
Liceum będzie rozbudowane!

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie, w którym mieści 
się I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, zosta-
nie rozbudowany i przebudowany. Szkoła zyska sześć dodat-
kowych sal dydaktycznych, pomieszczenia sanitarne i windę. 
Zarząd Powiatu pozyskał na ten cel 3 mln zł z rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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INWESTYCJE W 2020 roku

Inwestycje drogowe i oświatowe, 
kontynuacja programu rewitaliza-
cji, realizacja kolejnych projektów 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go – tak inwestycyjnie wyglądał 
2020 rok w Wejherowie pomimo 
uderzenia koronawirusa i ogłosze-
nia pandemii.  
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Wspólnie zbudują dROGi

Władze Powiatu Wejherowskiego 
spotkały się z Komisarzem spra-
wującym funkcję Wójta Gminy 
Wejherowo Mikołajem Ochma-
nem. Spotkanie dotyczyło omó-
wienia wspólnie realizowanych 
zaplanowanych na 2021 rok inwe-
stycji drogowych. 
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Inwestycje drogowe i oświatowe, kon-
tynuacja programu rewitalizacji, reali-
zacja kolejnych projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – tak inwesty-
cyjnie wyglądał 2020 rok w Wejherowie 
pomimo uderzenia koronawirusa i ogło-
szenia pandemii. 

Włodarze Wejherowa, mimo trud-
ności i bardzo ograniczonych środków 
finansowych, starają się, aby miasto się 
rozwijało i powstawały nowe inwestycje, 
a mieszkańcy mogli korzystać z kolej-
nych atrakcyjnych miejsc. Łącznie na 
inwestycje i ich przygotowanie miasto 
wydało ponad 40 mln zł.

Jest ciężko, ale miasto musi się rozwijać
- Rok 2020 był niezwykle trudny 

i wszystko wskazuje na to, że nadal czeka 
nas bardzo ciężki okres. Nie ma wątpliwo-
ści co do tego, że pandemia miała i wciąż 
ma, duży wpływ na budżety samorządów 
m.in. szybko spadły wpływy z podatków, 
które są jednym z podstawowych źródeł 
budżetów miast i gmin. Jednak pomimo 
tej trudnej sytuacji, robiliśmy wszystko, 
aby mieszkańcy odczuli to w jak naj-
mniejszym stopniu – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa pod-
kreślając, że ogromnym problemem było 
nadal niedofinansowanie oświaty z bu-
dżetu państwa i brak rekompensaty skut-
ków zmian w ustawie o podatku PIT.

- W 2020 r. zakończyliśmy m.in. budo-
wę tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej, budo-
wę sali gimnastycznej przy wejherowskiej 
„piątce”, budowę dwóch ważnych parkin-
gów: przy wejherowskim szpitalu i przy 
dworcu kolejowym w ramach budowy 

Metropolitalnego Węzła Integracyjnego 
Kwiatowa. Oddaliśmy do użytku miesz-
kańcom Park Cedron – zieloną oazę 
w centrum miasta, a na prace rewitali-
zacyjne w Parku Kaszubskim przy ul. 
Sobieskiego podpisaliśmy umowę. Pro-
wadzone były i są w dalszym ciągu, prace 
związane z rewitalizacją podwórek i re-
montami budynków w Śródmieściu Wej-
herowa. Rozpoczęły się duże inwestycje 
drogowe – budowa nowej drogi łączącej 
ulice Strzelecką z Sucharskiego, budowa 
ul. Necla i Gryfa Pomorskiego oraz prze-
budowa ul. Kopernika. Wykonaliśmy też 
inwestycje osiedlowe – zakończyliśmy 
m.in. utwardzanie ul. Południowej, zaś 
na ukończeniu była budowa oświetlenia 
dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na ul. 

Karnowskiego. Realizowaliśmy projekty 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jak 
widać, oprócz dużych ogólnomiejskich 
inwestycji, były też zadania skierowa-
ne do poszczególnych dzielnic, o które 
wnioskują mieszkańcy i radni. Dzięku-
ję zdecydowanej większości radnych za 
współpracę w tym trudnym okresie i zro-
zumienie powagi sytuacji – podsumowu-
je prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
/raf/
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Inwestycyjne podsumowanie roku
WEJHEROWO | Władze miasta podsumowały inwestycje, któ-
re zostały zrealizowane w Wejherowie w 2020 roku.

