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Budżet w czasach kryzysu

Radni miasta podczas ostatniej sesji przyjęli budżet na 2021 
rok. Jak zapewniają przedstawiciele władz Wejherowa, po-
mimo kryzysowej sytuacji wydatki na inwestycje w roku 2021 
zostaną utrzymane praktycznie na takim samym poziomie, jak 
w roku ubiegłym. Będzie to możliwe dzięki zdobytym środ-
kom zewnętrznym i oszczędnościom. 
str. 3

Miliony zł na inwestycje

Powiat wejherowski otrzymał 6 
mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Samorząd 
przeznaczy je na dwie inwestycje, 
przebudowę szkoły oraz ośrodka 
wsparcia. Rozpoczęcie realizacji 
obu zadań zaplanowane jest na 
przyszły rok.
str. 2

za naMi weekend cudów

Wolontariusze Szlachetnej Paczki 
dostarczyli prezenty potrzebują-
cym. Miniony weekend był zwień-
czeniem pracy grupy dziesięciu 
wolontariuszy z terenu Rumi 
i Redy, którzy już od września 
szukali osób samotnych i rodzin 
w potrzebie. 
str. 2

Dołącz do nas!
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Trwają prace na 
drodze w Łężycach
Powiat | Dobiegają końca prace modernizacyjne na drodze powiato-
wej Rumia – Łężyce – Rumia na odcinku Łężyce, zjazd do Eko Doliny. 

Na to zadanie Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwocie blisko 1 mln zł.

Jeszcze przed końcem roku oddana zostanie jedna z trwających obec-
nie inwestycji drogowych na terenie powiatu wejherowskiego.

– Na drodze powiatowej w Łężycach realizowane są jednocześnie dwa 
zadania. Prowadzone są prace modernizacyjne nawierzchni na odcinku 
około 1 km oraz kontynuowana jest budowa chodnika wraz z oświetle-
niem. Przypomnę, że w zeszłym roku oddaliśmy 700 metrów chodnika, 
a teraz po otrzymaniu środków zewnętrznych możemy dokończyć zada-
nie – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Inwestycja  realizowana jest przez Powiat Wejherowski przy wsparciu  
finansowym Gminy Wejherowo i środków z budżetu państwa. Łączny 
koszt zadania to 2 mln zł. 

– Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem pie-
szych użytkowników drogi – mówi wicestarosta.

/raf/

FIL to program bezzwrotnego wsparcia 
dla samorządów, których przychody zosta-
ły uszczuplone przez pandemię. Samorząd 
przeznaczy je na dwie inwestycje, przebudowę 
szkoły oraz ośrodka wsparcia. 

Środki z rządowego programu wesprą dwie 
powiatowe inwestycje,  przebudowę i rozbu-
dowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie oraz przebudowę budynku w celu 

utworzenia Środowiskowego Domu Samopo-
mocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

– Bardzo się cieszę, że kolejne pieniądze zasi-
lą budżet Powiatu Wejherowskiego i że będzie-
my mogli zrealizować inwestycje potrzebne 
i ważne dla mieszkańców – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Rozpoczęcie realizacji obu zadań zaplano-
wane jest na przyszły rok.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) to środki przeznaczone na dotacje dla 
gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln 
zł do aż ponad 93 mln zł. Łącznie w skali całego 
kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin 
i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów 
ziemskich). Źródłem finansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

/raf/

Kolejne miliony dla 
powiatu na inwestycje

Powiat | Powiat wejherowski otrzymał 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Szlachetna Paczka to jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych projektów 
społecznych w Polsce. Wypracowane 
przez lata rozwiązania systemowe 
sprawiają, że konkretny człowiek 
pomaga konkretnemu człowiekowi, 
a dedykowana pomoc trafia do osób 
rzeczywiście potrzebujących. Od 
2001 roku w akcję zaangażowało się 
wiele znanych osób, a tysiące ludzi 
zmieniło swoje życie na lepsze.
Miniony weekend był zwieńczeniem 
pracy grupy dziesięciu wolontariuszy 
z terenu Rumi i Redy, którzy odpo-
wiadając na każde zgłoszenie, już 
od września szukali zarówno osób 
samotnych jak i rodzin w potrzebie.  
Odbyło się ponad 56 spotkań weryfi-
kacyjnych, a do programu ostatecznie 
zakwalifikowało się 30 rodzin. W ra-
mach pomocy przekazano nie tylko 
żywność, czy artykuły chemiczne, ale 
także sprzęt do rehabilitacji, meble, 
odzież i obuwie, zabawki, artykuły po-
trzebne w gospodarstwie domowym 
i opał. Udało się również wyremonto-
wać mieszkanie, czy wymienić drzwi 
lub okna.

Punkt zbiorczo-koordynacyjny 
Szlachetnej Paczki na Rumię i Redę 
został zlokalizowany w Redzie, gdzie 
na potrzeby akcji burmistrz Krzysztof 
Krzemiński udostępnił pomieszcze-
nia dawnego Urzędu Miasta na ulicy 
Puckiej.
- Już od piątku dekorowaliśmy 
magazyn, aby w sobotę i niedzielę 
można było poczuć atmosferę świąt 
– mówi koordynatorka akcji Dominika 
Brzostek – W ciągu dwóch dni przez 
magazyn przewinęło się około 560 
paczek, a my, widząc ich zawartość, 
często sami nie mogliśmy powstrzy-
mać łez wzruszenia. W  Szlachetnej 

Paczce najbardziej niesamowita jest 
wiara w drugiego człowieka, zaufanie 
i przekonanie, że każdy jest ważny 
i każdy zasługuje na lepsze jutro.
W rejonie Rumi i Redy orientacyjna 
wartość paczek przekroczyła 120 
tysięcy złotych. W akcję Szlachetna 
Paczka zaangażowanych było w su-
mie ponad tysiąc osób,  w tym rów-
nież firm i  instytucji. Teraz czas na 
indywidualną pracę z obdarowanymi, 
którzy są otwarci na mądrą pomoc.  
Dzięki temu część rodzin w przy-
szłym roku nie będzie potrzebować 
wsparcia, ale same dadzą wsparcie 
innym.

Weekend cudóW
RedA | Wolontariusze Szlachetnej 
Paczki dostarczyli prezenty 
potrzebującym.

fot. UM Reda
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Koronawirus wydatnie spotęgował wy-
stępujące trudności związane z niedofi-
nansowaniem oświaty przez rząd i utratą 
znacznych dochodów z podatków w wy-
niku zmian ustawowych. Pomimo kryzy-
sowej sytuacji wydatki na wejherowskie 
inwestycje w roku 2021 zostaną utrzy-
mane praktycznie na wysokim poziomie 
roku 2020, gdyż miasto musi się rozwi-
jać. Będzie to możliwe przede wszystkim 
dzięki zdobytym środkom zewnętrznym 
i oszczędnościom m.in. w administracji. 
16 radnych głosowało za, 3 przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu.

