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Kto zostanie nowym wójtem?

Prawdopodobnie pięciu kandydatów będzie ubiegało się 
o stanowisko wójta gminy Wejherowo. Na razie znamy trzy 
nazwiska kandydatów. To Krzysztof Seroczyński, Przemysław 
Kiedrowski oraz Marek Klas. Kandydatów prawdopodobnie 
będzie jeszcze dwóch, ponieważ zarejestrowano pięć komite-
tów wyborczych. Wybory odbędą się 21 lutego.
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nowy rok, nowy budżet

Na ostatniej grudniowej sesji 
redzcy radni przyjęli budżet na 
2021 rok. Tegoroczny budżet za-
kłada prawie 129 mln zł po stronie 
dochodów. Po stronie wydatków 
będzie jeszcze więcej, czyli kwota 
ponad 137 mln zł. Deficyt to pra-
wie 9 mln zł.
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Sztab wośp już działa

Trwają przygotowania do Finału 
29. Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który ze względu na ob-
ostrzenia koronawirusowe został 
przełożony na 31 stycznia 2021 
roku. Wejherowski sztab już dzia-
ła, można wpłacać pieniądze na 
rzecz WOŚP.  
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Wójt Gminy WejheroWo
informuje

że od dnia 15 stycznia 2021 r. na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo 
oraz internetowej Gminy Wejherowo, a także 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1, został wywieszony wykaz, 
nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w użyczenie tj. część działki o nr ewid. 323/21- 
obręb Bolszewo, na rzecz Akademii Piłkarskiej 
Cassubian z/s w Bolszewie, w celu realizacji 
jej zadań statutowych. Szczegółowe informa-
cje o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w Referacie Gospodarki Prze-
strzennej i Nieruchomości, 
tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

OGłOSzeNIe 14/2021/DB

OGłOSzeNIe 16/2021/DB

BUrmiStrZ miAStA rUmi
tel. (58) 679 65 00  urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.12.2021.IN Rumia, dnia 12.01.2021 r.

oGŁoSZenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu 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 
Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011r. dla 
obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, ul. Gdańskiej i ul. 
henryka Dąbrowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 22.01.2021 r. do 21.02.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia  ww. projektu dokumentu 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Rumi. Informacje o ww. dokumencie 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 projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 26.01.2021 r. o godzinie 
14.00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 08.03.2021 r. na 
adres: 

Urząd miasta rumi 
ul. Sobieskiego 7
84-230 rumi 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. Projekt ww. dokumentu jest możliwy do wglądu 
w formie elektronicznej na stronie pod adresem: 

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

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

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

Niedawno wojewoda, jako osoba rekomendująca 
Prezesowi Rady Ministrów, wręczył Panu nominację 
na stanowisko p.o. wójta gminy Wejherowo. Jakie są 
główne Pana atuty?

- Myślę, że wojewoda podjął taką decyzję, ponie-
waż mam odpowiednie kompetencje do pełnienia tej 
funkcji: wykształcenie prawnicze, dwuletnią historię 
pracy w służbie cywilnej (konkretnie w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Gdańsku) i dotychczasowy przebieg 
mojej kariery zawodowej, podczas której sprawowa-
łem funkcje kierownicze. 

Tę funkcję będzie Pan sprawował dość krótki czas, 
do momentu wyboru nowego wójta. A – jak wiemy 
– wybory zaplanowane są na drugą połowę lutego. 
Jakie cele zamierza Pan zrealizować przez ten czas?

- Uważam, że moja funkcja nie powinna polegać 
na budowaniu swojej linii politycznej względem 
gminy. Już pierwszego dnia mojego realnego urzę-
dowania uczestniczyłem w sesji budżetowej, na 
której przegłosowano uchwałę budżetową. To jest 
budżet przygotowany, gdy stanowisko pełnił po-
przedni wójt (Henryk Skwarło – przyp. red.). Ten 
budżet został przyjęty przez radnych i uważam, że ja 
powinienem realizować teraz spokojną kontynuację 
działań. Nie zamierzam zarządzać żadnych znaczą-
cych zmian czy swoich zamysłów względem gminy. 
Dodam, że wójt ma wprawdzie pewne kompetencje 
i może w niektórych sprawach podejmować decyzje, 
ale w szczególności jest po prostu wykonawcą woli 
rady. Wójt, który chce wprowadzać swoje pomysły, 
powinien to komunikować radzie i swoją politykę 
uzasadniać radnym. W moim przypadku – gdy nie 
uczestniczyłem w tworzeniu tego budżetu i obo-
wiązki wójta będę pełnił przez krótki czas – moja 
rola jest przede wszystkim techniczna. Chodzi o to, 
aby można było realizować to, co zostało w gminie 
zaplanowane, aby nie było paraliżu decyzyjnego, 
aby była osoba władna do zatwierdzania bieżących 
działań. Natomiast po wyborach nowy wójt będzie 
mieć odpowiednio długi czas, aby zaprowadzać 
swoją politykę i swoją wizję. 

