za 
bramkami umieszczone są piłkochwyty 
o wysokości 6 m. Boisko posiada dwa 
wejścia - bramę główną i furtkę, zostało 
uzbrojone również w instalację zasilają-
cą i 6 słupów oświetleniowych.

W odbiorze uczestniczyli m.in. sekre-
tarz miasta Bogusław Suwara, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Leszek Szczy-
pior, radni miejscy Justyna Ostrowska, 
Dariusz Kreft i Czesław Kukowski oraz 
inspektorzy UM i mieszkańcy.

/opr. raf/

Chcieli mieć boisko, więc je dostali
WEJHEROWO | Budżet Obywatelski: boisko ze sztuczną na-
wierzchnią na Osiedlu Sucharskiego zostało oddane do użytku. 
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"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

LUCJANA 
SZPAKIEWICZA

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łączymy się w żałobie i smutku składając najszczersze 
kondolencje oraz wyrazy najgłębszego 

współczucia Rodzinie i Bliskim

byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Kierownika 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w latach 

1999-2003 oraz Zastępcy Kierownika w Wydziale Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w latach 2004-2008 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363. ze zm./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256/ zawiadamia, że w dniu 19.11.2020r., na wniosek z dnia 30.01.2020r.. (uzupełniony dnia 
29.06.2020r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie dróg gminnych pn.:
 „Budowa nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasów dróg gminnych:
- obr. 15 działki nr ewid.: 564/2 (powstałej z podziału dz. nr 564), 397/1, 398/1, 403/4, 400/3, 405/3, 406/2, 407/4, 407/6, 419/2 (powstałej z podziału 
dz. nr 419), 541/6 (powstałej z podziału dz. nr 541/4), 522, 424/6 (powstałej z podziału dz. nr 424/2), 425/4 (powstałej z podziału dz. nr 425), 426/4 
(powstałej z podziału dz. nr 426), 427/1, 427/2, 428/3, 428/4, 429/5, 429/6, 434/5, 435/1, 437/5 (powstałej z podziału dz. nr 437/1), 438/1 (powstałej 
z podziału dz. nr 438), 437/3, 439/2 (powstałej z podziału dz. nr 439), 440/2 (powstałej z podziału dz. nr 440)

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):
- obr. 15 działki nr ewid.: 441, 410/2 (powstałej z podziału dz. nr 410), 411, 437/6 (powstałej z podziału dz. nr437/1), 438/2 (powstałej z podziału dz. 
nr 438), 439/3 (powstałej z podziału dz. nr 439), 445/4 (powstałej z podziału dz. nr 445), 467/5 (powstałej z podziału dz. nr 467/1), 467/7 (powstałej 
z podziału dz. nr 467/3) 

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. 15 działki nr ewid.: 403/3, 403/5, 564/3 (powstałej z podziału dz. nr 564), 405/2, 406/1, 407/2, 407/5, 407/7, 414/2, 415/1, 415/2, 425/3 
(powstałej z podziału dz. nr 425), 437/4, 439/1 (powstałej z podziału dz. nr 439), 440/1 (powstałej z podziału dz. nr 440), 420/2, 239/4, 541/1, 421/3, 
495, 445/3 (powstałej z podziału dz. nr 445), 467/6 (powstałej z podziału dz. nr 467/1, 467/2, 467/8 (powstałej z podziału dz. nr 467/3), 406/2, 407/6, 
410/2 (powstałej z podziału dz. nr 410), 411, 424/6 (powstałej z podziału dz. nr 424/2), 425/4 (powstałej z podziału dz. nr 425), 426/4 (z podziału dz. 
nr 426), 439/2 (powstałej z podziału dz. nr 439), 439/3 (powstałej z podziału dz. nr 439),
- obr. 14 działki nr ewid.: 358/2

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Budownictwa 
i nieruchomości, Referat architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, - wgląd do akt postępowań administracyjnych w okresie 
epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COViD-19 będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się. Osoby, które 
chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do akt sprawy będzie możliwy 
w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez platformę ePUaP, za 
pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki na terenie starostwa. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr Xiii/2020 nieruchomości, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położonej w Rumi, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz wywieszono w dniu 23 listopada 2020 r.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 listopada 2020 7

Do tej pory dwa trzypiętrowe budynki 
szkolne połączone były ze sobą na poziomie 
parteru oraz pierwszego piętra. Uczniowie 

mający lekcje na wyższych kondygnacjach, 
żeby przejść do drugiego budynku musieli 
schodzić na niższe piętra. Teraz to się zmie-

niło, dobudowano łącznik, który połączył oba 
budynki na poziomie trzeciej kondygnacji. 