WAlczymy Pomimo tRudności
- Kiedy rok temu uchwalaliśmy budżet 

na 2020 rok zapowiadałem jasno: czasy 
dla samorządów są ciężkie, a przyszłość 
niepewna i nieprzewidywalna – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. - Rok temu ostrzegałem: miasto 
będzie wyraźnie negatywnie odczuwa-
ło ogromne niedofinansowanie oświaty 
przez rząd i utratę znacznych dochodów 
z podatków w wyniku zmian ustawo-
wych. Nikt wówczas nie mógł przewi-
dzieć pandemii koronawirusa i tego, że 
będzie jeszcze gorzej. Obecnie mamy 
w Polsce prawdziwą zapaść w finansach. 
Jestem w samorządzie od samego począt-

ku, od 1990 r. i tak źle jeszcze nie było.
Dochody podatkowe w Wejherowie 

spadły o kilka milionów złotych, a sytu-
acja budżetu miasta w roku 2021 rysuje 
się w czarnych barwach. Do oświaty do-
płacimy w przyszłym roku, podobne jak 
w obecnym, ogromną kwotę ponad 36 
mln zł. Dla przypomnienia, gdybyśmy 
- zgodnie z prawem! - otrzymali te na-
leżne nam pieniądze od rządu z budżetu 
państwa, moglibyśmy wykonać np. węzeł 
ZRYW z tunelem pod torami lub roz-
wiązać problemy osób oczekujących na 
mieszkania. Przepisy podatkowe znów 
zostały zmienione z dużymi stratami fi-
nansowymi dla samorządów. Dlatego 
budżet na rok 2021 został przygotowany 
w sposób niezmiernie ostrożny i oszczęd-
ny. Z przyczyny niezależnych od nas ko-
nieczna jest rezygnacja z wielu zadań i na 
wiele potrzeb zabraknie środków

Pomimo trudności walczymy, gdyż 
miasto musi się rozwijać. Pomimo kry-
zysowej sytuacji wydatki na inwestycje 
w roku 2021 wyniosą ponad 43 mln zł 
i utrzymamy je praktycznie na wysokim 
poziomie roku 2020. Niezmiennie naj-
więcej wydamy na drogi, w przyszłym 
roku ponad 44% środków. Ten bardzo 
ambitny plan jest możliwy przede wszyst-
kim dzięki dużemu wysiłkowi całego 

zespołu, dzięki zdobytym środkom ze-
wnętrznym, głównie unijnym, i oszczęd-
nościom. W przyszłym roku aż 86 % 
inwestycji miejskich skorzysta ze środ-
ków zewnętrznych. Co trzecia złotówka, 
prawie 14 mln zł na inwestycje będzie 
pochodziła z dotacji. Wdrożyliśmy rów-
nież program oszczędnościowy, m.in. 
w administracji zaoszczędzimy ponad 10 
% kosztów. Kilkanaście osób straciło pra-
ce w urzędzie i instytucjach samorządo-
wych. Sytuacja zmusza do wspierania się 
kredytami i emisją obligacji na tzw. wkład 
własny w inwestycjach, aby nie stracić 
wspominanych dotacji. Jednak wskaźnik 
spłaty zobowiązań z zadłużenia został za-
planowany w wysokości 3,63%, przy do-
puszczalnym wskaźniku 13,93%.

W tych trudnych warunkach staraliśmy 
się, aby budżet miasta zapewnił funkcjo-
nowanie Wejherowa w 2021 roku.

nAjWAżniejSze zAdAniA nA 2021
Miasto realizuje przed wszystkim inwe-

stycje, na które pozyskało dofinansowa-
nie zewnętrzne oraz z Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, m.in.: 

Budowa ul. Gryfa Pomorskiego i ul. 
Necla

Budowa połączenia drogowego ul. Su-
charskiego z ul Strzelecką

W ramach programu rewitalizacji: 
1. Przebudowa ul. Kopernika wraz z zago-
spodarowaniem wewnętrznego kwartału
2. Zagospodarowanie Parku Kaszubskiego
3. Remonty podwórek
4. Zagospodarowanie terenów przy rzece 
Cedron w rejonie ulicy Wałowej i Rzeź-
nickiej
Kompleksowa termomodernizacja bu-
dynków komunalnych
Budowa zespołu otwartych basenów ką-
pielowych – Centrum Integracji Społecz-
nej „Wodne Ogrody”
Pomorskie Szlaki Kajakowe

W ramach Budżetu Obywatelskiego:
1. Plac zabaw oraz siłownia „Wejherek” 
na Osiedlu 1000-lecia PP
2. Boisko „Jedenastka”
3. Boisko na Osiedlu Dzięcielskiego
Obiekt kultury „Kamienica Sztuki”
Rozbudowa cmentarza komunalnego 
przy ul. Roszczynialskiego
Przebudowa systemu zagospodarowania 
wód opadowych i kanalizacji deszczowej
Miasto będzie dalej wspierało rozwój kul-
tury, sportu i cele społeczne m.in. poprzez 
WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współ-
pracę i dotacje dla organizacji społecznych, 
klubów i stowarzyszeń.  /opr. raf/

Budżet 2021 w czasach kryzysu
wEJHERowo | Wejherowscy radni podczas sesji w dniu 15 grudnia przyjęli budżet miasta na 2021 rok. Podobnie jak rok temu, budżet został przy-
gotowany w sposób niezmiernie ostrożny i oszczędny.  
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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  wywieszono, 
na okres 21 dni, wykaz nr XV/2020 nieruchomości 
stanowiących własność skarbu Państwa, położonych 
w Rumi i Redzie,  przeznaczonych  do zbycia w dro-
dze darowizny na rzecz gminy Miejskiej Rumia oraz 
sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w gdyni.

Wykaz  wywieszono w dniu 18 grudnia 2020 r.

OgłOszenie 323/2020/DBOgłOszenie 133/2020/DB ReKlaMa 183/2020/DB
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.97.2020.aK   Rumia, dnia 18.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 

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 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu •	
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr 
XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r., dla obszarów 
w rejonie ul. Lipowej, w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Topolowej, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu•	  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru „Centrum” w Rumi – eTaP ii wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko

w dniach od 28.12.2020 r. do 21.01.2020 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 29.12.2020 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
12.02.2020 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: alicja Kurowska
Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: a.kurowska@um.rumia.pl

BURMISTRZ MIASTA RUMI
Tel. 58 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.104.2020.in Rumia, dnia 18.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia zmian

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 
293 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 
50 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. 2020 
poz. 283 ze zm.), w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. 
U. 2020 poz. 1086), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

Uchwały nr XXiV/323/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 •	
listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
uchwałą nr Xiii/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 
2019 r. w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja;

Uchwały nr XXiV/322/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 •	
listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
uchwałą nr Xiii/170/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 
2019 r. dla strefy 2.zP w rejonie ul. sobieskiego;

Uchwały nr XXiV/321/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada •	
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów 
ogólnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą nr V/38/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy szmelta w Rumi,

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko dotyczących ww. dokumentów.

załączniki graficzne do ww. uchwał, określające granice przystąpienia 
do sporządzenia zmian miejscowych planów, znajdują się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.
rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmian planów 
miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko 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 - 
w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrzenia 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 
25.01.2020 r.