Czy rozważa Pan kandydowanie na stanowisko 
wójta gminy Wejherowo?

- Nie, nie mam zamiaru ubiegać się o to stano-
wisko. A zatem – jak już wspomniałem - wszelkie 
sprawy o charakterze strategicznym i kluczowym 
pozostawiam nowemu wójtowi. Uważam, że uczci-
we jest przesunięcie wszystkich spraw, które można 
przesunąć i nie są to kwestie wymagające pilnego 
zatwierdzenia, na okres piastowania urzędu wójta 
przez nowowybraną osobę. 

Dziękuję za rozmowę. 

Spokojna 
kontynuacja działań

WEJHEROWO | Z Mikołajem Ochmanem, pełniącym obowiązki wójta gmi-
ny Wejherowo, rozmawia Rafał Korbut.
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W budynku na potrzeby wydziałów 
cywilnego i karnego funkcjonuje w nim 
16 sal rozpraw. Przy gmachu znajduje się 
parking dostępny dla interesantów. Dru-
gi parking miejski mieści się w pobliżu, 
przy ul. Reformatów.
Prezes Sądu Rejonowego Ewa Kruk 
informuje, że w siedzibie głównej przy 
ul. Wniebowstąpienia 4 znajdują się 
następujące komórki organizacyjne 
Sądu: Prezes/Wiceprezes Sądu, Dyrek-
tor Sądu, Biuro Obsługi Interesantów, 
Biuro Podawcze, Kasa, Oddział Admini-
stracyjny, Oddział Finansowy, Oddział 
Gospodarczy i Oddział Kadr.
W nowym budynku przy ul. Wniebowstą-
pienia 4 funkcjonują takie: I Wydział Cy-
wilny, Sekcja do Rozpoznawania Spraw 
Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym, 
II Wydział Karny, Sekcja ds. Wykonywa-
nia Orzeczeń w II Wydziale Karnym, IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych i II Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej wykonują-
cy orzeczenia w sprawach karnych.

Natomiast III Wydział Rodzinny i Nie-
letnich, I Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej wykonujący orzeczenia w spra-
wach rodzinnych i nieletnich pozostają 
w dotychczasowych lokalizacjach do 
czasu zakończenia adaptacji budyn-
ku Sądowego przy ul. Reformatów 9, 
w którym docelowo mieścić się będzie 
pion rodzinny.
Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 roku 
zlikwidowane zostały V Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych i IX Zamiej-
scowy Wydział Karny oraz III Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej.
Jak zapewnia Tomasz Adamski, rzecznik 

prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku 
umiejscowienie wydziałów i oddziałów 
w nowym budynku poprawi warunki pra-
cy pracowników, ale przede wszystkim 
komfort obsługi mieszkańców. Większą 
ilość spraw będzie można załatwić 
w jednym miejscu.
Informacje o planowanych zmianach 
będą ukazywały się na stronie interne-
towej Sądu Rejonowego w Wejherowie. 
Numery Telefonów oraz adresy poczty 
mailowej komórek organizacyjnych Sądu 
Rejonowego w Wejherowie pozostają 
bez zmian. 
/raf/

sąd rejonowy przeprowadził się do nowej  siedziby
wejHerowo | sąd rejonowy w wejherowie przeniósł się do nowego budynku przy ul. wniebowstąpienia 4. budowa tego 
obiektu trwała od 2017 roku.

Prawdopodobnie pięciu kandydatów już za nieco 
ponad miesiąc będzie ubiegało się o stanowisko wójta 
gminy Wejherowo. Wybory odbędą się 21 lutego. 

Na razie znamy trzy nazwiska kandydatów. To 
Krzysztof Seroczyński, Przemysław Kiedrowski oraz 
Marek Klas. Kandydatów prawdopodobnie będzie 
jeszcze dwóch, ponieważ zarejestrowano pięć ko-
mitetów wyborczych: KWW Gospodarna Gmina, 
KWW Piotra Sławomira Bruc, KWW Przemysława 

Kiedrowskiego, KWW Wojciecha Muży oraz KWW 
Wspólna Gmina. Teraz komitety muszą uzbierać po 
1500 podpisów i do 28 stycznia zgłosić kandydatów. 