– Koncepcja budowy łącznika, który w zna-
czący sposób poprawiłby funkcjonalność bu-
dynków w PZS nr 3 w Wejherowie pojawiła 
się w zeszłym roku – wyjaśnia Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. – Na początku  mu-
sieliśmy sprawdzić możliwości konstrukcyjne 
budynków, żeby  upewnić się czy inwestycja 
jest możliwa do wykonania. Następnie zna-
leźliśmy biuro projektowe, które opracowało 
dokumentację spełniającą nasze oczekiwania, 
zarówno pod względem konstrukcyjnym jak 
i funkcjonalnym – dodała starosta. 

W ten sposób rozwiązano długoletni pro-
blem związany z przemieszczaniem się po-
między budynkami. Nowy łącznik ułatwi nie 
tylko poruszanie się wewnątrz szkoły, ale tak-
że zapewni dodatkowe miejsce do pracy i od-
poczynku dla młodzieży.

Umowę na wykonanie zadania podpisano 
w czerwcu br. a prace realizowane były do po-
łowy września. 

Warto również dodać, że przy okazji zadania 
wykonano remont posadzki i klatki schodo-
wej, która łączy się z nową inwestycją.

/raf/

Łącznik poprawi 
komunikac ję w szkole

POWiAt | W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie oficjalnie oddano do użytku łącznik do-
budowany pomiędzy budynkami szkolnymi. Dzięki inwestycji poprawi się komunikacja wewnętrzna 
w placówce. Łączny koszt zadania to blisko 230 tys. zł.

Od lipca 2019 r. rządząca większość doko-
nuje systematycznego osłabienia finansów 
samorządowych, bez żadnych rekompensat 
i bez zmniejszenia nałożonych obowiązków, 
to znaczy w sposób niezgodny z art. 167 Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który gwa-
rantuje adekwatność zasilania finansowego do 
zakresu nałożonych zadań. Same tylko skutki 
zmian w systemie PIT, uchwalonych w lipcu 
2019 r, wynoszą dla JST ponad 6 mld zł rocznie. 
Odbywa się to przy ustawicznym przypomina-
niu o wzroście dochodów JST, który miał miejsce 
w latach 2016-2019, z jednoczesnym uporczywym 
ignorowaniem zmian, jakie w tym samym czasie 
nastąpiły po stronie wydatków samorządowych.

Wzrost dochodów w tych latach – będący wy-
nikiem partycypacji samorządów w koniunk-
turze gospodarczej – rzeczywiście nastąpił, ale 
był prawie dwa razy NIŻSZY niż wzrost wydat-
ków bieżących, który jest rezultatem wzrostu 
kosztów pracy, cen energii, usług i materiałów 

oraz zakresu zadań. Przyrost dochodów z PIT 
i CIT w latach 2015-19 wyniósł łącznie 22 mld 
zł; wzrost wydatków bieżących w tym samym 
czasie wyniósł aż 41,5 mld zł.

Jednocześnie w tych samych latach nastąpi-
ło radykalne zwiększenie dysproporcji między 
wielkością części oświatowej subwencji ogólnej 
a wydatkami bieżącymi oświaty, w których 
same tylko pensje nauczycielskie rosły w każ-
dym kolejnym roku szybciej niż subwencja. 
Kwota kolejnych niedoszacowań skutków pod-
wyżek płac nauczycielskich w latach 2017-19 to 
w roku 2020 już 4,6 mld zł.

Rządzący posługują się wytworzonym ste-
reotypem o rzekomej dobrej sytuacji finan-
sów JST, która – zdaniem ministra edukacji 
– usprawiedliwia realnie malejącą subwencję 
oświatową. Rząd chętnie mówi o wzroście 
naszych dochodów, ignorując znacznie szyb-
szy wzrost kosztów realizacji naszych zadań. 
Dodatkowo w toczącej się dyskusji o finansach 

samorządowych strona rządowa, szukając co-
raz to nowych argumentów mających uspra-
wiedliwić obserwowane trendy, wskazywała, że 
korzystne dla obywateli zmiany w podatku PIT 
w równym stopniu dotykają obie części finansów 
publicznych: rządową i samorządową. Zapomi-
nano tylko o tym, że rząd rekompensuje sobie 
ubytki wzrostem akcyzy i innych podatków, cze-
go samorząd uczynić nie może, a rosnąca akcyza 
od paliw dodatkowo zwiększa nam koszty.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm RP uchwalił 
najbardziej antysamorządową ustawę w obec-
nej kadencji, okradając samorządy z PI-
T-u (zmiana ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne oraz niektórych innych ustaw - druk 
642). Tylko z tego powodu od 2021 roku do 
samorządów trafiać będzie rocznie o ponad 
1,4 miliarda złotych mniej z podatku PIT. Na 
skutek tych zmian budżet centralny nie tylko 
nie straci, ale ponad 1,6 mld trafi dodatkowo 
do budżetu! Grzeczni nazywają to transferem, 
eksperci – równoważeniem budżetu central-
nego pieniędzmi samorządów. My nazywamy 
rzecz po imieniu – okradanie.