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.

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
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Kolejne laptopy dla szkół
wEJHERowo | 55 laptopów trafiło do pięciu wejherowskich szkół podstawowych. Zostaną
wypożyczone uczniom z rodzin wielodzietnych, aby umożliwić im zdalną naukę.

Nowe laptopy z oprogramowaniem umożli-
wią zdalną naukę uczniom, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych 
lekcji. Na zakup komputerów dla szkół Urząd 
Miejski w Wejherowie zdobył blisko 145 tys. zł 
w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. 

Sprzęt komputerowy z rąk zastępcy prezydenta 
Wejherowa Arkadiusza Kraszkiewicza odebrali 
dyrektorzy wejherowskich szkół podstawowych: 
SP nr 5 – Beata Dampc, SP nr 6 – Piotr Litwin, 
SP nr 8 – Danuta Czernewska, SP nr 9 – Olga To-
maszewska i SP nr 11 – Wioleta Podolska. Każda 
ze szkół otrzymała po 11 komputerów.

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie 
Polski stanu zagrożenia epidemicznego, kon-
kurs organizowany przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, w którym samorządy mogły 
uzyskać 100-procentowe dofinansowanie na 

zakup sprzętu komputerowego umożliwiające-
go uczniom realizację zdalnych lekcji. O tym, 
którym uczniom sprzęt zostanie wypożyczo-
ny, decydują dyrektorzy szkół. Po zakończeniu 
nauki zdalnej, laptopy będą wykorzystywane 
przez szkoły w celach edukacyjnych.

- Cieszę się ogromnie z tych komputerów, 
które kolejnym uczniom ułatwią naukę zdalną 
- mówi SP nr 8 – Danuta Czernewska. – Oczy-
wiście po zakończeniu takiej formy nauki, trafią 
one do szkoły i nadal będą wykorzystywane do 
pracy dydaktycznej. 

- Ten okres jest bardzo trudny dla nas wszyst-
kich – szczególnie dla uczniów, którzy mimo 
pomocy rodziców i nauczycieli są zdani na 
siebie, te komputery z pewnością pomogą im 
w nauce - mówi Olga Tomaszewska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

- Łącznie, w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, udało nam się pozyskać blisko 
245 tys. zł – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekono-
micznych i społecznych. - Jest to kwota, dzięki 
której wsparcie otrzymało łącznie 105. najbar-
dziej potrzebujących uczniów z naszego miasta, 
w tym uczniów z rodzin wielodzietnych, w sy-
tuacji konieczności prowadzenia przez szkoły 
nauczania zdalnego. Chciałbym podziękować 
w tym miejscu dyrektorom szkół i nauczycie-
lom za to, że szkoły funkcjonują pomimo tego, 
że lekcje odbywają się w zmienionej formie. 
Dziękuję także rodzicom, którzy bardzo zaan-
gażowali się w nowy system prowadzenia lekcji, 
a także uczniom, którzy muszą się dostosować 
do tego typu pracy. 

/raf/
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URZąd MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00  urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.96.2020.in  Rumia, dnia 15.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

o przyjęciu dokumentów

na podstawie art. 43 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.) zawiadamiam o  przyjęciu:

Zarządzenia Nr 838/338/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
10.12.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: 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.

informacje o ww. dokumencie:
został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie informacji •	

o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, 
w lokalnej prasie;

wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu •	
w dniach od 05.06.2020 r. do 06.07.2020 r. oraz od 16.10.2020 r. do 
16.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
w pok. nr 200;

w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu •	
ww. dokumentu w dniu 16.06.2020 r. oraz 27.10.2020 r. oraz zostały 
przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu  rozwiązaniami;

każdy, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu •	
mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 20.07.2020 r. oraz do dnia 
30.11.2020 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.

sporządziła: mgr iga narloch
Tel. (58) 679 65 45
e-mail: i.narloch @um.rumia.pl 

 Wydział Urbanistyki i architektury
Tel. (58) 679 65 63, 679 65 44, 679 65 45, 679 65 83
e-mail: bia@um.rumia.pl

Wspólnota Mieszkaniowa przy 12 Marca 250 
(skrzyżowanie z ul. Pucką), otrzymała dotację z bu-
dżetu miasta na remont elewacji frontowej. Remont 
obejmował attykę oraz rekonstrukcję detali ar-
chitektonicznych: sztukaterii i gzymsów, stanowił 
znaczną część kosztów remontu. 

Miasto Wejherowo przekazało Wspólnocie do-
finansowanie w wysokości prawie 204 tys. zł, co 
stanowiło 70 proc. rzeczywistych kosztów zadania. 
Pozostałą kwotę pokryła Wspólnota Mieszkaniowa 
„12 Marca 250". Remont miał na celu przywrócenie 
i poprawienie stanu zachowania zabytkowej kamie-
nicy znajdującej się w centralnym punkcie miasta. 
Było to także, jak mówią członkowie wspólnoty 
mieszkaniowej, zahamowanie procesu destrukcji 
budynku i wyeksponowanie walorów tej kamienicy. 
Zarządcą Wspólnoty jest WTBS Sp. z o.o.

Ponad 5,2 mln złotych na remonty
Wejherowskie zabytki już od trzynastu lat mogą 

liczyć na pomoc miasta w przeprowadzeniu remon-
tów. Od 2007 r. Wejherowo przekazało na dofinan-
sowanie remontów i prac konserwatorsko-restaura-
cyjnych w zabytkach ponad 5,2 mln zł. Do tej pory 
prace wykonano w około 70. budynkach (wspól-
notach mieszkaniowych, budynkach prywatnych 
i obiektach sakralnych).

Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, renowacja zabytków nie tylko poprawia ich 

stan techniczny i pozwala je zachować dla przyszłych 
pokoleń, ale także poprawia estetykę obiektów, co 
wpływa pozytywnie na wizerunek naszego miasta. 

