
Już wkrótce!

Zapraszamy do wspópracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

ZASYPAŁO... CO ZA ZIMA!

Takiej zimy nie było od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat. 
Niektóre miejscowości dosłownie zostały zasypane białym 
puchem. Intensywne opady dla miejskich służb oznaczają 
czas wytężonej pracy, warunki atmosferyczne spowodowały 
problem z komunikacją zbiorową. Kolejki SKM od kilku dni 
jeżdżą nieregularnie.
str. 3

Pani maRianna ma 100 LaT

To był wyjątkowy jubileusz - w po-
niedziałek, 8 lutego, świętowano 
setne urodziny Marianny Stenki, 
odznaczonej medalem „Zasłużony 
dla Miasta Redy” działaczki Zrze-
szenia Kaszubsko – Pomorskiego, 
długoletniej członkini zespołu ka-
szubskiego „Redzanie”.  
str. 2

spłonĘły DWA AUToBUsy

W wyniku pożaru, jaki miał miej-
sce w niedzielę w stacji obsługi 
samochodów Miejskiego Zakła-
du Komunikacji w Wejherowie 
spłonęły dwa 20-letnie autobusy 
marki Solaris Urbino-12. Na razie 
nie znana jest przyczyna pożaru. 
Policja wyjaśnia sprawę. 
str. 3
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Powiat wejherowski w czołówce samorządów!
Powiat | Powiat wejherowski zajął ósme miejsce w ogólnopolskim rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok w kategorii 
powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, organizowanym przez związek Powiatów Polskich.

Pomimo silnego mrozu, wczesnym popo-
łudniem pod domem pani Marianny zebrała 
się grupa przyjaciół (głównie z zespołu „Re-
dzanie”), aby choć z daleka, przy zachowaniu 
zasad bezpieczeństwa epidemicznego, złożyć 
życzenia i odśpiewać – oczywiście po kaszub-
sku - kilka tradycyjnych piosenek. Odczytano 
także okolicznościowy list Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego. 

Pani Marianna przyszła na świat w 1921 
roku. Dzieciństwo i młodość spędziła 
w Rzucewie, gdzie jej ojciec Maksymi-
lian był zarządcą w majątku rodziny von 
Bellow. Po wojnie, w 1947 roku wyszła za 
mąż za Pawła Stenkę, z którym zamieszka-
ła w Rumi, skąd w roku 1952 małżonkowie 
przeprowadzili się do Redy.

Urodzona i wychowana w kaszubskiej ro-
dzinie, pani Marianna zawsze dbała o język, 
tradycję i miejscowe zwyczaje. Od samego 
początku należała do zespołu folklorystycz-
nego „Redzanie”, gdzie do niedawna jeszcze 
śpiewała i grała na akordeonie. Aktywnie 
udzielała się też w redzkim oddziale Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego. W roku 2011, 
w uznaniu działań na rzecz ocalenia redzkich 
tradycji kaszubskich została odznaczona me-
dalem „Zasłużony dla Miasta Redy”.

W takim dniu nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli redzkiego samorządu. Z gratulacjami 
dla jubilatki przybyli przewodniczący Rady 

Miejskiej Kazimierz Okrój oraz burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński.

- Pani Marianna idzie przez życie z uśmiechem 
i wielką życzliwością dla ludzi. Życzymy Jubi-
latce jeszcze wielu szczęśliwych lat w zdrowiu 

i otoczeniu kochającej rodziny – mówi Krzysz-
tof Krzemiński – Dzięki takim ludziom Reda 
pięknie łączy tradycję z nowoczesnością. To dla 
nas wielki zaszczyt, że w tym dniu możemy jej 
osobiście złożyć podziękowania i gratulacje.