ZrealiZowane inwestycje i projekty w 2020 roku 
inwestycje drogowe
 - Zakończono Metropolitalny Węzeł Inte-
gracyjny Kwiatowa z dużym parkingiem 
przy dworcu PKP i tunelem pod torami 
kolejowymi
 - Wybudowano parking przy szpitalu, 
obok ul. Jagalskiego
 - Utwardzono ul. Południową (z płyt dro-
gowych)
 - Rozpoczęto budowę połączenia drogo-
wego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. 
Strzelecką
 - Rozpoczęto budowę ul. Necla i ul. Gryfa 
Pomorskiego

rewitalizacja Śródmieścia
 - Oddano do użytku Park Cedron – teren 
pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron
 - Podpisano umowę na rewitalizację Par-
ku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskie-
go i ul. Strzelecką
 - Rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika 
i podwórek przy tej ulicy
 - podpisano umowę na budowę ciągu 
pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejhe-
rowie

inne zadania inwestycyjne
 - Oddano do użytku halę sportową przy 
Szkole Podstawowej nr 5
 - Zakończono termomodernizację bu-
dynków komunalnych przy ul. Wniebo-
wstąpienia 5B, przy ul. Judyckiego 12, 
przy ul. Przemysłowej 42
 - Przebudowano budynek przy ul. św. 
Jacka 19
 - Rozpoczęto przebudowę i remont bu-
dynku na cele związane z kulturą pn. „Ka-
mienica Sztuki”
 - Na ukończeniu są prace polegające 
na doświetleniu przejścia dla pieszych 
i wykonano sygnalizacji świetlnej na ul. 
Karnowskiego
 - Rozpoczęto budowę zespołu otwartych 
basenów kąpielowych – Centrum Inte-
gracji Społecznej „Wodne Ogrody”,

 - Podpisano umowę na przebudowę par-
kingu leśnego i budowa przystani kajako-
wej wraz z infrastrukturą w Wejherowie” 
w ramach realizacji projektu „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe- Meandry Północy, rzeka 
Reda – miasto Wejherowo”,

przygotowywano dokumentację pro-
jektową dla kolejnych inwestycji
 - Budowa parkingu przy ul. Zamkowej
 - Przebudowa ul. Budowlanych
 - Budowa ul. Stefana Żeromskiego
 - Przebudowa ulicy Hallera
 - Zagospodarowanie terenu łącznika ul. 
Strzeleckiej z ul. Kalwaryjską

wejherowski Budżet obywatelski – re-
alizacja inwestycji w 2020 roku
 - budowa wiat rowerowych i miasteczka 
ruchu drogowego przy Szkole Podstawo-
wej nr 8
 - budowa wiat rowerowych przy Szkole 
Podstawowej nr 9
 - budowa wiat rowerowych i miasteczka 
ruchu drogowego przy Szkole Podstawo-
wej nr 11
 - budowa ogólnodostępnego boiska do 
piłki nożnej na Os. Sucharskiego, przy ul. 
Mostnika
 - zakup sprzętu ratowniczego niezbęd-
nego podczas akcji ratowniczych, gaśni-
czych, zabezpieczeń imprez kulturalnych 
i sportowych oraz materiały promujące 
bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzie-
ży dla strażaków z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wejherowie

wyłoniono wykonawców kolejnych 
projektów inwestycyjnych z budżetów 
obywatelskich
  - budowa boiska "Jedenastka” – etap II
 - budowa placu rekreacyjnego na os. Ty-
siąclecia "Wejherek - od przedszkola do 
seniora”
 - budowa boiska do piłki nożnej przy 
Osiedlu Dzięcielskiego
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To kolejna powiatowa szkoła, która 
doczeka się rozbudowy. Zarząd Powiatu 
pozyskał na ten cel 3 mln zł z rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ciągu 
miesiąca ma zostać ogłoszony przetarg, 
aby wyłonić wykonawcę. 

– Rozbudowa szkoły jest sprawą pilną, 
ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat licz-
ba uczniów wzrosła o ponad 20 procent 
i liczy dzisiaj ponad 800. To wynik nie tyl-
ko podwójnego naboru, ale przede wszyst-
kim rosnącej liczby kandydatów, którzy 
decydują się na wybór I Liceum Ogólno-

kształcącego im. Króla Jana III Sobieskie-
go oraz poszerzania przez szkołę oferty 
edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia 
– mówi Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. – W tej chwili ze względu na braki 
lokalowe placówka musi korzystać z wy-
najmowanych pomieszczeń w Kaszubsko-
Pomorskiej Szkole Wyższej, co znacząco 
wydłuża dzień nauki uczniów.