Powyższy tekst został udostępniony przez 
Związek Miast Polskich.

/opr. al/

Przedstawiciele Związku Miast Polskich: 
sytuacja finansowa miast jest trudna
WEJHEROWO | Przedstawiciele Związku Miast Polskich alarmują: jednostki samorządów terytorialnych mają coraz mniej pieniędzy. Jest to 
związane m.in. ze zmianami we wpływach z podatków oraz niewystarczającej subwencji oświatowej. 
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Rozpoczęły się prace związane z modernizacją kolej-
nego etapu ulicy Łąkowej w Orlu. Nawierzchnia drogi 
zostanie trwale utwardzona płytami IOMB na odcinku 
500 m. Inwestycja, której zakończenie planowane jest 
w połowie grudnia b.r. będzie kosztować 200.000,00 zł, 
z czego 100.000,00 zł to środki pozyskane z budżetu 
Województwa Pomorskiego na 2020 rok.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma "Usługi Ogólno- 
Sprzętowo- Transportowe Roboty Drogowe Teresa 
Groth" z Bolszewa.
Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa 
Pomorskiego i są przeznaczone  na zadania związane 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jedno-
stek samorządu terytorialnego.
/UGW/

Remont ulicy tRwa
Gm. weJHeRowo | Rozpoczęły się prace drogowe na 
ulicy łąkowej w orlu.

fot. UG Wejherowo

Pomagać skutecznie 
i bezpiecznie
REDA | Już ponad pół roku, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców oraz pracowników, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Redzie pracuje w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Nie oznacza to, że pracy jest mniej. Wręcz przeciwnie.
- Oprócz zadań statutowych, od samego początku pandemii pracow-

nicy MOPS w Redzie wykonują szereg innych działań na rzecz wsparcia 
potrzebujących mieszkańców Redy - mówi dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Jolanta Dampc. - Dzięki życzliwości właściciela 
„Kuchni u Kaszuba” oraz „Diety od Brokuła”, do najbardziej potrzebu-
jących trafiały ciepłe posiłki. Zorganizowano również zbiórkę żywności 
i artykułów higienicznych,  w którą bardzo zaangażowali się radni Rady 
Miejskiej w Redzie i pracownicy Urzędu Miasta. 

Gdy wiosną w szkołach rozpoczęła się nauka zdalna, pracownicy 
MOPS koordynowali zbiórkę sprzętu komputerowego dla dzieci, któ-
re nie miały na czym się uczyć. Należało między innymi zweryfikować 
zgłoszenia, a część zebranego sprzętu poddać niezbędnym naprawom, 
w czym bardzo pomogli wolontariusze. Cały czas, bez zmian wykony-
wane są usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, świadczone przez pracowników MOPS jak i firmę zewnętrzną, z za-
chowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

- Podkreślić należy, że Gmina Miasto Reda przystąpiła się do rządo-
wego programu „Wspieraj Seniora”, który ma na celu pomoc w dostar-
czaniu niezbędnych produktów bezpośrednio do domu konkretnego 
seniora. Wszystko to, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób 
starszych na zewnątrz podczas pandemii – dodaje Jolanta Dampc.  
Program ten jest realizowany do końca roku.

Poszukujesz Samochodu? 

Dodaj ogłoszenie!
Wyślij SMS, wpisując EXP.MKU.
i treść ogłoszenia na numer: 7248







ReklaMa 12/2020/PR



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 listopada 2020 11

Program organizowany został przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne. Dzięki otrzymanemu grantowi w Centrum 
Kultury powstanie kącik malucha, aby nasi najmłodsi 
goście mogli wraz z opiekunami przyjemnie i bezpiecznie 
spędzić czas podczas wizyt w Centrum. 
Przestrzeń przeznaczona na ten kącik zostanie zagospo-
darowana tak, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa 
osobom odwiedzającym nasz obiekt w czasie panującej 
pandemii koronawirusa. Zostaną zakupione krzesła, stoły, 
regały pod biblioteczkę, telewizor, komoda oraz sofy, które 
posłużą zarówno najmłodszym, jak i dorosłym gościom 
naszego Centrum.
Program dobrosąsiedzki „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajo-
wego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było 
wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem 
lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego 
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie ich wdrożenia 
w wyłonionych gminach.
Więcej informacji o działalności organizatora programu 
dostępnych jest na stronie raport.pse.pl i www.wzmocnijo-
toczenie.pl 
/UGG/

poZyskali GRant na 
nowy „kącik malucHa”
Gm. Gniewino | centrum kultury, sportu, turystyki 
i Biblioteka w Gniewinie zostało laureatem programu 
„wzmocnij swoje otoczenie”.

fot. UM Wejherowo

Toaleta to nie śmietnik
WEJHEROWO | Czy zdarzyło się nam wlać do toalety resztki obiadu, olej, wrzucić zużyty 
patyczek do czyszczenia uszu, płatek kosmetyczny, nawilżoną chusteczkę, włosy? 