Setny jubileusz Redzianki
REDA | W poniedziałek, 8 lutego, świętowano setne urodziny Marianny Stenki, odznaczonej medalem 
„Zasłużony dla Miasta Redy” działaczki Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, długoletniej członkini ze-
społu kaszubskiego „Redzanie”. 
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OgłOszenie 5/2021/DB

INFORMACJA

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

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interne-
towych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 
21 dni, wykaz nr i/P/2021, dotyczący nierucho-
mości stanowiącej własność Powiatu Wejherow-
skiego, przeznaczonej do najmu, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 437/12 obr. 1 Reda.

Wykaz wywieszono w dniu 11 lutego 2021 r.

OgłOszenie 37/2021/DB

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

Bądź 
na Bieżąco 
z

Tak wysoka lokata to efekt konse-
kwentnego i skutecznego działania 
oraz realizacji strategii rozwoju powiatu.
Powiat Wejherowski po raz czwarty 
znalazł się w pierwszej dziesiątce naj-
bardziej rozwojowych samorządów po-
wiatowych w Polsce. Prowadzony przez 
Związek Powiatów Polskich ranking 
jest najbardziej obiektywnym i wszech-
stronnym zestawieniem, oceniającym 
powiaty i gminy na wielu płaszczyznach 
samorządowej działalności. 
– Bardzo się cieszę z zajętego miejsca, 
ponieważ ponownie znaleźliśmy się 
w ścisłej czołówce najlepiej rozwija-
jących się samorządów w kraju, a co 
ważne, poprawiliśmy swoją pozycję 
o 2 miejsca w stosunku do ubiegłego 
roku – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Powiat cały czas się 
rozwija, przed nami kolejne wyzwania, 
które wpłyną na poprawę jakości życia 
mieszkańców. 
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 
oparty jest na zasadzie bezpłatnego 
i dobrowolnego uczestnictwa wszyst-
kich samorządów szczebla gminne-
go i powiatowego. Prowadzony jest 
w podziale na sześć kategorii jednostek 
samorządu terytorialnego: powiaty do 
60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 
120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 
120 tys. mieszkańców, miasta na pra-
wach powiatu, gminy miejskie i miejsko-
wiejskie oraz gminy wiejskie. 
W rankingu samorządy oceniane są 

za aktywność i efektywność pracy na 
różnych płaszczyznach. Punktowane 
są m.in.: za wysokość pozyskanych 
środków zewnętrznych z budżetu unij-
nego lub państwowego i realizowane in-
westycje, za działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania poprawia-
jące jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki samorządu 
terytorialnego, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i obywatelskiego, 
wspieranie działań na rzecz gospodarki 
rynkowej, współpracę krajową i między-
narodową, czy działania promocyjne. 
Na każdym z tych pól Powiat Wejhe-
rowski może pochwalić się osiągnięcia-

mi, czego dowodem jest ósme miejsce. 
W 2020 r. Powiat Wejherowski zre-
alizował szereg istotnych inwestycji 
infrastrukturalnych i społecznych, które 
wpłynęły na poprawę jakości życia 
mieszkańców, zwiększenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na terenie 
powiatu, czy podniesienie poziomu 
szkolnictwa. Najważniejsze z nich to:
- budowa Książnicy Profesora Gerarda 
Labudy,
- otwarcie Ogniska Wychowawczego 
w Rumi im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” w Rumi, 
- otwarcie nowej biblioteki i pracowni 
chemicznej w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 1 w Rumi.
- remont ulicy Pomorskiej w Rumi, 
- przebudowa ulicy Obwodowej w Re-
dzie (trzy etapy),
- przebudowa ulicy Chłopskiej w Kę-
błowie,
- remont drogi Choczewo – Łętowo,
- remont drogi Kolkowo – Rybno na 
odcinku Kolkowo – Strzebielinek,
- rozbudowa drogi Rumia – Łężyce – 
Gdynia na odcinku Łężyce – zjazd do 
Eko Doliny,
- kładka dla pieszych w Kniewie, 
- budowa windy w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Wejherowie.
Warto przypomnieć, że w poprzednich 
latach Powiat Wejherowski zajmował 
odpowiednio: 9. miejsce w edycji 2017 
i 2018 oraz 10. miejsce w edycji 2019. 
/raf/
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Segregacja, czy też trend bycia EKO, jest bardzo popu-
larny wśród naszego społeczeństwa. 
- W związku z tym chcemy pokazać, iż wielu mieszkań-
ców Wejherowa angażuje się w dbanie o nasze środo-
wisko w tym prowadzi prawidłową zbiórkę odpadów 
w swoich domach – mówią organizatorzy konkursu. 
- Dlatego też chcemy zachęcić mieszkańców Wejherowa 
do wzięcia udziału w naszym konkursie ekologicznym 
pt: "Pokochaj segregację!".
Celem konkursu jest pokazanie, że segregacja odpadów 
w domu nie jest trudna. Konkurs polega na samodziel-
nym wykonaniu przez autora fotografii przedstawiającej 
w jaki sposób segreguje odpady w domu. Uczestnikiem 
konkursu może zostać każdy mieszkaniec Wejherowa. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Szczegó-
ły na temat konkursu znajdują się na stronie: https://
www.facebook.com/zukwejherowo, natomiast regulamin 
konkursu jest do pobrania ze strony: zukwejherowo.pl 
w zakłądce „aktualności”. 
/raf/