- Miasto od wielu lat dofinansowuje prace konser-
watorskie w budynkach zabytkowych – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. - Każdy obiekt zabytkowy odznacza 
się szczególnymi walorami architektonicznymi lub 
historycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać. Po-
siadanie zabytku to dla właścicieli obiektu, oprócz 
prestiżu, również odpowiedzialność za utrzymanie 
go w jak najlepszym stanie i zachowanie jego au-
tentyzmu. W trosce o poprawę stanu technicznego 
i wyglądu tych zabytków, każdego roku przeznacza-
my niemałą pulę pieniędzy na ten cel. To również 
dzięki temu pięknieją w Wejherowie elewacje sta-
rych kościołów, zabytkowe ołtarze i stylowe kamie-
nice. Przy tej okazji, pragnę podziękować wszystkim 
właścicielom nieruchomości objętych ochroną kon-
serwatorską za dbałość o nie, bo oprócz istotnego 
wkładu finansowego z Miasta, właściciele muszą za-
dbać o uzyskanie trudnych w tym przypadku decy-
zji pozwalających na takie realizacje, musza zadbać 
o wkład własny finansowy, ale przede wszystkim 
muszą wybrać Wykonawcę, który zapewni wysoki 
standard wykonania prac budowlanych pod nadzo-
rem konserwatorskim.

/al/
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Kolejny zabytek odnowiony 
dzięki dotacji miasta
wEJHERowo | Kolejna wejherowska kamienica wpisana do rejestru zabytków odzyskała dawny blask. 



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 18 grudnia 20206

ReKlaMa U/2020/PR

Betlejemskie Światło dotarło do Redy
REDa | W piątek, 18 grudnia, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego podzielą się z mieszkańcami Redy Betlejemskim Światłem Pokoju.

Historia Światła zaczyna się w Betle-
jem, mieście położonym w Autonomii 
Palestyńskiej, które przez lata znajdowa-

ło się w samym centrum napięć politycz-
nych, konfliktów zbrojnych oraz ataków 
terrorystycznych. Właśnie tam, ponad 

dwa tysiące lat temu, narodził się Jezus 
Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Be-

tlejem płonie wieczny ogień, od którego 
co roku odpala się jedną malutką świecz-
kę, której płomień obiega świat, niesiony 
przez skautów w wielkiej sztafecie przez 
kraje i kontynenty.

Sam moment odpalania Światła w Betle-
jem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie po-
trafią na chwilę się zatrzymać, powstrzy-
mać złość i gniew. Pomimo zmieniających 
się warunków politycznych w całej, prawie 
trzydziestoletniej historii Betlejemskiego 
Światła Pokoju, nigdy nie zdarzyło się, by 
Światło nie wyruszyło w swoją drogę. To 
czyni z niego znak pokoju i symbol pojed-
nania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, 
a wśród nich harcerki i harcerze Związku 
Harcerstwa Polskiego pragną podzielić 
się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze 
Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzę-

dów i domów, dzielą się radosną nowiną 
i krzewią największe uniwersalne warto-
ści braterstwa i pokoju.

W piątek, 18 grudnia, o godzinie 15.00 
przed Urzędem Miasta przy ulicy Gdań-
skiej harcerze uroczyście przekażą Be-
tlejemskie Światło Pokoju radnym Rady 
Miejskiej oraz burmistrzowi Redy. Harce-
rze będą dzielić się Światłem jeszcze przez 
dwie godziny. Do godziny 17:00 każdy 
chętny może zapalić świecę, aby zanieś

 Światło do swojego domu.
- Dziękujemy redzkim harcerzom, że 

i w tym roku, mimo pandemii, zdołali 
przynieść nam Światło – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. – Betlejem-
skie Światło Pokoju to jedna z najpięk-
niejszych tradycji ostatnich lat. Niech 
przyniesie nam nadzieję, której zwłasz-
cza teraz tak bardzo potrzebujemy. 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. 
j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykazy nr XXXiV stano-
wiący załącznik do zarządzenia nr 844/344/2020 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 grudnia 2020 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną, składa-
jącą się z działek nr 2/6 o powierzchni 4594m2 i nr 
40/2 o powierzchni 162m2, o łącznej powierzchni 
4756m2, obręb 5, położoną w Rumi w rejonie ul. 
Kazimierskiej, stanowiącą własność gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu właścicie-
lowi lub jego spadkobiercom.

Rumia, dnia 17.12.2020r.

OgłOszenie 329/2020/DB
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WYCIąG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM 
OGRANICZONYM NA SPRZEdAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 

W RUMI PRZY UL. ZIELARSKIEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 38/2 o powierzchni 92m2, obręb 21, zapisanej w księdze 
wieczystej KW gD1W/00030968/9, prowadzonej przez sąd Rejonowy w Wejherowie, położonej w Rumi 
przy ul. zielarskiej. 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą 
nr iii/51/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy 
Żwirowej, działka nr 38/2 leży w terenie oznaczonym symbolem 02.Mn - co oznacza, że jest to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzdłuż działki 38/2 przebiega kanalizacja sanitarna wraz 
z przyłączem oraz sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.
Dział iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00030968/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 34.000,00 zł netto (trzydzieści cztery tysiące złotych). 
Wadium wynosi 3.400,00 zł, które należy wnieść do dnia 18 stycznia 2021r. w pieniądzu.
do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 
szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie gospodarki 
nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych 
godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 14.12.2020r.

Komunikacja MZK 
w święta i nowy rok
wEJHERowo | Miejski Zakład Komunikacji Sp. zo.o. w Wejherowie  
informuje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Poniżej prezentujemy wykaz zmian, który został przygotowa-
ny  w oparciu o doświadczenia z zeszłego roku oraz obecną sytuację 
epidemiologiczną w Wejherowie, powiecie i w całym kraju. 

Wigilia – czwartek 24 grudnia 2020
linie kursują według rozkładu dni "powszednie poza okresem nauki 

w szkole" (ferie), ale wcześniej kończą i tak:
- linie uzupełniające (tj. 4, 6, 7, 11, 12, 17, 18) - ostatnie kursy wykony-

wane są w okolicach godziny 16:00 i zjazd do Bazy,
- linie główne (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 16) – ostatnie kursy wykonywane są 

w okolicach godziny 17:00.
- linia 14 nie kursuje przez cały dzień.
Ten rozkład kursowania autobusów pozwoli ostatnim zjeżdżającym 

kierowcom usiąść do stołu wigilijnego nie później niż 21:30.

Pierwszy dzień Świąt – Piątek 25 grudnia 2020 
Autobusy kursują tak jak w dni świąteczne, z tym, że na liniach 1, 2, 3, 

9 wyjazdy będą opóźnione i rozpoczną się od 3 kursu, tak aby zapewnić 
dojazd do pracy w szpitalu i innych instytucji. Pozostałe linie zgodnie ze 
świątecznymi rozkładami.

Drugi dzień Świąt – Sobota 26 grudnia 2020
według rozkładów świątecznych bez zmian.

Sylwester – 31 grudnia 2020
Autobusy kursują według rozkładów dnia "powszednie poza okresem 

nauki w szkole" (ferie) z tym że linie 1, 2, 3, 5, 7, 8 9 i 16, kończą kurso-
wanie około 21.