Dzięki rozbudowie powstanie sześć do-
datkowych sal dydaktycznych, pomiesz-
czenia sanitarne i pomocnicze. Z myślą 
o potrzebach osób niepełnosprawnych 

w szkole dobudowana zostanie również 
winda. Placówka zyska także nową ele-
wację, a teren wokół szkoły zostanie za-
gospodarowany. Istniejąca powierzchnia 
użytkowa zostanie zwiększona o 790 m2.

– Naszą ambicją jest kształcenie mło-
dzieży w jak najlepszych warunkach za-
pewniając jej dostęp do świetnie wypo-
sażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
pracowni przedmiotowych – mówi dy-
rektor PZS nr 1 w Wejherowie Katarzyna 
Bojke. – W dobudowanej i przebudowa-
nej części szkoły powstanie pracownia 

biologiczna, fizyczna, matematyczna, in-
formatyczna, językowa, a przede wszyst-
kim laboratorium chemiczne na wzór 
pracowni uniwersyteckich. Każdego roku 
w szkole otwieramy dwie klasy medyczne 
z rozszerzoną biologią i chemią, w któ-
rych kształcą się uczniowie kontynuujący 
później naukę na kierunkach medycznych 
i przyrodniczych – dodaje dyrektor.  

Szacunkowy koszt zadania to około 7 
mln zł, z czego 3 mln zł pokryje rządowe 
dofinansowanie. 

Warto dodać, że Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego od kilku lat systema-
tycznie rozbudowuje powiatowe placówki 
edukacyjno-wychowawcze, co przyczynia 
się do wzrostu jakości prowadzonych za-
jęć i komfortu nauki młodzieży.

I Liceum Ogólnokształcące zostanie 
rozbudowane

POWiat | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie, w którym mieści się I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego zostanie rozbudowany i przebudowany. Szkoła 
zyska sześć dodatkowych sal dydaktycznych, pomieszczenia sanitarne i windę.
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Tłusty Czwartek w tym roku ob-
chodzony jest 11 lutego. Z pewno-
ścią ze względu na panującą wciąż 
pandemię to święto będzie się 
nieco różnić, ale tego, co nieod-
łączne – czyli pysznych, słodkich 
pączków – nie zabraknie. 

W sieci cukierni Wenta tego 
dnia odbędzie się coroczna akcja 
charytatywna „Super Pączki Po-
magają Dzieciom”. Przypomnij-
my: założenie jest proste – 5 proc. 
z każdego sprzedanego pączka 
trafia do potrzebujących dzieci. 
W ostatnich latach w ten sposób 
właścicielka cukierni i inicjatorka 
akcji, Elżbieta Wenta, wspierała 
Wejherowski Klub Integracyjny 
TAO, który zajmuje się rehabili-
tacją i opieką nad dziećmi z au-
tyzmem. W ubiegłym roku do 
Klubu trafiło 5250 zł. W tym 
roku pieniądze trafią do tej samej 
organizacji. Jak wysokie będzie 
to wsparcie – zależy to przede 
wszystkim od tego, ilu mieszkań-
ców włączy się w akcję i ile pącz-
ków zostanie sprzedanych. 

- Zastanawiałam się, czy w do-
bie pandemii i panujących ob-
ostrzeń uda się w ogóle zorgani-
zować tę akcję – mówi Elżbieta 
Wenta, właścicielka cukierni. 
- Ostatecznie postanowiliśmy 
podtrzymać tę tradycję i urucho-
mić sprzedaż, akcja odbędzie się 
więc już po raz 9. 

Pączki w ramach inicjatywy „Su-
per Pączki Pomagają Dzieciom” 
będzie można kupić w czterech 
cukierniach Wenta:

- na Placu Jakuba Wejhera 
w Wejherowie

- przy ul. Żwirki i Wigury 
w Gdańsku Zaspie

- przy ul. 11 listopada w Łebie
- przy ul. 10 lutego w Gdyni, 

w Centrum Handlowym Batory.

- Zapewnimy naszym Klientom  
odpowiednie warunki sanitarne, 
aby każdy mógł bezpiecznie zrobić 
zakupy w naszych cukierniach – 
mówi Elżbieta Wenta. - Dla „zapo-
minalskich” będziemy mieć zapas 
maseczek, będzie też płyn do de-
zynfekcji, jednorazowe rękawiczki, 
a nasze mają odpowiednio dużą 
powierzchnię. W tym roku nieste-
ty nie możemy podejmować gości 
w cukierniach, więc musimy zmie-
nić formułę Tłustego Czwartku 
i dostosować się do nadzwyczajnej 
sytuacji. Dodam jeszcze, że w or-
ganizacji całej akcji uczestniczy jej 
pomysłodawczyni, czyli moja córka 
Dominika. Prawdopodobnie od 
przyszłego roku to ona weźmie na 
sobie większość obowiązków zwią-
zanych z „Super Pączkami”. 