Bądź eko i seGreGuj
wejherowo | ogłoszono konkurs ekologiczny dla 
mieszkańców pod hasłem „Pokochaj segregację!”.

fot. Rafał Korbut

Na razie nie znana jest przyczyna po-
żaru. Postępowanie wyjaśniające pro-
wadzi Policja.

Prezes MZK Sp. o.o. Czesław Kordel 
wyjaśnia, że do zdarzenia doszło w trak-
cie przerwy śniadaniowej. W boksach na 
terenie przylegających do siebie dwóch 
hal garażowych znajdowały się trzy au-
tobusy będące przedmiotem przeglądu. 
Gdy pracownicy zajezdni zauważyli 
palące się hale oraz wydobywające się 
z nich kłęby dymu natychmiast powia-
domili Państwową Straż Pożarną.

Na miejsce zdarzenia przybyły w try-
bie alarmowym 3 wozy Państwowej 
Straży Pożarnej oraz 8 Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, które przystąpiły do akcji 
gaśniczej. Działania strażaków utrud-
niało olbrzymie zadymienie, a także złe 
warunki pogodowe. Obecnie szacowane 
są straty, ale na szczęście nikt z pracow-
ników nie ucierpiał. Okoliczności zda-
rzenia badają funkcjonariusze policji, 
nie znana jest przyczyna pożaru.

- Straty, to dwa pełnoletnie autobusy 
o przebiegach około miliona kilome-
trów każdy oraz 5- stanowiskowa hala 
warsztatowa, plus jeden autobus, w któ-
rym popękały szyby boczne. Wyłączony 
zostanie z eksploatacji jedynie na kilka 
dni. Postępowanie odszkodowawcze 
z ubezpieczenia prowadzone jest przez 
brokerów obsługujących Spółkę – mówi 
Czesław Kordel dodając, że nie widzi za-
niedbań ze strony pracowników MZK.

/raf/fo
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Groźny pożar w wejherowskim MZK
WEjhERoWo | W wyniku pożaru, jaki miał miejsce w niedzielę przed godz. 10. rano w stacji obsługi samochodów Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Wejherowie spłonęły dwa 20-letnie autobusy marki Solaris Urbino-12. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są spore. 