Przedterminowe wybory odbędą się 21 lutego – zo-
stały ogłoszone po tym, jak dotychczasowy wójt gmi-
ny Henryk Skwarło został skazany prawomocnym 
wyrokiem i musiał odejść ze stanowiska.

Poniżej przedstawiamy sylwetki dwóch kandyda-
tów. Dłuższe rozmowy - na naszym portalu GWE24.

Wkrótce wybory!
Gm. WEJHEROWO | Znamy pierwszych kandydatów na fotel wójta gminy.

Krzysztof seroczyński,
— KWW Gospodarna Gmina

Od 24 lat mieszka w Gościcinie. Z tej miejscowości 
pochodzi też jego żona Danuta (z domu Meyer). 

- Moja rodzina od strony taty pochodzi z Orla, gdzie 
mój dziadek Jan Grapentyn był jednym z budowni-
czych miejscowego kościoła, a ciocia Genowefa całe 
życie zawodowe była nauczycielem w tamtejszej 
szkole podstawowej – wspomina Krzysztof Sero-
czyński. - Natomiast ze strony mamy byłem częstym 
bywalcem Bolszewa, ponieważ brat mamy od końca 
lat 70. prowadził działalność rolniczo-gospodarczą. 

Pierwsze kroki zawodowe kandydata na wójta 
gminy również związane są z gminą. W końcu lat 90. 
pracował w firmie z Bolszewa, następnie pełnił funk-
cję Dyrektora Biura w Powiatowym Cechu Rzemiosł 
w Wejherowie, do którego należy wiele podmiotów 
gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo. Od 2016 
do września 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarzą-
du w Powiatowo - Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Ka-
szubia”, która realizowała wiele prac porządkowych 
na terenie naszej gminy. Następnie, od października 
2020 r. pracował na stanowisku Zastępcy Wójta Gmi-
ny Wejherowo. Czterokrotnie był wybierany do Rady 
Gminy Wejherowo, przez ponad 14 lat pracował na 
rzecz mieszkańców gminy. Od roku 2010 do 2018, 

nieprzerwanie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RG, ponadto zajmował stanowisko przewodniczącego 
w komisjach Budżetu i Finansów oraz Komisji Statutowej.

Krzysztof Seroczyński podkreśla, że decyzja o kandydowaniu nie należała do łatwych. 
- Oczywiście zawsze chciałem działać na rzecz naszych mieszkańców i dbać o dynamiczny rozwój Gminy, ale 

okoliczności tych wyborów są zupełnie inne – wyjaśnia Krzysztof Seroczyński. - Duże wsparcie, rekomendacja 
środowiska i radnych z klubu „Gospodarna Gmina” oraz poparcie przez ustępującego wójta p. Henryka Skwarło 
było dla mnie ważnym argumentem na tak. Jednak najważniejsze i to one przeważyły szalę były głosy zachęty 
wielu mieszkańców naszej gminy. To oni mnie zmotywowali i dali mi jeszcze większej energii do działania. Wiem, 
że wspólnie możemy zrobić jeszcze wiele dobrego. Mam bardzo dużo pomysłów i chciałbym zrealizować wiele 
działań społecznych i inwestycyjnych. Uważam również, że mam wystarczające doświadczenie i kwalifikacje. 

Jak sam mówi, jeśli uda mu się wygrać te wybory, jednym z najważniejszych zadań będzie kontynuacja 
rozpoczętych i zaplanowanych inwestycji przez poprzedniego wójta Henryka Skwarło. - Chciałbym zapewnić 
kontynuację tych działań, aby mieszkańcy byli spokojni o realizację zadań obiecanych przez ustępującego 
wójta – podkreśla Krzysztof Seroczyński. - Wsparciem w wykonaniu tej pracy będą radni z większościowego 
ugrupowania „Gospodarnej Gminy”. Chciałbym nadal realizować zasadę zrównoważonego rozwoju wszyst-
kich sołectw naszej gminy.

Jako najważniejsze zadania wymienia inwestycje związane z infrastrukturą drogową, kontynuację prac 
związanych z kanalizacją sanitarną, rozbudowę szkół a także budowę świetlic i stref rekreacyjno – sporto-
wych. Krzysztof Seroczyński zwraca też uwagę na konieczność większego zaangażowania samorządu na 
terenach mniejszych sołectw, potrzebę zwiększenia wsparcia finansowego ze szczególnym uwzględnieniem 
sportu dzieci i młodzieży oraz ważnym problemem, z którymi muszę się zmierzyć samorządy, jakim jest temat 
czystego powietrza. 