Nowy Rok - 1 stycznia 2021 
Autobusy kursują według rozkładu świątecznego bez zmian.
Szczegółowy rozkład jazdy autobusów znajda Państwo na stronie: 

www,mzkwejherowo.pl.
/raf/

Dwie spółki – Polregio oraz Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście – będą obsługiwać ko-
lejowe przewozy pasażerskie na terenie woje-
wództwa pomorskiego. 

Uchwała o zmianie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej została podjęta podczas XVII sesji 
Sejmiku Województwa Pomorskiego.

O tym, że Pomorzanie bardzo chętnie korzy-
stają z kolei, nikogo nie trzeba przekonywać.

– Osiągnęliśmy wzrost wskaźnika wyko-
rzystania kolei do wartości 26,1 w 2019 r.  To 
najlepszy wynik w Polsce, który oznacza, że 
Pomorzanie najchętniej w kraju jeżdżą pocią-
gami – mówił Leszek Bonna, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.

Drugie jest województwo mazowieckie, 
gdzie ten wskaźnik wynosi niecałe 20. Łącz-
nie, w 2019 r. z pociągów regionalnych w na-
szym regionie skorzystało 61 mln pasażerów. 
To o ponad 3 mln więcej osób niż w 2018 r. 
Aby w dalszym ciągu utrzymać te wskaźniki 
i zapewnić mieszkańcom komunikację kole-
jową na najwyższym poziomie, samorząd wo-
jewództwa jeszcze w lipcu 2020 r. rozpoczął 
negocjacje z kolejarzami.

Z obydwoma przewoźnikami regionalnymi jeż-
dżącymi po pomorskich torach zawarte zostaną 
wieloletnie umowy. Przypomnijmy, że przewoź-
nicy już w poprzednich latach do tego dążyli. 

– W tym trudnym okresie epidemii, w ocze-
kiwaniu na rozwiązania w postaci wsparcia 
przewoźników kolejowych w ramach tarczy 
antykryzysowej pragniemy zapewnić finanso-
wanie usług transportu publicznego – podkre-
ślał wicemarszałek. – Dlatego umowy zostaną 

podpisane do grudnia 2026 r. Umowa z Polre-
gio zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2020 
r., a kontrakt z PKP SKM będzie zawarty od 12 
grudnia 2021 r. – mówił Leszek Bonna.

Dzięki długoletnim kontraktom, przewoźnicy 
będą mieli zabezpieczoną stabilność finansową. 
W ciągu tych 6 lat, do końca 2026 r., z budżetu 
województwa na transport kolejowy przezna-
czonych będzie około miliarda złotych.

Do tej pory z przewoźnikami podpisywane 

były umowy jednoroczne. Takie kontakty nie 
wymagają wpisania ich do dokumentów dłu-
gookresowych. Umowa wieloletnia wymaga 
jednak zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej, która określa wydatki z budżetu w per-
spektywie lat.

– W ten sposób pokazujemy, jak solidnym 
partnerem spółek kolejowych jest samorząd wo-
jewództwa – podkreślił wicemarszałek Bonna.

/raf/

Będą pieniądze na pomorską kolej
PoMoRZE | Radni województwa zadecydowali o zabezpieczeniu środków finansowych na długoterminowe, wieloletnie dofinansowanie 
przewozów kolejowych. Niedługo zostaną podpisane umowy z przewoźnikami. Do tej pory podpisywano umowy jednoroczne.
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Dotychczasowe strefy płat-
nego parkowania w pasie 
drogowym dróg publicz-
nych zostaną poszerzone 
o parking zlokalizowany 
przy ul. Wałowej (wjazd od. 
ul. Rzeźnickiej).
Opłaty zostaną wprowadzo-
ne na niestrzeżonych gmin-
nych parkingach w Wejhe-
rowie zlokalizowanych poza 
pasem drogowym:
- na parkingu pomiędzy ul. 

Dworcową a ul. Sobieskiego (za PZU),
- na parkingu pomiędzy Parkiem Cedron a ul. Wałową,
- na parkingu przy ul. Wałowej (teren po wyburzonym 
sklepie Domator).
Opłaty za postój pojazdów w pasie drogowym dróg pu-
blicznych oraz na  niestrzeżonych gminnych parkingach 
w Wejherowie będą będą wynosić: 
- opłata minimalna za parkowanie do 30 min - 1,00 zł,
- opłata za postój pojazdu za pierwszą godzinę postoju - 2,00 zł,
- opłata za postój pojazdu za drugą godzinę postoju - 2,40 zł,
- opłata za postój pojazdu za trzecią godzinę postoju - 2,80 zł,
- opłata za postój pojazdu za czwartą godzinę postoju 
i następne - 2,00 zł.
 Opłaty abonamentowe uprawniające do postoju pojazdów 
samochodowych:
- miesięczne w wysokości 80 zł od jednego pojazdu,
- całodniowe w wysokości 15 zł od jednego pojazdu.
Opłata za nieopłacony postój pojazdów wynosi 200 zł. Opła-
ty będą pobierane w dni robocze: od poniedziałku do piątku 
włącznie w godzinach od 9 do 17. Za parkowanie w soboty, 
niedziele i dni świąteczne opłaty nie będą pobierane. 
/raf/

zmiAny W PARkoWAniu
WejHeRoWo | Strefa płatnego parkowania będzie 
poszerzona – taką decyzję podjęli radni. zmienione 
zostaną stawki opłat – parkowanie będzie droższe. 

fot. UM Wejherowo
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W ostatnim dniu przeglądu finali-
stów wystawiono trzy interpretacje 
"Żab” Arystofanesa. To był dzień pełen 
energii i emocji scenicznych, będący 
zwieńczeniem trzydniowego cyklu wy-
stępów. Oprócz redzkich seniorów, swo-
je wersje przedstawiły: grupa „Fancy” 
z Amerykańskiej Szkoły Podstawowej 

w Gdyni oraz „Przejrzyści” z Fundacji 
„Sprawni Inaczej” przy Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Gdańsku. 
Projekt Teatralny Pasjans to inicjaty-
wa Działu Edukacji Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego, skierowana do grup 
amatorów, w tym młodzieży, seniorów 
i osób z niepełnosprawnościami z terenu 

województwa pomorskiego.  Fenomen 
tego, trwającego już kilka lat projektu, 
polega na tym, że kilka grup pracuje z tą 
samą sztuką, a indywidualne interpreta-
cje sprawiają, że tekst nabiera zupełnie 
innych znaczeń.

Grupa studentów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Redzie, pod kierunkiem 

Anny Mostek i opieką reżyserską Ma-
cieja Wiznera, przygotowała spektakl 
“Żaby” Arystofanesa. Występ poprze-
dziła próba generalna na scenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie, z udziałem 
Małgorzaty Lewińskiej, wiceprzewod-
niczącej  Rady Miejskiej w Redzie oraz 
radnych, a także dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Bożeny Natzke i bur-
mistrza Redy Krzysztofa Krzemińskiego. 
Niestety, w tym roku, z powodu pande-
mii, finałowe spektakle  w teatrze odbyły 

się bez udziału publiczności. Jednak już 
niebawem będzie można je zobaczyć 
na platformie VOD Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego.