Takich opadów śniegu w powiecie wej-
herowskim nie było od lat. A wciąż sypie 
i sypie. Krajobraz za oknem zmienił się 
w iście bajkowy, zachwycone są dzieci, 
które mogą wyjść pozjeżdżań na sankach 
czy ulepić bałwana. Ale tak duże opady 
śniegu rodzą też pewne problemy, głów-
nie w komunikacji. Szybka Kolej Miejska 
już od kilku dni ma kłopoty. „Z powodu 
trudnych warunków atmosferycznych 
kolejki SKM kursują nieregularnie!” - taki 
komunikat wciąż powtarzany jest przez 
megafony na peronach SKM. Z powodu 
mrozu i śniegu w pojazdach blokują się 
drzwi, zawodzą zwrotnice na torach, na 
niektórych odcinkach wprowadzane są 
ograniczenia prędkości.

Kierowcy też nie mają łatwo. Nieustan-
nie padający śnieg powoduje, że na ulicach 
tworzy się pośniegowe błoto, miejscami 
nawierzchnia (szczególnie w godzinach 
wieczornych i wczesnym rankiem, gdy 
jest największy mróz) staje się śliska. 

Służby miejskie pracują na pełnych ob-
rotach, sprzęt jest w ciągłym użyciu a do 
odśnieżania zostali oddelegowani dodat-
kowi pracownicy. 

- Sytuacja na drogach w Wejherowie jest 
opanowana, wszystkie drogi są przejezd-
ne – relacjonuje Jarosław Jędrzejewski, 
dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nie-
ruchomości Komunalnych. - Prace trwają 
bez przerwy. Mamy umowę zawartą z Za-

kładem Usług Komunalnych i to właśnie 
ten miejski ten zakład realizuje zadania 
związane z utrzymaniem dróg w należy-
tym stanie. W mieście pracuje spora ilość 
sprzętu, a wszyscy pracownicy, którzy nie 
zajmują się w danym czasie wywozem od-
padów, pracują przy odśnieżaniu. Oczy-
wiście w przypadku ciągłych opadów nie 
zawsze da się robić wszystko na bieżąco, 
pracujemy według ustalonego harmono-
gramu. W pierwszej kolejności są odśnie-
żane drogi główne, w szczególności te, po 
których kursują autobusy komunikacji 
miejskiej. W kolejnej mniejsze, osiedlowe 
ulice i chodniki, na końcu zaś podwórka 
(czyli te miejsca, gdzie ruch jest bardzo 
niewielki). Mieliśmy już kilkakrotnie sy-
tuację, że śniegu nie było gdzie składować 
i musieliśmy go wywozić. Podkreślam 
jednak, że od samego początku nie było 
sytuacji, w której jakakolwiek droga była-
by nieprzejezdna. 

Dyrektor Jędrzejewski zwraca uwagę 
na kolejny problem, który się pojawił: 
sople. Zgodnie z przepisami administra-
torzy budynków mają obowiązek usu-
wania sopli z dachów oraz odśnieżania 
dachów. Zdarzają się zatem sytuacje, że 
pojazd, który usuwa wiszące sople, przez 
pewien czas musi stać na danej ulicy, 
utrudniając ruch drogowy. I na tę nie-
dogodność nie ma sposobu – po prostu 
trzeba uzbroić się w nieco cierpliwości. 

- Od początku byliśmy przygotowani do 
zimy, proszę pamiętać, że dla nas „akcja 
zima” to nie tylko usuwanie śniegu, ale 
też (a często przede wszystkim) śliska na-
wierzchnia na drodze – podkreśla dyrek-
tor Jędrzejewski. - Spółka miejska (ZUK) 
wykonuje zadania zgodnie z umową, 

wszystko jest pod kontrolą. Szczególną 
uwagę zwracamy na wszystkie trasy ko-
munikacji miejskiej, ponadto specjalne 
ekipy odśnieżają też przystanki autobuso-
we. Do tej pory nie mieliśmy praktycznie 
żadnych interwencji, z wyjątkiem jed-
nego problemu na parkingu przy ul. 12 

Marca. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, 
że parkingi mają taką specyfikę, że jak 
stoją tam zaparkowane auta, to nie ma jak 
odśnieżyć tego parkingu. Nie wjedziemy 
tam sprzętem, bo się nie mieści i jest za 
duże ryzyko uszkodzenia aut. 