Pozornie wszystko udało się spłukać... 
więc gdzie „tkwi” problem? 

Wielu mieszkańców nie zdaje sobie 
sprawy ze skutków wrzucania do toa-
lety odpadów, choć wszyscy wiedzą że 

odpady należy segregować i wrzucać do 
kosza albo przekazywać do odpowied-
nich  punktów zbiórki np. w Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. 

skutki
Średnica domowej instalacji kanaliza-

cyjnej i przyłączy wynosi od 11 do 16 cm 
więc drobne przedmioty mogą skutecznie 
zatkać wewnętrzną instalację w budynku. 
Może to doprowadzić do cofnięcia się ście-
ków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu 
lub okolicy. Takie zjawisko powoduje duże 
straty materialne, jest uciążliwe dla miesz-
kańców i szkodliwe dla środowiska.

Dodatkowo odpady organiczne (resztki 
jedzenia) przyczyniają się do wzrostu po-
pulacji gryzoni w kanalizacji, oleje i inne 
płynne tłuszcze w chłodnej wodzie gęstnieją 
i osadzają się na ściankach rur zmniejszając 
ich średnicę i utrudniając przepływ. Ponad-
to szkodliwe substancje chemiczne zawarte 
w wylewanej chemii (lekarstwa, rozpusz-

czalniki, środki ochrony roślin itp.) szkodzą 
mikroorganizmom znajdującym się w bio-
logicznej części oczyszczalni ścieków, co 
powoduje że procesy oczyszczania są mniej 
skuteczne.  Natomiast igły i strzykawki sta-
nowią duże zagrożenie dla pracowników 
serwisujących sieć (skaleczenia, zranienia).

awaRie
Trzeba też wiedzieć, że prawie wszystkie 

zatory i awarie (90-95% przypadków) są 
powodowane niewłaściwym wprowadza-
niem do instalacji sanitarnych odpadów 
stałych tj. chusteczek nawilżanych, peiluch 
jednorazowych, podpasek, ręczników pa-
pierowych, patyczków kosmetycznych, 
wacików, żwirku z kuwet, materiałów bu-
dowlanych i innych np. substancji tłusz-

czowych, lekarstw, farb czy lakierów.
Wrzucanie opadów do toalety czy uży-

wanie w domach młynków koloidalnych 
jest sprzeczne z prawem. Usuwanie awarii 
spowodowanych zatorami zwiększa koszty 
użytkowania systemu, a tym samym cenę 
odbioru ścieków, za które płacą… sami 
mieszkańcy. Ponadto razie awarii instalacji  
naraża to użytkowników na dyskomfort 
spowodowany zatkaniem sieci, cofaniem 
ścieków, nie mówiąc już o nieprzyjemnych 
zapach w domu, w piwnicy czy w pobliżu 
zamieszkałych budynków.  

Pamiętajmy: Informacje na temat prawi-
dłowych zasad postępowania z odpadami 
znajdują się na stronie internetowej swojego 
urzędu gminy lub na stronie: www.kzg.pl

/al/

ReklaMa U/2020/PR

@expressy.pl
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OGłOSzenie U/2020/DB

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363./ oraz art. 10 i art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 
256/ z a w i a d a m i a, ż e w dniu 02.11.2020r., na wniosek z dnia 01.06.2020r.. (uzupełniony dnia 20.07.2020r.) 
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej p.n.:

  „Budowa układu drogowego na Górze Markowca w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
Obręb 19: dz. nr: 65/1, 138/34 (powstała z dz. nr 138/9), 138/31 (powstała z dz. nr 138/22), 138/32 
(powstała z dz. nr 138/22), 141/2 (powstała z dz. nr 141), 142/2 (powstała z dz. nr 142), 143, 146/1, 146/4 
(powstała z dz. nr 146/2), 147, 148/7 (powstała z dz. nr 148/6), 150/14 (powstała z dz. nr 150/7), 150/16 
(powstała z dz. nr 150/7), 404/31 (powstała z dz. nr 404/1), 404/32 (powstała z dz. nr 404/1), 404/6, 404/22 
(powstała z dz. nr 404/8), 404/20 (powstała z dz. nr 404/15), 404/24 (powstała z dz. nr 404/16), 404/27 
(powstała z dz. nr 404/18), 404/29 (powstała z dz. nr 404/19)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
Obręb 19: dz. nr: 65/10, 89/7, 90/8, 119, 137/2, 138/33 (powstała z dz. nr 138/9), 138/30 (powstała z dz. nr 
138/22), 142/1 (powstała z dz. nr 142), 144, 146/3 (powstała z dz. nr 146/2), 148/3, 148/5, 148/8 (powstała 
z dz. nr 148/6), 149, 150/15 (powstała z dz. nr 150/7), 404/30 (powstała z dz. nr 404/1), 404/33 (powstała 
z dz. nr 404/1), 404/23 (powstała z dz. nr 404/8), 404/9, 404/21 (powstała z dz. nr 404/15), 404/25 
(powstała z dz. nr 404/16), 404/17, 404/26 (powstała z dz. nr 404/18), 404/28 (powstała z dz. nr 404/19)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Budownictwa i nieruchomości, Referat 
architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, - wgląd do akt postępowań administracyjnych 
w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COViD-19 będzie możliwy 
po wcześniejszym umówieniu się. Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego 
zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do akt sprawy będzie możliwy w godz.7.30-15.30, tel. 
58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez 
platformę ePUaP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki na terenie starostwa. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 