– Za nami czas ciężkiej, a jednocześnie 
bardzo rozwijającej pracy – mówi Anna 
Mostek, lider grupy. – Praca z klasycz-
nym tekstem to wielkie wyzwanie, jed-
nak wspólnymi siłami reżysera i akto-
rów udało się odnaleźć i wydobyć treści 
uniwersalne, zrozumiałe niezależnie od 
czasów, w jakich żyjemy. 

Reda na deskach Teatru 
Szekspirowskiego

REDa | Po kilku miesiącach ciężkiej pracy grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Re-
dzie zaprezentowała się w finale Teatralnego Pasjansa 2020.  
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Wszyscy już przyzwyczaili się do dezyn-
fekcji rąk przy wejściu oraz chodzenia 
w maseczkach, ale nowością w funkcjo-
nowaniu biblioteki jest przerwa od godz. 
14.00 do 14.30. Warto o tym pamiętać, by 
w tym czasie nie pukać do drzwi bibliote-
ki, gdy są zamknięte.
Jak informuje dyrektor biblioteki Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek udogodnieniem 
dla czytelników jest możliwość zamówienia 
przed  przyjściem wskazanej książki drogą 
elektroniczną pod adresem: mbpwejhero-
wo@gmail.com. Po otrzymaniu informacji 
z biblioteki o odbiorze zamówienia, można 
to zrobić w ciągu 7 dni. Limit Wypoży-
czeń przez jednego czytelnika wynosi 
4 egzemplarze w jednej Wypożyczalni. 
Termin zwrotu wypożyczonych wcześniej 
książek został przedłużony do 31 grudnia. 
Mimo fizycznie zamkniętej w listopadzie 
biblioteki placówka prowadziła swoją dzia-
łalność przez internet proponując swoim 
czytelnikom wirtualne zabawy i konkursy, 
nie zapominając o najmłodszych. 
- Z okazji Dnia Pluszowego Misia, który 
w tym roku musieliśmy obchodzić wirtual-

nie, przygotowaliśmy dla naszych małych 
czytelników wiele atrakcji - mówi dyrektor 
MBP, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. - 
Grupy przedszkolne i pierwsze klasy szkół 
podstawowych otrzymały link do nagrania 
teatrzyku związanego z misiami. Wszyscy 
chętni mogli wybrać się na spacer na ulicę 
Kaszubską, gdzie wokół budynku biblioteki 
została zlokalizowana mobilna gra tereno-
wa ,,Po prostu miś”. Wszyscy chętni mogli 
także wziąć udział w quizie, który przypo-
minał, skąd wziął się pluszowy miś i jakich 
misiowych bohaterów znajdziemy w litera-
turze. Dzieci miały okazję obejrzeć on line 
opowieść o Złotowłosej i trzech misiach 
w Teatrzyku Kamishibai oraz wziąć udział 
w konkursie ,,Misiowe książeczki” tworząc 
własnoręcznie książeczki dla swojego misia. 
Najbardziej kreatywne i najciekawsze zdję-
cia zaczytanego pluszaka zostały nagrodzo-
ne, a z nadesłanych prac utworzono kolaż.
Można go zobaczyć zobaczyć na stronie-
:https://www. facebook.com/Bibliotekawej-
herowo.
Na facebooku wejherowska biblioteka 
poleca też nowości Wydawnicze dla doro-
słych czytelników, a na stronie internetowej 
informuje ich m.in. o spotkaniach autorskich 
on-line. Zainteresowanych odsyłamy pod 
adres: https://biblioteka.wejherow0.pl/arty-
kuly-nadchodzace-wydarzenia
Przypominamy, że Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie jest otwarta w godz. 
10:00-18.00 z przerwą 14.00-14.30 oraz 
w soboty 10.00-14.00.
/al/

ożyWienie W miejSkiej bibliotece
WejHeRoWo | z chwilą ponownego otwarcia w Wejherowie miejskiej biblioteki 
Publicznej w wypożyczalniach zaroiło się od czytelników. 

fot. UM Wejherowo
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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 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 2020-12-11 na wniosek z dnia 2020-09-24 uzupełniony w dniu 2020-12-
16 zarządu Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4 wszczęto postępowanie w sprawie: 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Wejherowa oraz gminy Wejherowo określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
teren gminy Miasta Wejherowa: 
- obr. 02 działki nr ewid.: 14/6, 14/1, 9/1, 10/1, 10/2, 33, 8, 11/7, 12/9, 10/12, 11/9, 1/6, 1/4, 37/9, 15/59 (powstała z dz. nr 15/26), 15/65 (powstała z dz. nr 
15/29), 15/61 (powstała z dz. nr 15/30), 15/50 (powstała z dz. nr 15/5), 15/24, 15/57 (powstała z dz. nr 15/40), 15/43, 7/1, 48/1, 3/10, 3/7, 12/19, 45/4, 37/27 
(powstała z dz. nr 37/10), 36/11 (powstała z dz. nr 36/9), 35/5 (powstała z dz. nr 35/2), 35/3 (powstała z dz. nr 35/1), 34/17 (powstała z dz. nr 34), 32/1 
(powstała z dz. nr 32), 19/1 (powstała z dz. nr 19), 15/54 (powstała z dz. nr 15/27), 15/55 (powstała z dz. nr 15/27), 15/52 (powstała z dz. nr 15/38), 15/47 
(powstała z dz. nr 15/37), 15/48 (powstała z dz. nr 15/37), 15/63 (powstała z dz. nr 15/32), 14/16 (powstała z dz. nr 14/4), 14/14 (powstała z dz. nr 14/3), 
3/11 (powstała z dz. nr 3/6), 3/13 (powstała z dz. nr 3/8), 1/7 (powstała z dz. nr 1/3), 1/9 (powstała z dz. nr 1/5), 47/3 (powstała z dz. nr 47), 10/31 (powstała 
z dz. nr 10/23), 45/9 (powstała z dz. nr 45/5), 45/11 (powstała z dz. nr 45/6), 45/13 (powstała z dz. nr 45/7), 45/15 (powstała z dz. nr 45/8), 9/41 (powstała 
z dz. nr 9/20), 6/4 (powstała z dz. nr 6)