Rafał Korbut

Zasypało! Problemy z komunikacją
WEjhERoWo | Takiej zimy nie było od dobrych kilku lat. Niektóre miejscowości dosłownie zostały zasypane białym puchem. Intensywne opady dla miejskich 
służb oznaczają czas wytężonej pracy, warunki atmosferyczne spowodowały problem z komunikacją zbiorową. Kolejki SKM od kilku dni jeżdżą nieregularnie.
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Pełni służbę całodobowo dysponując 
systemem monitoringu wizyjnego i od-
powiednim wyposażeniem. Dzięki obec-
ności Straży Miejskiej Wejherowo jest na 
pewno dużo bezpieczniejsze. Na tę opi-
nię zasłużyło dzięki dobrej współpracy 
z mieszkańcami i Policją. 

Potwierdzeniem wysokiej jakości peł-
nionej służby przez wejherowskich straż-
ników jest fakt wpisania Straży Miejskiej 
z Wejherowa przez Wojewodę Pomor-
skiego z dniem 5 marca 2020 roku do 
rejestru jednostek współpracujących 
z systemem Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. A takim statusem mogą po-
chwalić się tylko Straże Miejskie w Łodzi 
i w Kielcach.

Działania wejherowskiej Straży wspo-
maga monitoring miejski, na który składa 
się 50 kamer obrotowych i 60 stałych oraz 

system alarmowy na Kalwarii Wejherow-
skiej złożony z 26 zestawów. W 2020 roku 
Straż Miejska liczyła 27 strażników i 3 
pracowników cywilnych.

Komendant Straży Miejskiej w Wejhero-
wie Zenon Hinca zapewnia, że współpraca 
wejherowskiej Straży Miejskiej z Policją 
i społeczeństwem układa się wzorcowo. 
Nie wyobraża sobie sprawnego funkcjo-
nowania Straży Miejskiej bez współpracy 
z policją i mieszkańcami miasta. 

wsPółPraca z Policją
- Podejmujemy wspólnie z Policją róż-

ne działania m.in. w zakresie patrolowa-
nia miasta, monitoringu a także wymiany 
informacji. Policjanci z Wydziału Kry-
minalnego są u nas niemal codziennie. 
Przykładowo w ubiegłym roku przeka-
zaliśmy Policji 192 materiały dowodowe 

np. w postaci nagrań z miejskiego mo-
nitoringu. W 2020 roku strażnicy i po-
licjanci współpracowali ze sobą w 1329 
przypadkach i odbyli wspólnie 267 patro-
li. – mówi Zenon Hinca.

Jak dodaje w ubiegłym roku strażnicy 
miejscy podjęli 21 990 interwencji, w tym 
4 564 na zgłoszenie mieszkańców. Ujaw-
nili 21 przestępstw i ujęli na gorącym 
uczynku i przekazali Policji 41 osób po-
dejrzanych o dokonanie przestępstw lub 
wykroczeń. Zaś w okresie od 2 kwietnia 
do 31 grudnia w działaniach związanych 
z Covid-19 wzięło udział 2652 strażników 
podejmując 1062 interwencji,w trakcie 
których udzieli 805 pouczeń i 165 man-
datów, a 78 skierowali do Sądu Rejono-
wego w Wejherowie (ponadto 14 spraw 
jest w toku czynności wyjaśniających).

Strażnicy brali też udział w takich ak-
cjach prewencyjnych jak Bezpieczna 
droga do szkoły, Bezpieczny Pieszy, Bez-
pieczne Ostatki, Pomagamy Bezdomnym 
oraz Niechronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego. Brali też udział w rozdawaniu 
maseczek mieszkańcom.