Pieniądze, które uda się uzbierać, 
podobnie jak w latach poprzed-
nich trafią do Wejherowskiego 
Klubu Integracyjnego TAO. 

- Mam nadzieję, że pandemia 
niedługo się skończy i dzieciaki 
będą mogły normalnie spoty-
kać się w swoim klubie – dodaje 
Elżbieta Wenta. - I że Klub TAO 
będzie mógł funkcjonować tak, 
jak przed epidemią. W ostatnich 
miesiącach funkcjonował bo-
wiem w innej formie, dzięki ini-
cjatywom podejmowanym przez 
rodziców. A te dzieci bardzo po-
trzebują spotykać się w grupie, 
razem bawić, razem uczestniczyć 
w zajęciach.

Na koniec właścicielka cukier-
ni zapowiada niespodziankę: 
w w tym roku będzie można ku-
pić pączki z całkowicie nowym, 
słodkim nadzieniem. Jakim? Tego 
dowiedzą się ci, którzy w Tłusty 
Czwartek wybiorą się po „Super 
Pączki” do Cukierni Wenta! 

Rafał Korbut

REKLAMA U/2021/PR

OgłOszEniE 133/2020/DB

Super Pączki znów pomogą dzieciom
WEJHEROWO | To już 9. edycja akcji charytatywnej „Super Pączki Pomagają Dzieciom”. W najbliższy czwartek – wzorem lat ubiegłych - część kwoty uzyska-
nej ze sprzedaży pączków w cukierni Wenta zostanie przekazane na potrzeby dzieci. W ubiegłym roku udało się uzbierać ponad 5,2 tys. zł. 
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- Starzenie się społeczeństwa stanowi już 
problem globalny – mówi Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy - Konkretnych 
działań wymagają zarówno indywidual-
ne sprawy seniorów, jak i potrzeby całej 
grupy społecznej. Celem Programu jest 
poprawa jakości życia naszych seniorów, 
a pod pojęciem jakość życia rozumiemy 
przede wszystkim samodzielne funkcjo-
nowanie fizyczne i umysłowe oraz aktyw-
ne uczestnictwo w życiu społecznym.

W ciągu ostatnich trzech lat oferta dla 
redzkich seniorów zauważalnie się wzbo-
gaciła i warto przypomnieć kilka inicja-
tyw. Miedzy innymi działalność rozpo-
częła Redzka Rada Seniorów, w której 
zasiadają przedstawiciele środowiska se-
nioralnego, w tym osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe. 

- Powołanie Redzkiej Rady Seniorów to 
bardzo ważny moment w historii naszego 
samorządu – mówi Krzysztof Krzemiński 
- Rada Seniorów opiniuje i doradza w spra-
wach gminnej polityki senioralnej, korzy-
stając z doświadczenia osób starszych oraz 
organizacji działających na ich rzecz. 

Reda przystąpiła również do programu 
„Ogólnopolska Karta Seniora”, co oznacza, 
że starsi mieszkańcy Redy mogą – po wy-
robieniu karty – korzystać z wielu ulg ofe-
rowanych przez instytucje, które są part-
nerami programu. Wszystkie informacje 
dla potencjalnych partnerów znajdują 

się na stronie internetowej organizatora 
www.glosseniora.pl Tam także znajduje 
się pełna lista partnerów programu.

Dzięki dotacji z rządowego Programu 
Wieloletniego „Senior+”, w Redzie powstał 
klub Senior+, czyli dzienny Klub Seniora. 
Projekt „Senior+” jest adresowany do nie-
aktywnych zawodowo mieszkańców Redy, 
powyżej 60 roku życia. Lokalizacja Klubu 
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji pomaga w organizacji zajęć 
ruchowych i prozdrowotnych, zaś bezpo-
średnie sąsiedztwo Fabryki Kultury uła-
twia dostęp do oferty kulturalnej. Wszyst-
kie zajęcia w Klubie Senior+ prowadzone 
są bezpłatnie. Obecnie, ze względu na 
pandemiczne obostrzenia Klub pracuje 
w trybie online. 

Zdalnie pracuje także Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, chociaż wszyscy zgod-
nie podkreślają, że nic nie zastąpi spo-
tkań „w realu”. Jednak pomimo pande-
mii studenci UTW, pod okiem reżysera 
Macieja Wiznera, przygotowali spektakl 
"Żaby" Arystofanesa, który zaprezento-
wali na scenie Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego podczas Wielkiego Finału 
Teatralnego Pasjansa 2020. Spektakl rów-
nież jest dostępny w sieci.