- obr. 03 działki nr ewid: 8/6, 5/1, 3/1, 6/1, 5/46, 11/29, 16/27, 16/26, 11/69, 11/55, 6/62 (powstała z dz. nr 6/13), 6/63 (powstała z dz. nr 6/13), 5/50 
(powstała z dz. nr 5/34), 6/65 (powstała z dz. nr 6/15), 11/74 (powstała z dz. nr 11/28), 6/67 (powstała z dz. nr 6/19), 5/58 (powstała z dz. nr 5/43), 5/56 
(powstała z dz. nr 5/45), 5/60 (powstała z dz. nr 5/31), 3/112 (powstała z dz. nr 3/12), 5/62 (powstała z dz. nr 5/8), 3/114 (powstała z dz. nr 3/13), 8/34 
(powstała z dz. nr 8/13), 16/44 (powstała z dz. nr 16/21), 5/54 (powstała z dz. nr 5/28), 5/52 (powstała z dz. nr 5/26), 3/110 (powstała z dz. nr 3/9), 16/42 
(powstała z dz. nr 16/33), 11/76 (powstała z dz. nr 11/68), 27/60 (powstała z dz. nr 27/2), 27/62 (powstała z dz. nr 27/1)

- obr. 06 działki nr ewid: 19/1, 22/29, 21/30 (powstała z dz. nr 21/19), 21/31 (powstała z dz. nr 21/19), 11/1 (powstała z dz. nr 11)

teren gminy Wejherowo: 
- obr. Bolszewo działki nr ewid: 324/1 (powstała z dz. nr 324)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
teren gminy Miasta Wejherowa: 
- obr. 02 działki nr ewid.: 6/5 (powstała z dz. nr 6), 15/49 (powstała z dz. nr 15/37), 20, 39, 36/10, 38, 35/6 (powstała z dz. nr 35/2), 35/4 (powstała z dz. nr 
35/1), 34/18 (powstała z dz. nr 34), 32/2 (powstała z dz. nr 32), 19/2 (powstała z dz. nr 19), 15/60 (powstała z dz. nr 15/26), 15/66 (powstała z dz. nr 15/29), 
15/62 (powstała z dz. nr15/30), 15/18, 15/2, 7/2, 15/51 (powstała z dz. nr 15/5), 15/58 (powstała z dz. nr 15/40), 15/64 (powstała z dz. nr 15/32), 14/17 
(powstała z dz. nr 14/4), 5/2, 5/1, 2, 13, 12/15, 12/8, 1/8 (powstała z dz. nr 1/3), 1/10 (powstała z dz. nr 1/5), 46/12, 10/32 (powstała z dz. nr 10/23), 45/10 
(powstała z dz. nr 45/5), 45/12 (powstała z dz. nr 45/6), 45/14 (powstała z dz. nr 45/7), 45/16 (powstała z dz. nr 45/8), 9/42 (powstała z dz. nr 9/20)

- obr. 03 działki nr ewid.: 11/30, 3/113 (powstała z dz. nr 3/12), 5/63 (powstała z dz. nr 5/8), 8/5, 3/73, 6/14, 6/64 (powstała z dz. nr 6/13), 5/51 (powstała 
z dz. nr 5/34), 6/66 (powstała z dz. nr 6/15), 11/75 (powstała z dz. nr 11/28), 6/68 (powstała z dz. nr 6/19), 5/32, 5/47, 5/61 (powstała z dz. nr 5/31), 5/53 
(powstała z dz. nr 5/26), 3/111 (powstała z dz. nr 3/9), 3/83, 11/57, 16/45 (powstała z dz. nr 16/21), 27/63 (powstała z dz. nr 27/1), 16/43 (powstała z dz. nr 
16/33), 11/77 (powstała z dz. nr 11/68), 11/67, 27/7, 27/21

- obr. 06 działki nr ewid.: 21/1, 21/32 (powstała z dz. nr 21/19), 

teren gminy Wejherowo: 
- obr. Bolszewo działki nr ewid: 324/2 (powstała z dz. nr 324), 341/3, 342/3, 344/3, 345/4, 345/2

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 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.

OgłOszenie 328/2020/DB
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To działacze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Rodziny, którym od samego począt-

ku kieruje niestrudzona liderka - Zofia 
Kusterska. Za swoją działalność była na-

gradzana m.in. Statuetką Małej Andzi, 
Drzewkiem Szczęścia, a także Nagrodą 
Prezydenta Miasta Wejherowa.

Działaczki Stowarzyszenia Przyjaciół 
Rodziny odwiedził w okresie przed-
świątecznym Arkadiusz Kraszkiewicz - 
zastępca prezydenta Wejherowa, który 
podczas wizyty wysoko ocenił działal-
ność stowarzyszenia życząc w imieniu 
Prezydenta Miasta Wejherowa i wła-
snym, satysfakcji z wykonywanej pracy 
społecznej, skuteczności w niesieniu po-
mocy potrzebującym, a także zdrowych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w Nowym Roku 2021.     

- Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny 
bez względu na obostrzenia związane 
z pandemią koronawirusa cały czas pra-
cuje na rzecz potrzebujących – mówi 
Zofia Kusterska. - Nie otwieramy drzwi 
na oścież, ale każdy kto potrzebuje po-
mocy może do nas przyjść lub zgłosić 
swój problem, kiedy tylko zachodzi taka 
sytuacja. Reagujemy na każdą potrzebę. 
Jeżeli jesteśmy komuś potrzebni, zawsze 
jesteśmy do dyspozycji. Ponadto cieszy 
nas, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy 
mają coś oddania innym lub są gotowi 
udzielić komuś jakiegoś wsparcia.  

Jeśli chodzi o dzieci, to w tym roku 
były tylko dwa przypadki pilnego wspar-
cia za zasadzie „Pogotowie – Ratuj!”. 
Reagują też na wszelkie wpisy i prośby 
na Facebooku. Na przykład dowiedzieli 
się, że ktoś nie miał na czym spać i spał 
na podłodze, więc zawieźli mu kanapę 
na podwejherowską wieś. Człowiek ten 
do dziś jest wdzięczy Stowarzyszeniu za 
okazaną pomoc. 

- W tym roku nie mogłam się wybrać 
z Mikołajami na akcję „Mikołaj dla pięć-
dziesiątki z ulicy”, ponieważ miały tutaj 
przyjechać matki z rodzin wielodziet-
nych spoza Wejherowa, ale nie odstępuję 
od cotygodniowych spotkań w środy – 
zapewnia Zofia Kusterska, która niedaw-
no skończyła 77 lat, ale nadal zachwyca 
swoim entuzjazmem i oddaniem dla 
pracy społecznej na rzecz innych.

Pani Zofia podkreśla, że w czasach 
pandemii najważniejsza jest pamięć 
wobec tych, którzy są np. zamknięci 
– w kwarantannie, czasem ze strachu, 
albo z konieczności - chorzy w łóżku. 
Naszą misją jest bezinteresowna chęć 
robienia czegoś dobrego dla drugie-
go człowieka. Warunkiem jest jednak 
kontakt, niekoniecznie bezpośredni, 

wystarczy telefon lub wpis na Facebo-
oku. „Dworcowa”, to  ich miejsce spo-
tkań jako ludzi nieobojętnych, która 
jest tworem wszystkich. Płacą składki 
po 24 zł rocznie i liczą na wsparcie 1% 
z podatku od osób fizycznych.  