OGłOSzenie 273/2020/DB

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
z

Orkiestra i cheerleaderki w USA
GM. GNiEWiNO | Część z nas już zapewne zapomniała, ale rok temu w październiku nasza Gminna Orkiestra Dęta i Zespół Taneczny wyjechali do Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, by poprowadzić słynną na całym świecie polonijną Paradę Pułaskiego. 

Warto przypomnieć, że przedstawiciele 
naszej gminy z dumą reprezentowali za-

równo Gminę Gniewino, jak i całą Polskę, 
gdy szli Piątą Aleją w Nowym Jorku na 

czele 82. Parady Pułaskiego, wyjątkowej, bo 
wpisującej się w 100. rocznicę stosunków 

dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA 
– to przeżycie jedyne w swoim rodzaju. 
Występy Gminnej Orkiestry, które zostały 
entuzjastycznie przyjęte przez amerykańską 
Polonię, ludzka życzliwość oraz możliwość 
zobaczenia ciekawych miejsc i obiektów 
w Nowym Jorku sprawiły, że wspomnienia 
zostaną z uczestnikami przez wiele lat. 

Celem wyjazdu było szerzenie polskich 
tradycji narodowych i regionalnych – ka-
szubskich, wśród mieszkańców Nowego 
Jorku, w tym licznej Polonii amerykań-
skiej. Wyjazd był także formą promocji 
naszej gminy w tak odległym miejscu, 
jakim są Stany Zjednoczone. 

W realizację projektu pn. "Żywa lekcja 
patriotyzmu - z Gniewina do Nowego 
Jorku na Paradę Pułaskiego" zaangażowa-
nych było wiele osób i firm, a uczestnicy 

wyjazdu przygotowali specjalny program 
artystyczny. Organizatorem wyjazdu było 
Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie, ale 
nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogrom-
ne wsparcie finansowe Gminy Gniewino, 
a także innych sponsorów oraz wkładu 
własnego uczestników wyjazdu. 

Sponsorem projektu była Energa SA, 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz 
firmy i osoby prywatne, takie jak: MAC-
KIEWICZ, KING OSKAR, GEN-GAZ 
ENERGIA, AUDIOLINE, A&R, GMM-
Gaffka, LIBRU, PGE Energia Odnawialna, 
Kazimierz Plocke, Zygmunt Pałasz, Jaro-
sław Pobłocki – Stacja paliw Kostkowo.

Wszystkim sponsorom i osobom zaan-
gażowanym w to przedsięwzięcie jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy.

(HG)
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Niektórych ludzi z tłumu wyróżnia ich 
życiowa pasja - właśnie taką osobą był Piotr 
Stanulewicz, trener i prowadzący szkołę 
sztuk walki dla dzieci i młodzieży. Był mi-
strzem karate, wiceprezesem Stowarzysze-
nia Sportów Walki Shotokan I L.A w Wej-
herowie.

Piotr swoją przygodę z karate zaczął – jak 
sam wspominał kilka lat temu na łamach naszej 
gazety – dość późno, bo w wieku ponad dwu-
dziestu lat. A przecież dla wielu zawodników 
ten wiek czasami oznacza już niemal schyłek 
kariery. Ale nie tym razem – upór i konsekwen-
cja pozwoliły Mu osiągnąć sukces. 

Karate stało się życiową pasją Piotra Stanu-
lewicza. Poznawał kolejne stopnie wtajem-
niczenia i w końcu niemal dokładnie 20 lat 
temu - we wrześniu 2000 r. - stanął przed jed-
noosobową komisją egzaminacyjną - sin cha-
nem Funakoshim, aby zdać egzamin na czarny 
pas. Dla wielu osób czarny pas to symboliczne 
dotarcie do mety, osiągnięcie celu. Ale nie dla 
Piotra Stanulewicza. Skoro posiadł sporą wie-
dzę, postanowił podzielić się nią z tymi, którzy 
dopiero zaczynają przygodę z karate. Został 
więc trenerem i zaczął uczyć dzieci i młodzież. 
Jego podopieczni osiągnęli już wiele sukcesów, 
zdobyli wiele medali. 