W przypadku wyboru na stanowisko wójta powołam w ramach struktur Urzędu Gminy - Referat Ekologiczny 
zajmującego się problemem tzw. „czystego powietrza” - zapowiada kandydat. - Planuję dodatkowo wprowadzić 
dopłaty do przyłączy gazowych, na podobnych zasadach jak dofinansowania do przyłączy kanalizacji sanitarnej 
(które nadal będą utrzymane).

Marek Klas,
— KWW Wspólna Gmina

Z Gminą Wejherowo związany – jak sam podkreśla - 
całe życie. Urodził się w Bolszewie, do szkoły podsta-
wowej uczęszczał w Gościcinie, a obecnie mieszka 
w Bolszewie. 

- Będąc w latach 2002-2006 Wiceprzewodniczą-
cym Rady Powiatu zabiegałem o modernizację dróg 
powiatowych w Gminie Wejherowo, pozyskując środ-
ki zewnętrzne z Unii Europejskiej – mówi Marek Klas. 
- Czynnie przyczyniłem się do uruchomienia Targo-
wiska na ulicy Przemysłowej w Wejherowie, byłem 
inicjatorem założenia telewizji kablowej w części 
zachodniej Bolszewa. Z grupą mieszkańców założy-
liśmy Stowarzyszenie „Nasze Bolszewo”, które orga-
nizuje festyny, wystawy, sobótki, spływy kajakowe, 
wycieczki dla dzieci, zabawy karnawałowe dla dzieci 
i dorosłych, itp. z grantów i pracy własnej, aby miesz-
kańcy Naszej Wspólnej Gminy mogli wraz z Rodzina-
mi miło spędzać czas i się integrować.

Marek Klas jest prezesem Stowarzyszenia „Nasze 
Bolszewo”. Zasiadał też dwukrotnie w Radzie Sołec-
kiej, a wspólnie z sołtysem Jerzym Gołowaczem był 
inicjatorem Wigilii w Parku w Bolszewie. 

Marek Klas startował ostatnio na urząd wójta gmi-
ny Wejherowo – wówczas przegrał z urzędującym 
wójtem Henrykiem Skwarło 71% do 29%. 

- Od tamtej pory dużo się zmieniło, lecz program mojego Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólna Gmina” 
w dalszym ciągu jest aktualny – podkreśla kandydat. - Jako Radny Gminny w dalszym ciągu namawiam do 
zmian w koncepcji myślenia dotyczącej rozwoju gminy. Uważam, że trzeba z większą determinacją i świeżą 
głową podejść do nowych wyzwań, pozyskując środki zewnętrzne na realizację zmian w gminie. 

Marek klas podkreśla, że „program wyborczy, który zamierzam realizować, przedstawia również nasze ma-
rzenia dotyczące lepszych dróg, chodników, czystszego powietrza, lepszej szybszej komunikacji, bezpieczeń-
stwa, łatwiejszego dostępu do lekarza, dentysty, zwiększenie ilości placów zabaw dla dzieci, łatwiejszego 
dostępu do ośrodków kultury w dni wolne od pracy i wiele innych. 

fot. Rafał Korbut
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Testują elektryczny 
autobus na trasach
WEJHEROWO | Rozpoczęły się testy kolejnego autobusu o napę-
dzie elektrycznym, tym razem Solaris Urbino 12 electric. 

Testowanie autobusu w warun-
kach komunikacji wejherowskiej 
potrwa około 3 tygodni.

Autobus będzie rozpoznawalny 
po numerze bocznym - #803. Do-
datkowo wyróżnia się malowaniem 
zewnętrznym - niebiesko, zielono, 
białym. Elektrycznym Solarisem 
przejechać się będą mogli miesz-
kańcy całej sieci, gdyż planowane są 
testy na prawie wszystkich liniach 
MZK Wejherowo.

W testowym autobusie zeroemisyjnym, tak jak w każdym w sieci Wej-
herowskiej Komunikacji Miejskiej, można zakupić bilet u kierowcy z dru-
karki, a także skorzystać z Karty Elektronicznej, w tym również Port-
monetki Elektronicznej. Tak jak w każdym autobusie na wejherowskich 
liniach są również zapowiedzi głosowe. Wyświetlana jest też elektroniczna 
tablica informacyjna o kolejnych przystankach.

Autobus wyposażony jest w baterie litowo-jonowe zabudowane na da-
chu oraz z tyłu pojazdu. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi ok. 200 ki-
lometrów.  /raf/
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Tegoroczny budżet zakłada prawie 129 mln 
zł po stronie dochodów. Po stronie wydatków 
będzie jeszcze więcej, czyli kwota ponad 137 
mln zł. Deficyt ustalony został na poziomie 
prawie 9 mln zł.