Przez wiele lat świetlica SPR na Dwor-
cowej była miejscem, w którym naj-
większą pomoc otrzymywały dzieci. Dla 
jednych był to ciepły posiłek, dla innych 
miejsce, w którym mogły spokojnie od-
robić lekcje, a jeszcze inne mogły po-
rozmawiać o swoich problemach z psy-
chologiem, prawnikiem, pielęgniarką 
a nawet lekarzem.  Od pewnego czasu 
sytuacja trochę się zmieniła,  bo jak za-
pewnia Zofia Kusterska, 500 plus roz-
wiązało część problemów m.in. wspar-
cia żywnościowego i dodaje: 

- Dochodzą inne sprawy np. pomoc 
w zdalnym nauczaniu. Jeśli trafiamy na 
konkretny problem, to szukamy sposo-
bu na jego rozwiązanie, pytamy wśród 
znajomych, pukamy do różnych drzwi, 
a czasami wręcz prosimy i... najważniej-
sze, że znajdujemy rozwiązanie dzięki 
ludziom wielkiego serca, którzy są wraż-
liwi na ludzkie problemy i nieszczęścia.

/raf/

Pomagają innym z potrzeby serca
wEJHERowo | W świetlicy przy ul. Dworcowej 12/1 w każdą środę o godzinie 10.00 spotyka-
ją się ludzie, którym na sercu leży dobro rodzin, a w zwłaszcza dzieci. 
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tel. 506 250 477

SłomA w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

lodóWkę side by side firmy DAWEOO, 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 obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

SPRzedAm grobowiec w Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kuPię

dziAłkę na kaszubach z domkiem letni-
skowym, tanio, kupię, tel. 512 328 022

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

SPRzedAm

SPRzedAm działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3 km od Lęborka 1033 m, 
cena 59 tys. tel. 602 306 210

do WynAjęciA

do WynAjęciA garaż z działką o pow. 
616 m2, Reda 12 Marca, Jaśminowa, tel. 
602 306 210

OGŁOSZENIA

MOTORYZACJA

SPRzedAm

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

kuPię

SkuP, złomowanie aut, pomoc drogowa, 

tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRzedAm komputer, dysk 120 GB, kla-

uWAgA... noWy numeR ogłoSzeń zA 2 zł 7248!
ReKlaMa 23/2020/Rl

wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAkoWAniA jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

PRofeSjonAlnA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

SPRzedAm drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

dReWno opałowe buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 

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

TOWaRzYsKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUKaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDaM:

EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zaMieniĘ:

EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnaJĘCia:

EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi 
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EXP.NPW.

MOTORYzaCJa 
sPRzeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
KOMPUTeRY:

EXP.SKO.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
TeleFOnY:

EXP.STE.
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inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.
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W niedzielę 13 grudnia na Hali GOSRiT w Luzinie odbył się 
kolejny turniej Kaszub Cup. Tym razem w imprezie orga-
nizowanej przez Grzegorza Semka rywalizowali juniorzy 
młodsi o tytuł Mistrza Północnych Kaszub. Ze względu  na 
panującą pandemie zawody odbywały się w aktualnie pa-
nującym reżimie sanitarnym, bez udziału kibiców oraz z re-
gionalnymi uczestnikami, co nie miało ostatecznie wpływu 
na sportowy poziom imprezy, który był wyjątkowo wysoki 
oraz co warto podkreślić prowadzony w duchu fair play.
Po blisko 8 godzinach sportowej rywalizacji najlepszą 
ekipą okazali się zawodnicy GOSRiT el professional Luzino, 
którzy w finale pokonali KP Gdynia. Na najniższym stopniu 
podium stanął wejherowski Gryf, który w meczu o 3 miej-
sce pokonał inny luziński zespół , KTS-K .
Najlepszy zawodnik: Piotr Koriat (AP KP II)
Najlepszy bramkarz: Szymon Pacanowski (Gryf Wejherowo II)
Najlepszy strzelec: Szymon Skurat (GOSRiT el professio-
nal Luzino)

Wyniki: Wyniki: 1. GOSRiT el professional Luzino, 2. AP KP 
Gdynia II, 3. Gryf Wejherowo I, 4. KTS-K Luzino, 5. GOSRiT 
Kleba Luzino, 6. Gryf Wejherowo II, 7. AP KP Gdynia I, 8. 
Stolem Gniewino, 9. Amator Kiełpino, 10. Orkan Rumia.
/raf/
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Otwarte Mistrzostwa Województwa Po-
morskiego w Karate Tradycyjnym w Bytowie 
za nami. Wystartowało w nich ponad 180 
zawodników z trzynastu klubów karate tra-
dycyjnego. W większości byli to zawodnicy 
z województwa pomorskiego, ale byłą też gru-
pa z klubów spoza Pomorza.

Najlepiej w tych zawodach spisali się za-
wodnicy z Karate Klubu Wejherowo, którzy 
zdobyli najwięcej punktów i pierwsze miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Na drugim miejscu 
uplasował się Karate Klub Bytów, zaś na trze-

cim Starogardzki Klub Karate Tradycyjnego.
Organizatorami mistrzostw byli Karate Klub 

Bytów i Okręgowy Związek Karate Tradycyjne-
go w Gdańsku. 

Wyniki: 
Klasyfikacja drużynowa: 1 - Karate Klubu 

Wejherowo – 129 punktów; 2 - Karate Klub 
Bytów – 80 punktów; 3 - Starogardzki Klub 
Karate Tradycyjnego – 50 punktów. 

Klasyfikacja indywidualna: pierwsze miej-
sca z KK Wejherowo w swoich kategoriach 

wiekowych w poszczególnych konkuren-
cjach wywalczyli: Julia Staniszewska (Junior 
2004-2003 – Kata ind. 3+kyu), Jaromir Dzie-
nisz (Junior 2004-2003 – Kata ind. 3+kyu), 
Agnieszka Modrzejewska (Junior 2004-2003 
Kata ind. 9-4 kyu), Adam Czoska (Junior 
młodszy 2006-2005 – Kata ind. 3+kyu), Julia 
Mudlaff ( Junior młodszy 2006-2005 – Kata 
ind. 3+kyu, Kumite, Fuku-Go) oraz Jakub 
Czoska (Dzieci gr. D – 2008-2007 – Kumite 
3-1 Kyu). 

/raf/

Sukces karateków
wEJHERowo | Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej na Otwartych Mistrzostwach Wojewódz-
twa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym zajął Klub Karate Wejherowo.
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fot. gOsRiT luzino

miStRzoWie kASzub
luzino | goSRit el professional wygrał turniej kaszub cup 
o tytuł mistrza Północnych kaszub juniora młodszego. 