Piotr aktywnie włączał się także w życie 
społeczne oraz w rozmaite akcje charyta-
tywne. Przez pewien czas pracował w na-
szej redakcji. Miał 56 lat. 

/raf/

Odszedł Piotr Stanulewicz. 
W kimonie przez życie
POŻEGNANiE | W miniony wtorek, 24 listopada, odszedł od nas na zawsze trener i mistrz karate Piotr Stanulewicz. 
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OGłOSzenie 302/2020/DB

"Śmierć nie jest kresem naszego istnienia,  żyjemy 
w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.”                                                         

A. Einstein

Ś.P.
PIOTRA 

STANULEWICZA

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łączymy się w żałobie i smutku 
składając najszczersze kondolencje 

 oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim

Wiceprezesa Stowarzyszenia Sportów Walki 
„Shotokan i L.A.” w Wejherowie 

OGłOSzenie 304/2020/DB

Ś.P.
PIOTRA 

STANULEWICZA

Starosta Wejherowski
          Gabriela Lisius

   wraz z Zarządem Powiatu
      i współpracownikami

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim  
wyrazy współczucia

składają:

Wiceprezesa Stowarzyszenia Sportów Walki 
„Shotokan i L.A.” w Wejherowie

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

Ś.P.
PIOTRA 

STANULEWICZA

koleżanki i koledzy z redakcji gwe24.pl

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łączymy się w żałobie i smutku 
składając najszczersze kondolencje

 oraz wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Wiceprezesa Stowarzyszenia 
Sportów Walki „Shotokan i L.A.” w Wejherowie 

naszego redakcyjnego Kolegi 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PIERWSZYCH PRZETARGACH PISEMNYCH OGRANICZONYCH 

dlA NIERuCHOMOśCI SĄSIEdNICH

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 pisemnych ograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Bolszewie, dla nieruchomości sąsiednich 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 15 grudnia 2020 roku. za 
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Przetargi odbędą się dnia 21.12.2020 roku  o godz. 1100

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 Bolszewo 653/11 0,0076 ha, w tym użytki i klasy: RV GD1W/00030050/1 8 900,00 zł

2 Bolszewo 653/12 0,0509 ha, w tym użytki i klasy: RV GD1W/00030050/1 42 500,00 zł

3 Bolszewo 653/13 0,0122 ha w tym użytki i klasy: RV GD1W/00030050/1 14 000,00 zł

OGłOSzenie 305/2020/DB

Ideą przewodnią tych inwestycji jest przede wszystkim 
służba lokalnemu społeczeństwu naszej Gminy. Użytko-
we poddasze budynku w Czymanowie jest wykorzysty-
wane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Opalinie i Sto-
warzyszenie Twórców Niezależnych Amarant, którzy to 
w wynajmowanych pomieszczeniach zaadaptowanych 
na pracownię plastyczną, w komfortowych warunkach 
tworzą swoje unikalne dzieła. Tam również odbywają się 
zajęcia młodzieży zrzeszonej w Studium Artystycznym 
"Żar". Natomiast z inicjatywy sołtysa Sołectwa Czyma-
nowo Pana Dariusza Tredra organizowane są w Domu 
Sołeckim lekcje rysunku dla najmłodszych mieszkańców 
sołectwa z różnych okazji (np. Dzień Dziecka, ferie itp.), 
Wszystkie zajęcia prowadzi Prezes STN Amarant Pan 
Jacek Gorzawski. Dzięki zaangażowaniu sołtysa Sołec-
twa Czymanowo możliwe jest tak szerokie wykorzysta-
nie dla potrzeb lokalnej społeczności tego obiektu.
Poniżej cytujemy kilka opinii nt. Domu Sołeckiego 
w Czymanowie:
Anna Rosiek, Limanowa:
„Z artystami STN Amarant jestem w stałym kontakcie od 
kilku lat. W tym roku po raz kolejny miałam okazję podzi-
wiać prace twórców z różnych zakątków Polski i świata 
w Galerii w Wieży Widokowej w Gniewinie. Gościłam rów-
nież w pracowni artystycznej w Domu Sołeckim w Czyma-
nowie. Jest to idealne miejsce dla lokalnych artystów oraz 
utalentowanej młodzieży na spotkania poświęcone rozmo-
wie o sztuce, wymianę artystycznych doświadczeń w za-
kresie doskonalenia warsztatu pracy, a przede wszystkim 
na tworzenie i rozwój plastycznych talentów. Jestem pełna 
uznania dla Galerii Sztuki współczesnej, działań człon-
ków STN Amarant i Władz Gminy Gniewino, że wspólne 
działania przyczyniają się do rozwoju kultury i umożliwiają 
obcowanie ze sztuką wszystkim pokoleniom.”
Katarzyna Kate Bauer, Lublin:
„Dom sołecki zaskoczył mnie, jak wiele rzeczy w Gniewi-
nie związanych m.in z kulturą. Wielu filozofów uważało, 
że miarą rozwiniętego społeczeństwa są jego artyści. 
Odwiedzając w tym roku to miejsce zobaczyłam prze-
strzeń do swobodnego tworzenia, spotkań artystycznych, 
uczenia się, przyjmowania stęsknionych plenerowiczów 
i gości, którzy chcą wracać do tego miejsca. Nie pierwszy 
raz decyzje gminy pokazują dbałość o własną tożsamość 
tak, by przyciągać innych. Cóż. Zazdroszczę.”
Ewelina Paluch, Gliwice:
„Po raz kolejny miałyśmy okazję odwiedzić Gniewino - 
urokliwe miejsce na mapie Kaszub. Pan Jacek Gorzawski, 
zaprosił nas do Galerii w Wieży Widokowej, prowadzonej 
przez Stowarzyszenie Artystów Niezależnych „Amarant”, 
gdzie znajdują się prace między innymi zaprzyjaźnionych 
nam artystów. Następnie miałyśmy okazję zobaczyć pra-
cownię Stowarzyszenia, znajdującą się w Domu Sołeckim. 
Pracowania jest miejscem tworzenia i rozwijania pasji dla 
członków „Amarantu”. W tym miejscu tworzy także młode 
pokolenie przyszłych artystów, mieszkańców Gminy. To 
wspaniałe, że Gmina Gniewino dba o rozwój talentów 
i umożliwia obcowanie ze sztuką wszystkim pokoleniom.”
/UGG/