- To trudny budżet, bo rosną wydatki bieżące 
- mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Dochody samorządów systematycznie spada-
ją, w dodatku wszyscy zmagamy się z kryzysem 
związanym z pandemią koronawirusa, a sytu-
acja nie poprawi się z dnia na dzień.

Największą pozycję po stronie wydatków 

w budżecie na 2021 rok stanowi  oświata i edu-
kacyjna opieka wychowawcza. To ponad 38% 
w wydatkach bieżących miasta. Zaraz po oświa-
cie plasują się wydatki na pomoc społeczną, 
ochronę zdrowia, wynosząc około 32%  ogólnej 
kwoty wydatków. Gospodarka komunalna, to 
nieco ponad 15% zaplanowanych wydatków.

Na tegoroczne inwestycje władze miasta za-
mierzają przeznaczyć ponad 12 mln zł. Naj-
większa część powyższych środków przezna-
czona zostanie na prace związane z rozbudową 
Szkoły Podstawowej nr 5. Ponadto realizowa-

ne będą inwestycje związane z modernizacją 
i utrzymaniem dróg, Budżetem Obywatelskim 
oraz kanalizacją deszczową.

- Do priorytetowych inwestycji w 2021 roku na-
leży zaliczyć rozbudowę szkoły przy ul. Rekow-
skiej – mówi Krzysztof Krzemiński. - Mniejszych 
i większych działań inwestycyjnych jest znacznie 
więcej. Przewidujemy m.in. prace projektowe 
pod kątem przyszłych inwestycji drogowych. 

Uchwała budżetowa na rok 2021 została 
przyjęta przy trzech głosach wstrzymujących 
się i jednym głosie przeciwnym.

Z nowym budżetem
REDA | Na ostatniej grudniowej sesji redzcy radni przyjęli budżet na 2021 rok. - Plan finansowy nie jest 
łatwy, wszystkie samorządy borykają się z trudnościami - mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński.
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Coraz bliżej przeMiany wzgórza MarKowCa
rUMia | wkrótce rozpocznie się realizacja wyczekiwanej inwestycji – budowy infrastruktury na wzgórzu Markowca. 

Pani

Monice 
nakielskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci

ojca

składają

Michał Pasieczny  
Burmistrz Rumi

Krzysztof Woźniak 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że odeszła na wieczny spoczynek

Ś.P. krystyna 
MisZke

Sekretarz  Rady Kombatantów przy Staroście 
Wejherowskim i Prezydencie Miasta Wejherowa 
Członkini Zarządu Okręgu Związku Inwalidów 

Wojennych RP w Gdańsku
Jej odejście jest dla nas bolesną stratą

Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia

W imieniu środowisk kombatanckich
Przewodniczacy Rady Kombatantów  

stanisław Harasiuk

naszemu koledze

rafałowi MisZke
Wiceprezesowi Związku Inwalidów Wojennych 

RP Oddziału Wejherowo

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci

Matki

składają
koleżanki i koledzy ze Związku Inwalidów 

Wojennych RP oraz współpracujących organizacji 

OGłOSzeNIe U/2021/DB OGłOSzeNIe 10/2021/DBOGłOSzeNIe U/2021/DB

OGłOSzeNIe 5/2021/DB

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

Bądź 
na Bieżąco 
z

Umowa z wykonawcą została podpi-
sana w miniony piątek. Przetarg na 
budowę publicznej infrastruktury na 
Wzgórzu Markowca w Rumi został 
rozstrzygnięty w grudniu 2020 roku. 
Najkorzystniejsza oferta opiewa na 
prawie 10 mln zł. Prace budowlane 
mają ruszyć wiosną 2021 roku.
W ramach projektu zagospodarowa-

nia tego obszaru powstanie m.in. sieć 
ogólnodostępnych ścieżek pieszych, 
schody terenowe, wieża i pomost wi-
dokowy, ścianka wspinaczkowa, trasa 
kolarstwa górskiego, mini park linowy, 
a także obiekty małej architektury 
(w tym ławki i śmietniki) oraz oświe-
tlenie. Efekt końcowy, na który od 
lat czekają mieszkańcy Rumi, będzie 

można podziwiać najprawdopodob-
niej w listopadzie 2022 roku.
To kolejny etap rewitalizacji Zagórza. 
W ramach projektu wyremontowano 
budynki wielorodzinne oraz zbudo-
wano kładkę pieszo-rowerową nad 
Zagórską Strugą. Obecnie prowa-
dzona jest modernizacja okolicznej 
infrastruktury. /raf/
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"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

krystyny MisZkestanisław 
karbowski

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

Niezwykle aktywnej wejherowianki otwartej na potrzeby innych 
oraz zaangażowanej w  działalność społeczną.