Przyjęty na kolejne trzy lata Program 
Senioralny dla Gminy Miasto Reda ad-
resowany jest do mieszkańców, którzy 
ukończyli 60 lat. Program ma służyć 

przede wszystkim rozwojowi i wspieraniu 
inicjatyw oddolnych, płynących ze strony 
organizacji pozarządowych i innych pod-
miotów prowadzących działalność pożyt-
ku publicznego na rzecz osób starszych. 
Działania samorządu będą odpowiedzią 
na potrzeby osób starszych aktywnych 
społecznie, jak i tych, które potrzebują 
opieki, a ta nie jest lub nie może być wy-
konywana przez rodzinę.

- Naszym głównym celem jest stwarza-
nie seniorom warunków do aktywnego 
i satysfakcjonującego życia po zakoń-
czeniu aktywności zawodowej – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
- Chcemy umożliwić seniorom udział 
w przedsięwzięciach edukacyjnych, spor-
towych i kulturalnych. Ważnym elemen-
tem jest też zwiększenie dostępności do 
usług opiekuńczych i socjalnych, a także 

zapewnienie opieki pielęgnacyjnej oso-
bom potrzebujących takiego wsparcia.

Program jest realizowany przez Urząd 
Miasta w Redzie i jego jednostki: Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub 
Senior + , Fabrykę Kultury, Miejską Bi-
bliotekę Publiczną, a także organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzą-
ce na terenie Redy działalność pożytku 
publicznego na rzecz osób starszych.

OgłOszEniE 5/2021/DB

Program Senioralny uchwalony
REDa | Na ostatniej sesji Rada Miejska w Redzie uchwaliła Program Senioralny dla Gminy Miasto Reda na lata 2021 – 2023. To kontynuacja Programu 
realizowanego w latach 2018-2020.

Podczas styczniowej nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Wejherowa radni zadecydo-
wali, że osoby niepełnosprawne nie będą 
musiały płacić za postój pojazdów na 
płatnych parkingach. Za zmianą uchwa-
ły głosowało 13. radnych, przy czym 6. 
wstrzymało się od głosu. 
Jak podkreśliła Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, zmiana uchwa-
ły z grudnia 2020 r. dotyczącej określenia 
zasad i trybu korzystania z niestrzeżo-
nych parkingów w Wejherowie, ma na celu 
zwolnienie z opłat na parkingach osób 
z niepełnosprawnościami.
- Biorąc pod uwagę głos mieszkańców 

i radnych, postanowiliśmy wprowadzić tę 
zmianę i zwolnić z tych opłat osoby nie-
pełnosprawne – mówi Beata Rutkiewicz. 
– Jest to także spójne z wprowadzonymi 
na terenie Metropolii nad Zatoką Gdań-
ską, rozwiązaniami systemowymi dla osób 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, 
a które ujęte są w Standardzie Minimum 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
i Otoczenia. 
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Pomorskiego z mocą 
obowiązującą od 1 marca 2021 r.
/raf/

niepełnosprawni Zaparkują auto 
w płatnej strefie Za darmo
wejherowo | osoby niepełnosprawne nie będą płacić za postój na płatnych 
parkingach w wejherowie. taką decyzję przegłosowali wejherowscy radni miasta. 

fot. UM Wejherowo
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Jest praca!!!
szukamy ambitnych 
i Pozytywnych osób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy zdalnie. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie 
….GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Zbliża się Narodowy Spis Powszechny 2021, któ-
ry potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca. Kto chce 
pomóc w jego przeprowadzeniu, może zgłosić swo-
ją kandydaturę na rachmistrza spisowego. Termin 
składania ofert od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien 
spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 
lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co 
najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się ję-
zykiem polskim w mowie i piśmie oraz nie być ska-
zanym prawomocnym wyrokiem za umyślne prze-
stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia chętnych na rachmistrz spisowego 
przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez e-
mail:woo@um.wejherowo.pl lub poprzez platformę 
ePUAP:/6119kdkwc7/skrytka. Szczegółowe informa-
cje pod telefonem 58 677 70 91 lub na stronie bip.wej-
herowo.pl pod zakładką SPIS POWSZECHNY 2021.

wynagrodZenie dla rachmistrZów
Według aktualnego stanu prawnego wynagro-

dzenie będzie zależne od liczby ankiet oraz metody 
ich przeprowadzenia (tj. osobiście czy telefonicz-
nie) i będzie stanowiło iloczyn stawki w wysokości: 
- 7 zł brutto i liczby wywiadów bezpośrednich z oso-
bami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, 
skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób,