dom sołecki 
w cZymanowie
Gm. Gniewino | w tym roku, kosztem wielu 
wyrzeczeń, oddano do użytku nowe domy sołeckie 
w czymanowie i tadzinie.

W oczekiwaniu 
na koncerty...

Chcemy podkreślić, że będzie on do dyspozycji 
dla wszystkich uczniów, dzieci, studentów oraz 
pianistów, którzy chcieliby ćwiczyć grę w ra-
mach zajęć muzycznych w Centrum Kultury. 
Miejmy nadzieję, że sytuacja sanitarna w na-
szym kraju uspokoi się na tyle, że będziemy 
mogli zorganizować choćby kameralny kon-
cert w czasie bożonarodzeniowym.
Nie udałoby się zrealizować tego celu gdyby nie 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych 
z dopłat ustanowionych w grach objętych 
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ha-
zardowych.”
/UGG/

GM. GNiEWiNO | Fortepian czeka na czasy, kiedy wszyscy 
wspólnie będziemy mogli usiąść na Sali Widowiskowo - Kinowej 
w Gniewinie i rozkoszować się jego dźwiękami. 

www.expressbiznesu.pl

Wejdź na naszą stronę!
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dRewno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

spRZedam zgrzewarkę samoch. fi-
giel, tel. 504 502 241

spRZedam spawarkę bester 125, tel. 
504 502 241

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

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

Ziemniaki, 80 groszy wineta, tel. 
510 751 837

sianokisZonka, 80 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

siano, 75 zł, suche, Częstkowo, tel. 
510 751 837

słoma, 30 zł, sucha, Szemud, tel. 
510 751 837

uBiJacZka cukiernicza, mikser do 
gastronomii sprzedam, tel. 694 642 
709

spRZedam kwiaty pokojowe i ogro-
dowe, wieloletnie oraz skalniaki od 10 
zł, szt. tel. 790 290 835

spRZedam odkurzacz POWERMED 
przeciwalergiczny, na mokro, mao 
używany, 850 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

spRZedam słoiki 1, no lit., z nakręt-
kami większa ilość szt. 1 zł, Sierakowi-
ce, tel. 790 290 835

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

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

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 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 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

sto i okolice, tel. 601 677 964

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

usłuGi remontowe i wykończenia 
wnętrz, kafelki, malowanie, cekolo-
wanie, panele, itp, wolne terminy, tel. 
667 023 678

RÓŻNE

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

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

do wynaJęcia

Rumia pomieszczenie, parter do wy-
najęcia, tel. 694 642 709

OGŁOSZENIA uwaGa... nowy numeR oGłosZeń Za 2 Zł 7248!

MOTORYZACJA

spRZedam

Romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., 
farbig Black/Blue, cena 1000 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

SPRZĘT ELEKT.

spRZedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung 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-
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Kotwica dynamicznie rozpoczęła spotkanie 
inicjując akcje przerzutami po przekątnych na 
połowie Gryfa. Ale już w 11 minucie to wejhe-
rowianie przeprowadzili skuteczny kontratak 
i po  podaniu Kamila Kankowskiego Kacper 
Małolepszy zdobył prowadzenie dla gryfitów. 
Zapachniało sensacją. Gospodarze próbowali 
odrabiać straty, ale wszystkie ich próby dzięki 
skutecznej obronie żółto-czarnych kończyły się 
na przedpolu Gryfa. Najlepszą sytuację do wy-
równania miała Kotwica w 43 minucie, gdy po 
strzale Eryka  Krysztopowicza Ferra broniąc 
wybił piłkę przed siebie, a nabiegający Hubert 
Kolano uderzył niecelnie i piłka minimalnie 

minęła prawy słupek wejherowskiej bramki.
Piłkarze Kotwicy od początku drugiej po-