 W naszej pamięci pozostanie jako osoba empatyczna i życzliwa,
której na sercu leżało dobro kombatantów i ich rodzin.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
którzy opłakują śmierć Krystyny Miszke 
wyrazy najgłębszego współczucia składa

     Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

Rodzinie i Najbliższym

składa

wieloletniej działaczki Związku inwalidów wojennych rP 
 i Związku sybiraków, członkini Zarządu okręgu Ziw rP w Gdańsku, 

sekretarza rady kombatantów przy staroście wejherowskim  
i Prezydencie Miasta wejherowa, sekretarza oddziału Ziw rP 

w wejherowie  i sekretarza Związku sybiraków koło wejherowo.radny i kadencji rady Miasta wejherowa w latach 1990-1994, 
długoletni członek Powiatowego cechu rzemiosł MiŚP, 

działacz społeczny

Jacek Gafka 
Przewodniczący Rady Miasta 

Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Panu 
andrZejowi 

janusZewskieMu
radnemu rady Miejskiej rumi w latach 1998-2014

oraz Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczuciaz powodu śmierci

ojca

składają

OGłOSzeNIe 11/2021/DB

krystyny MisZke

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Została odznaczona m.in. Medalem 100-lecia Związku Inwalidów 
Wojennych RP oraz Złotą i Srebrną Odznaką Związku Sybiraków

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

wieloletniej działaczki Związku inwalidów wojennych rP, 
Związku sybiraków i rady kombatantów 

przy staroście wejherowskim i Prezydencie Miasta wejherowa.

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

OGłOSzeNIe 13/2021/DB

Krzysztof  Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi wraz 

z pracownikami Urzędu

Nekrologi
koNdoleNcje

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

 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 ze zm.)

Starosta Wejherowski 
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 
oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl  
zamieszczono, na okres 21 dni, wykaz nr II/2021 nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa,  położonych w Rumi,  Redzie 
i gminie łęczyce,  przeznaczonych  do zbycia w drodze darowizny na 
rzecz samorządów gminnych.

Wykaz  wywieszono w dniu 11 stycznia 2021 r.

 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 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 
oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, 
przez okres 21 dni, wykaz nr I/2021 nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 695/4, obręb Luzino, gmina Luzino.

Wykaz wywieszono w dniu 11 stycznia 2021 r.

nAGroDy DlA 
SportoWCóW

Do 31 stycznia br. przyjmowane są 
wnioski o przyznanie nagród za wysokie 
wyniki sportowe oraz osiągnięcia w pracy 
trenerskiej. Wyróżnienia przyznawane 
są zawodnikom i trenerom z powiatu 
wejherowskiego, którzy w roku 
poprzedzającym uzyskali najlepsze 
wyniki sportowe. Kandydata do nagrody 
zgłosić może m.in. klub sportowy, 
właściwy polski związek sportowy lub 
wojewódzki związek sportowy.

Możliwość przyznania nagrody 
szczegółowo określa uchwała Rady 
Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 
listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia 
mogą ubiegać się zawodnicy i trenerzy, 
którzy w roku poprzedzającym uzyskali 
wysokie wyniki sportowe w krajowym 
i międzynarodowym współzawodnictwie 
sportowym. Nagrody przyznaje zarząd 
Powiatu Wejherowskiego po uzyskaniu 
opinii Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki.
 Wymagane druki dostępne są na stronie 
internetowej www.powiatwejherowski.pl  
Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 58 572 94 85. 
Wnioski należy składać w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie, 
ulica 3 Maja 4 w godz. 8.00-15.00. 

!!
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nieRuchomości
— Kupię —

Kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

— do Wynajęcia —

Do WYnAjęciA domek go-
spodarczy, mieszkalny, Rumia, 
tel. 511 677 464

WYnAjmę mieszkanie -2po-
koje:tel.507-757-272

moToRYzAcjA
— sprzedam —

sKoDA 105S, 40 lat, motor: 
1043 cm, IGaS (BRC), cytrynowa, 
cena: 2333 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

RoWeR flamme niemiecki, 
z silnikiem spalinowym KYMCO, 
80 cm, 2 takt, męski, cena 1333 
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, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

usługi
usługi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

opAKoWAniA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

KoTłoWnie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

pRofesjonAlnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013   

usługi remontowe i wykoń-
czenia wnętrz, kafelki, malowa-
nie, cekolowanie, panele, itp, 
wolne terminy, tel. 667 023 678

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

słomA w balotach 120x150 
siano, słoma w kostkach z ma-
gazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

DReWno opałowe buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożo-
ne, możliwy transport, tel. 506 