- 4 zł brutto i liczby wywiadów telefonicznych z oso-
bami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, 
skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

Informujemy jednakże, iż w związku z planowaną 
nowelizacją ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o na-
rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r.,wynagrodzenie może ulec zmianie. Sto-
sowana będzie dla wszystkich grup rachmistrzów 
spisowych jednolita stawka za realizację wywiadu 
spisowego, niezależnie od tego , czy będzie to wy-

wiad bezpośredni czy telefoniczny. Jednolita stawka 
wynosić będzie 6 zł brutto, za każdą prawidłowo 
wypełnioną ankietę osobową.

spis powsZechny 2021 
Narodowy Spisy Powszechny Ludności i Miesz-

kań 2021 będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 
2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obowiązkiem spiso-
wym będą objęte:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo prze-
bywające w mieszkaniach, budynkach i innych za-
mieszkanych pomieszczeniach nie będących miesz-
kaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające 
miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie bę-
dące mieszkaniami.

W tegorocznym spisie będą także zbierane podsta-
wowe dane m.in. wiek, adres zamieszkania, stan cy-
wilny, obywatelstwo, poziom wykształcenia, ale tak-
że te dotyczące aktywności zawodowej czy stopnia 
niepełnosprawności. Na liście są również informa-
cje na temat miejsca zamieszkania czy przebywania 
za granicą oraz gospodarstwa domowego, rodziny, 
domu lub mieszkania.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 
r. będzie realizowany głównie metodą samospisu 
internetowego. Ta forma po raz pierwszy w historii 
będzie obowiązkowa.

Nie oznacza to jednak, że jeśli ktoś nie jest w sta-
nie tego zrobić samodzielnie, zostanie do tego przy-
muszony. Kto ze względu na wiek czy stan zdrowia 
nie będzie mógł czy umiał wypełnić ankiety, pomo-
gą mu w tym rachmistrzowie albo poprzez wywiad 
telefoniczny, albo wywiad bezpośredni.
/raf/

Zostań rachmistrzem!
WEJHEROWO | Rozpoczyna się nabór na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Spotkanie dotyczyło omówienia wspólnie 
realizowanych w 2021 roku inwestycji dro-
gowych.

– Powiat Wejherowski jeszcze w 2020 roku 
pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych na zadanie „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo 
– droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km”. In-
westycja dotyczy przede wszystkim przebudo-
wy ulicy Kochanowskiej w Gościcinie – mówi 
Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel. – Do-
datkowo na zlecenie Gminy Wejherowo, w po-
rozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych dla 

Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Przed-
siębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdy-
ni wykonana zostanie również kanalizacja. 

Został już wyłoniony wykonawca, prace 
ruszą niebawem a planowane zakończenie 
to koniec września br. Prace drogowe mają 
być wspólnie finansowane z budżetu powiatu 
i gminy Wejherowo oraz z FDS. Za budowę 
kanalizacji zapłaci PEWIK.

Podczas spotkania poruszono również kwe-
stie budowy peronów autobusowych i przejść 
dla pieszych w Gniewowie i Zbychowie oraz 
zlecenia przez Powiat opracowania dokumen-

tacji technicznej na budowę chodnika Nowy 
Dwór Wejherowski – Zbychowo.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius po-
informowała również Komisarza o przy-
gotowywanych przez samorząd powiatowy 
dużych inwestycjach drogowych, jakimi 
będą przebudowa drogi powiatowej Góra – 
Zamostne – Rybska Karczma, utwardzenie 
nawierzchni drogi przez las na odcinku Reda 
– Gniewowo oraz o planach budowy chodni-
ka w Gowinie na drodze powiatowej prowa-
dzącej do Robakowa.
/raf/