łowy podkręcili agresywność gry i tempo ak-
cji, co przyniosło im skutek. Do wyrównania 
doszło już  51 minucie, kiedy to przepięknym 
ponad 50 metrowym rajdem prawym skrzy-
dłem popisał się Krysztopowicz. Jak się oka-
zało dokładnie zacentrował piłkę na 8 metr 
pola karnego wprost pod nogi Huberta Ko-
lano, który skutecznie skierował ją do bram-
ki Gryfa. Dalsza część spotkania toczyła się 
w środkowych strefach boiskach, gdzie oby-
dwa zespoły próbowały wypracowywać sobie 
szanse do przeprowadzenia ataku na bram-

kę przeciwnika. I choć w końcówce piłkarze 
Kotwicy zaczęli coraz mocniej naciskać Gryf 
skutecznie barykadował swoje przedpole ni-
welując akcje kołobrzeżan.

Wywalczony remis na trudnym terenie w Ko-
łobrzegu pozwolił Gryfowi, mimo dalekiej 18. 
pozycji w tabeli, utrzymać bliski kontakt z liczną 
grupą drużyn środka. Gryfici wyprzedzili o je-
den punkt Gwardię Koszalin i mają na swoim 
koncie w sumie 17 punktów, ale gwardziści mają 
jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania. Trzeba 
przyznać, że w trakcie ostatnich trzech spotkań 
Gryf zdobył 7 punktów i stworzył sobie realne 
szanse na walkę o utrzymanie w III lidze. Na 
wiosnę gryfici rozegrają jeszcze 4 zaległe spo-
tkania z rundy jesiennej. Jeśli dobrze przepra-
cują przerwą zimową to powinni poprawić swój 
dorobek punktowy o 6 punktów, zwłaszcza że na 
swoim terenie podejmą zespoły Unii Janikowo 
i Mieszka Gniezno, które na Wzgórzu Wolności 
w roli faworytów raczej nie wystąpią. 

Kotwica: Grzegorz Kleemann, Ondrej Ja-
kubov, Michał Koźlik, Gilson Correia, Eryk 
Krysztopowicz, Bartosz Kalupa (Michał Mi-
kołajczak), Szymon Kaliniec, Kamil Włody-
ka, Hubert Kolano, Ednilson Furtado, Michał 
Szczyrba (Frygier/Gęsior).

WKS Gryf: Wiesław Ferra, Kamil Talaśka, 
Kamil Kankowski, Przemysław Czerwiński, 
Karol Baranowski, Kacper Wiśniewski, Maciej 
Szymański, Mikołaj Formella, Tomasz Panek,  
Kapcer Małolepszy, Piotr Zaleski.

/raf/

Remis na koniec sezonu
PiŁKA NOŻNA | Udanie zakończyli tegoroczne rozgrywki III ligi piłki nożnej piłkarze Gryfa Wejhero-
wo, przywożąc cenny punkt po meczu wyjazdowym z Kotwicą Kołobrzeg 1:1 (0:1).
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XXXiii BieG stolemów
Gm. Gniewino | w sobotę 03.10 w ramach „kaszuby 
Biegają”, odbyły się XXXiii Biegi stolemów.

Zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych stanęli na 
starcie tych popularnych zawodów. Na początku biegały - na 
różnych dystansach - dzieci i młodzież z szkół z terenu Gmi-
ny Gniewino. Na starcie biegu głównego na 10 km stanęło 
166 zawodniczek i zawodników.
Wyniki w poszczególnych kategoriach: 
Kobiety OPEN
1. Katarzyna Pobłocka-Głogowska - Gdynia - UKS EKONO-
MIK MARATOŃCZYK LĘBORK
2. Małgorzata Tuwalska – Gdańsk - LKS ZANTYR SZTUM
3. Zuzanna Głombiowska - Gdynia - RUNPASSION.PL TEAM
Mężczyźni OPEN
1. Łukasz Kujawsk – Żukowo - KUJAWSCY RUNNERS
2. Sebastian Szymański - Gniew - RULIŃSKI RUNNING 
TEAM
3. Marek Jakubowski - Pszczółki - SPRINT/KUJAWSCY 
RUNNERS
Najlepsi biegacze z Gniewina to: Przemysław Smeja, Grze-
gorz Kropidłowski i Sławomir Oleszek, a wśród pań Krystyna 
Kropidłowska z CKSTiB w Gniewinie.
Laureaci we wszystkich kategoriach otrzymali nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy Gniewino oraz Dyrektora 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie.  
/UGW/

fot. UG Gniewino
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