250 477

siAno 75 zł, suche, Częstko-
wo, tel. 510 751 837

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

siAnoKiszonKA 80 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

loDóWKę side by side firmy 
DAWEOO, 3 letnią, tanio sprze-
dam, tel. 576 204 945

spRzeDAm stół, ławę szwedz-
ką rozkładaną, 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 dywano-
wy, beżowo-brązowy, 1x6 m, tel. 
576 204 945

złoTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

spRzeDAm lodówkę, dwu-
drzwiową, typ daewoo, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, tel. 
885 557 151, tel. 58 714 41 54

spRzeDAm materac rehabili-
tacyjny, grzejnik z lampą karbo-
nową, moc. 900 W, nowa, tel. 
502 647 767

spRzeDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

spRzeDAm grobowiec w Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 
291 564

Jako pierwszą biblioteka przypomniała grę stwo-
rzoną specjalnie na zlot fanów "Gwiezdnych Wojen" 
- „PO MOC!”. Dzięki przygotowanej, razem z Wejhe-
rowskim Centrum Kultury, rozgrywce można było 
wcielić się w jedną z postaci i przejść drogą rekruta. 
Gra przeznaczona jest dla dzieci z rodzicami, mło-
dzieży i osób dorosłych. Przejście gry zajmuje około 
90 min, jej start ulokowany jest na skwerze Reginy 
Osowickiej, a meta na Placu Jakuba Wejhera.

Drugą propozycją była gra „Morskie głębiny”. 
Dzięki niej najmłodsi, prowadzeni przez przesym-
patyczną Rozdymkę tygrysią, mogą zapoznać się 
z mieszkańcami mórz i oceanów. Start i meta gry 
znajdują się w Parku Miejskim, od strony tarasu 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-

morskiej. Czas przejścia to około 30 min.
Kolejną propozycją była gra „Po prostu Miś”. 

Uczestnicząc w niej można poznać historię plu-
szowego misia, a także inne bajkowe postacie. Gra 
zlokalizowana jest przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Kaszubskiej. Przejście jej zajmuje 
około 20 minut.

Biblioteka serdecznie zaprasza do korzystania 
z gier mobilnych. Mają one charakter uniwersalny 
i można w nie grać zawsze, jak tylko jest czas i po-
goda na to pozwala. Trzeba mieć przy sobie smart-
fon z włączoną funkcją lokalizacji wraz ze zainsta-
lowaną aplikacją Action Track. W celu ściągnięcia 
gry skorzystajcie z wybranego kodu QR.

/raf/
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Biblioteczne gry mobilne
WEJHEROWO | W związku z tym, że tegoroczne ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie mogły odbyć się 
w tradycyjnej formie biblioteka zaproponowała dzieciom i młodzieży gry mobilne na świeżym powietrzu. 
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Dzięki inicjatywie Sztabu 111 przy Wejherowskim 
Centrum Kultury, którym kieruje Sebastian Niewola, 
można już wspierać datkami cele tegorocznej akcji. 

- Zakończyliśmy w naszym sztabie rekrutację wo-
lontariuszy kwestujących z puszkami. Dziękujemy 
tym, którym się udało zarejestrować. Pozostałych 
zapraszamy do grania z nami w przyszłym roku. Jeśli 
jednak macie ciekawe pomysły, pojazdy, które mo-
głyby nam pomóc 31 stycznia to zapraszamy do kon-
taktu z naszym sztabem – mówi koordynator akcji 
Sebastian Niewola podkreślając, że celem tegorocznej 
akcji będzie zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej, czyli zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia oraz zdrowia dzieci po-
trzebujących różnego rodzaju operacji.

- Chirurdzy wszystkich specjalności dzień i noc 
w całej Polsce ratują życie dzieci. Będziemy się sku-
piać przede wszystkim na takich dziedzinach medy-
cyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia 
czy neurochirurgia, a także laryngologia, otolaryngo-
logia i diagnostyka głowy – dodaje koordynator.

Jest szereg opcji wsparcia online, z których moż-
na skorzystać kwestując z rodziną i przyjaciółmi 
w internecie. Jedną z nowości tegorocznej akcji jest 
eSkarbonka. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji 
wspierania Orkiestry.