Wspólne inwestycje
GM. WEJHEROWO | Władze Powiatu Wejherowskiego spotkały się z Komisarzem sprawującym funkcję 
Wójta Gminy Wejherowo Mikołajem Ochmanem.
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W Wejherowie opracowana została specjalna procedura po-
stępowania z osobami bezdomnymi. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej na podstawie zawartych umów zlecił schroniskom 
przyjmowanie osób bezdomnych z terenu Wejherowa, gdzie 
otrzymują pomoc. Skierowanie i bilet na dojazd do schroniska 
bezdomny otrzyma również od straży miejskiej.
Nieocenioną pomoc bezdomnym oferują również sio-
stry Albertynki z Wejherowa, gdzie docelowo w domu 
zakonnym przy ul. Kopernika 16, schronienie znajduje 22 
bezdomnych. Dla niektórych bezdomnych, po opuszczeniu 
tego zimowego schronienia u sióstr, życie nabiera sensu. 
Poza tym osoby samotne i bezdomne mogą korzystać 
z gorącego posiłku serwowanego w południe przez przy-
klasztorną Kuchnię Św. Franciszka.
Komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca informuje, że 
na terenie miasta Wejherowa pod tzw. chmurką przebywa 
obecnie czterech bezdomnych mężczyzn. Najstarszy ma 
57-lat, a najmłodszy 33-lata. U wszystkich główną przy-
czyną bezdomności jest alkoholizm i rozpad rodziny. Straż 
Miejska proponuje bezdomnym pobyt w schroniskach, ale 
ci z tej pomocy korzystać nie chcą, bo tam wymagany jest 
głównie jeden warunek – trzeźwość, a z spełnieniem go 
bezdomni mają czasami najwięcej problemów.
/raf/

troska o BeZdomnych
wejherowo | Zima to trudny okres dla bezdomnych, 
którym nocowanie pod gołym niebem grozi śmiercią 
z wyziębienia. w wejherowie otrzymują pomoc.

fot. pixabay.com
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nieruchOmOści
— Kupię —

KuPię mieszkanie za gotów-
kę, w Trójmieście, do remontu, 
zadłużone, tel. 572 48 55 29

mOtOrYzacja

— 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, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 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, we-
sela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013   

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

różne

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

dreWnO opałowe buk, so-
sna i gałęziówka, porąbane, 
ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

sPrzedam odkurzacz po-
wermed, przeciwalergiczny na 
mokro, mało używany, 850 zł, 
Sierakowice, tel. 790 290 835

sPrzedam słoiki 1, no lit. 
Z nakrętkami większa ilość, 
szt. 1 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

lOdóWKę side by side fir-
my DAWEOO, 3 letnią, tanio 
sprzedam, tel. 576 204 945

sPrzedam stół, ławę 
szwedzką rozkładaną, express 
do kawy firmy braun, żelazko 
tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samocho-
dowy 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 rehabi-
litacyjny, grzejnik z lampą kar-
bonową, 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

OgłOszEniE 29/2021/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.28.2021.in  Rumia, dnia 05.02.2021 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 
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 XXV/351/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia •	
17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą nr Viii/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
28 kwietnia 2011 r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MW.U1;

Uchwały nr XXV/352/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia •	
17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. 
łokietka.

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 
26.02.2021 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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Koordynator akcji 111 sztabu przy 
Wejherowskim Centrum Kultury Se-
bastian Niewola dziękuje wszystkim 
wykonawcom, wolontariuszom i oso-
bom wspierającym datkami akcję do-
broczynną skierowaną na pomoc dla 
oddziałów dziecięcej laryngologii, oto-
laryngologii i diagnostyki głowy oraz 
podkreśla: - To bardzo zadowalający 
wynik jak na czas pandemii!

W tym roku 29. Finał WOŚP w Filhar-
monii Kaszubskiej miał charakter online, 
a Orkiestrobus promujący wydarzenie 
pojawił się w kilku miejscach na terenie 
Wejherowa, odwiedzając m.in. os. Feni-
kowskiego, os. Kaszubskie,  os. Sikorskie-
go, ul. Sucharskiego oraz parking przy 
Filharmonii Kaszubskiej na u. ul. Hallera,  
czym pobudzał zainteresowanie.

W trakcie koncertu WOŚP on line na 

terenie Filharmonii Kaszubskiej wystą-
pili: Orkiestra „Fermata”, Teatr Tańca 
Sarasvati, Dziecięcy Teatr Tańca, Ze-
spół „Achat”, Studio Tańca Rytm Dance, 
Aneta Todorczuk, Zespół „Fucus”, Koło 
Animacji filmowej dla dzieci, Grupa 
filmowa Focus, Grupy taneczne Elżbie-
ty Czeszejko, Chór Męski "Harmonia". 

Kacper Kuszewski, Wejherowski Chór 
Mieszany „Camerata Musicale” oraz 
Klub Taneczny „Świat Tańca”.

Sztabowe Puszki Stacjonarne były 
w Wejherowie, Redzie i Gościcinie. Zaś 
wolontariusze z puszkami WOŚP kwe-
stowali od godz. 9.00 do 17.00 w 10. 
miejscach w Wejherowie, w tym: Przed-

szkole Mapeciaki w Wejherowie (na ul. 
Sucharskiego i ul. płk. Dąbka w Wej-
herowie oraz w Redzie), Firma Wikęd 
w Luzinie, Twoje Biuro Rachunkowe 
w Wejherowie ( ul. Sobieskiego), Body 
Space w Wejherowie (Osiedle Kaszub-
skie), Sklep Łasuch w Gościcinie i TK 
Chopin w Wejherowie.
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Dobry Finał Wielkiej Orkiestry
WEJHEROWO | Mimo pandemicznych obostrzeń związanych z koronawirusem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dobrze zagrała w Wejherowie zbierając pod-
czas 29 Finału w niedzielę 31 stycznia 2021 roku kwotę 74 397 zł. 

Z powodu obowiązujących obostrzeń, 
w tym roku wszystko wyglądało inaczej, 
zmienił się nawet termin Finału, zwy-
kle odbywający się w druga niedzielę 
stycznia. Nie było spotkań i koncertów, 
a kawiarenka i licytacje przeniosły się 
na plac przed redzką Fabryką Kultury. 
W sprzedaż charytatywnych wypieków 
i liczenie zebranych pieniędzy zaangażo-
wali się radni Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Redzie. Na ulicach miasta już od rana 
kwestowało 48 pełnych energii wolonta-
riuszy i pomimo zimna nikt nie narzekał.  
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pod 
hasłem „Finał z głową”, zbierała środki na 
zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryn-

gologii i diagnostyki głowy. Redzki sztab 
numer 1194 zebrał tej niedzieli ponad 35 
tysięcy złotych. 
- Ten Finał był szczególny, lecz jedno pozo-
stało niezmienne. Wciąż jesteśmy razem 
i pełni optymizmu dajemy z siebie wszyst-
ko – mówi Marlena Jasińska z redzkiego 
sztabu Orkiestry. - Nadal gramy i będziemy 
grać do końca świata i o jeden dzień dłużej! 
Dzięki wszystkim cudownym ludziom 
WIELKIEGO SERCA udało nam się zebrać 
sporą kwotę, pięknie dziękujemy za każdą 
przekazaną złotówkę, za wszystkie słodko-
ści upieczone specjalnie na ten wyjątkowy 
dzień, za każdy uśmiech i wsparcie 29. 
Finału WOŚP. Do zobaczenia za rok! Siema!

wielka orkiestra Zagrała w redZie
reda | tak jak w całym kraju, 31 stycznia, w pięknej, zimowej scenerii, w redzie zagrał 
29 finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. 

fot. UM Reda

Wiosło z autografem, bony do salonu jubilerskie-
go, dwa gigantyczne pluszowe misie, obraz rum-
skiego artysty malarza, zestaw kaw i herbat, bon 
na sesję fotograficzną, a także skarpetki, breloczek 
oraz kalendarze – takie gadżety trafiły na aukcje 
Allegro w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Rumi. 

Sztab orkiestry działał w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Jego szefem jak co roku była 
Jolanta Król, dyrektor MOSiR Rumia, natomiast 
opiekunem wolontariuszy – Barbara Niewiedziała. 
W tym roku, w związku z obostrzeniami spowo-
dowanymi pandemią, nie odbyła się tradycyjna 
impreza z występami i licytacjami. Sztab Miejski 
przygotował jednak inne atrakcje, m.in. sklepik 
z gadżetami WOŚP, gdzie można było kupić m.in. 
kubki i koszulki. Oprócz tego darczyńcy przekazali 

różne unikatowe przedmioty, które zostały wysta-
wione na aukcjach Allegro. 

W zeszłym roku udało się zebrać ponad 115 ty-
sięcy złotych. W tym roku, z uwagi na wprowadzo-
ne ograniczenia, trudno liczyć na rekord, ale sztab 
i wolontariusze nie ustają w staraniach, aby zebrana 
kwota była jak najwyższa. W dniu finału na ulice 
Rumi wyszło 30 kwestujących osób. Tych, którzy 
z różnych przyczyn nie mogą wrzucić datku do 
puszki, zachęcamy do zasilenia kwotą eSkarbonki. 

Do tej pory deklarowana kwota z 29. Finału WOŚP 
w Sztabie Miejskim w Rumi to 60 297,37 zł. Jest to 
suma datków z puszek, aukcji Allegro oraz eSkar-
bonki. Przypominamy, że eSkarbonka nadal działa 
i zapraszamy do dalszych wpłat: https://eskarbonka.
wosp.org.pl/kax6pv.
/raf/
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Do końca świata i dzień dłużej
RuMia | Sztab Miejski WOŚP w Rumi znów zagrał z Orkiestrą – i gra do końca świata i jeden dzień dłużej!