- eSkarbonka

Sztab 111 przy Wejherowskim Centrum Kultury 
utworzył eSkarbonkę, do której można wrzucić datki 
za pomocą kilku kliknięć, (uzbierana kwota zosta-
nie doliczona do tego, co zbierze Sztab 111): https://
eskarbonka.wosp.org.pl/wyyd4y

- Tradycyjnie do tekturowej puszki
31 stycznia 2021 roku wolontariusze będą kwesto-

wać od godz. 9.00 do 17.00 w Wejherowie.
- Sztabowa Puszka Stacjonarna
W 7. miejscach w Wejherowie, Redzie oraz Gościci-

nie będzie Sztabowa Puszka Stacjonarna.
Oto lista miejsc, gdzie znajdziesz puszkę i będziesz 

mieć możliwość dołożyć się do zbiórki: Przedszkole 
Mapeciaki w Wejherowie ( ul. Sucharskiego), Przed-
szkole Mapeciaki w Wejherowie ( ul. płk. Dąbka), 
Przedszkole Mapeciaki w Redzie, Firma Wikęd w Lu-
zinie, Twoje Biuro Rachunkowe w Wejherowie ( ul. 
Sobieskiego), Body Space w Wejherowie ( Osiedle 
Kaszubskie), Sklep Łasuch w Gościcinie. 

- Przedmioty na aukcjach Sztabowych
Przedmiot na licytacje można wysłać/ przynieść do 

Wejherowskiego Centrum Kultury.
- Licytacje
Na profilu Allegro: WOSP_Wejherowo już nieba-

wem pojawią się ciekawe aukcje i będzie można zdo-
być jeden z wartościowych przedmiotów.

Kontakt: wosp@wck.org.pl, tel. 58 672 27 75, ul. So-
bieskiego 255, 84-200 Wejherowo.  /raf/

WOŚP już działa!
WEJHEROWO | Trwają przygotowania do Finału 29. Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który ze względu na obostrzenia koronawirusowe zo-
stał przełożony na 31 stycznia 2021 roku. Wejherowski sztab już działa.

OGłOSzeNIe 12/2021/DB

WyCiĄG Z oGŁoSZeniA  
o CZWArtym prZetArGU UStnym nieoGrAniCZonym 

nA SprZeDAŻ nierUChomoŚCi poŁoŻonej W rUmi 
U ZBieGU Ul. CheŁmiŃSKiej i Ul. AKACjoWej, 

StAnoWiĄCej WŁASnoŚĆ Gminy miejSKiej rUmiA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił czwarty przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi, u zbiegu ul. 
Chełmińskiej i ul. Akacjowej składającej się z działek nr 181/2 o powierzchni 
375 m² i nr 253/4 o powierzchni 1083 m², zapisanych w księdze wieczystej 
nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie 
oraz działki nr 254/2 o powierzchni 61 m², zapisanej w księdze wieczystej nr 
KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
o łącznej powierzchni 1519 m², obręb 7.
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”, ograniczonego od północy 
granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego 
i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/2, 
253/4 i 254/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F9.U,MN 
- co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 
Na działce nr 253/4, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 309, 
wzdłuż ogrodzenia biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 
181/2, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/2 przechodzi 
przewód gazowy, który następnie przechodzi przez działkę 254/2 i 253/4. 
Ponadto od trafostacji przy ul. Akacjowej przechodzi przez wszystkie 
trzy działki przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Na granicy 
działek 181/2 i 181/3 stoi słup z napowietrzną linią energetyczną. 
Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów 
i zobowiązań. 
W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis 
o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu 
odpłatnej i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej 
w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz energa-Operator 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Ponadto widnieje ostrzeżenie 
o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 
co do prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 131/9. 
Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 660.000,00 zł. Wadium 66.000,00 zł – wnoszone 
w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 6 grudnia 2019r., drugi przetarg w dniu 
15 maja 2020r., a trzeci przetarg w dniu 25 września 2020r.

Czwarty przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2021 roku o godzinie 
1200, w siedzibie Urzędu miasta rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 15 marca 2021 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAt.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia 
ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 
103, 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, dnia 12.01.2021r. sporz. K. Jażdżewska;   spr. J. Jażdżewska – Reszka

BUrmiStrZ miAStA rUmi
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.11.2021.MW Rumia, dnia 13.01.2021r.

SproStoWAnie oGŁoSZeniA
Burmistrza miasta rum

 W treści ogłoszeń z dnia 18.12.2020r. o sygn. RPP.6721.97.2020.AK oraz 
RPP.6721.104.2020.IN dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 

W ogłoszeniu o sygn. RPP.6721.97.2020.AK podano: 

„w dniach od 28.12.2020r. do 21.01.2020r. oraz „do dnia 12.02.2020r.” 
a powinno być:

„w dniach od 28.12.2020r. do 21.01.2021r. oraz „do dnia 12.02.2021r.”

W ogłoszeniu o sygn. RPP.6721.104.2020.IN podano: 

„… do dnia 25.01.2020r.” a powinno być: „… do dnia 25.01.2021r.”.

OGłOSzeNIe 15/2021/DB