Blisko z mieszkańcami
 - Bardzo dobrze układa nam się też 

współpraca ze społeczeństwem. Otrzy-
mujemy mnóstwo sygnałów od miesz-
kańców o reakcję na różne zdarzenia np. 
o pomoc w sytuacji zagrożenia, prośby 
o interwencję a nawet przeprowadza-
nie kontroli prewencyjnych. Od nowego 
roku każdy strażnik musi wykazać się 
pracą w zakresie prewencji, szczególnie 
dzielnicowi, którzy oprócz czynności ad-
ministracyjno-porządkowych, mają rów-
nież obowiązek rozmawiać z mieszkańca-
mi i znać ich problemy w danym rejonie 
miasta – podkreśla Zenon Hinca.

Jak mówi komendant dzięki telefonom 
od mieszkańców Straż Miejska dowiaduje 
się o wielu zaobserwowanych w mieście 
zdarzeniach. Jedną z takich spraw są wi-
zyty dzikich zwierząt na terenie Wejhero-
wa, zwłaszcza dzików w Parku Miejskim, 
które ryjąc trawniki dokonują zniszczeń. 
Strażnicy często patrolują park i szybko 
reagują na sygnały o ich pojawieniu się 
płosząc niemile widzianych w parku gości. 
Jesienią naliczono 30. stałych bywalców, 
w tym dzików łaciatych. Od strony pół-
nocnej miasta przychodzą daniele i białe 
sarny – albinosy (6 sztuk). Upatrzyły sobie 
okolice Biedronki w rejonie os. Kaszub-
skiego, gdzie mogą znaleźć resztki warzyw 
na śmietniku. Zaś od strony południowej 
w rejon cmentarza próbują wchodzić sar-

ny, które zjadają kwiaty na grobach. A że 
Wejherowo otoczone jest lasami, to zwie-
rzęta coraz śmielej wchodzą do miasta 
w poszukiwaniu pożywienia.

w systemie Prm
Wojewoda Pomorski z dniem 5 mar-

ca 2020 roku wpisał wejherowską Straż 
Miejska do rejestru jednostek współ-
pracujących z systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (PRM). Straż 
ma na swoim wyposażeniu defibryla-
tor i profesjonalny zestaw do udzielania 
pierwszej pomocy mieszczący się w tor-
bie ratownictwa medycznego, a 7 straż-
ników miejskich posiada uprawnienia 
ratowników medycznych.

/raf/
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Współpraca strażników z policją 
i mieszkańcami

WEjhERoWo | Wejherowska Straż Miejska zaliczana jest do jednych z najlepiej zorganizowa-
nych formacji porządkowych na terenie naszego województwa, a nawet w Polsce. 

Będą utrudnienia w ruchu
rumia | zmiana organizacji ruchu przy węźle janowo opóźniona.

Przez trudne warunki atmosfe-
ryczne w ostatnich dniach cały 
czas opóźnieniu ulega zastoso-
wanie tymczasowej organizacji 
ruchu na DK nr 6 przy Węźle 
Janowo. Ponowna zmiana w or-
ganizacji ruchu miała pierwotnie 
obowiązywać już od 1 lutego, na-
stępnie przełożono ją na 8 lutego. 
Ostatecznie ustalono, iż dopiero 
13 lutego dojdzie do zmiany, choć 
i przy tej dacie używa się okre-
ślenia - najprawdopodobniej.
Zmiana organizacji ruchu począt-
kowo miała trwać do 30 kwietnia 
bieżącego roku. Miała polegać 
na wyłączeniu z ruchu drogi 
północnej w kierunku Wejherowa, 
a ruch miał odbywać się tylko na 
drodze południowej w kierunku 
Gdyni, w obie strony. 29 stycznia 

ratusz miasta Rumi poinformo-
wał o opóźnieniach w zmianie 
organizacji i datę przełożono 
na 8 lutego, a następnie na 13 
lutego. Trudności spowodowane 
są warunkami atmosferycznymi 
- najbliższe dni jednak wcale nie 
mają przynieść poprawy. Opóź-
nienie może jeszcze ulec zmianie.
Jak do tej pory mimo napoty-
kania pewnych trudności, jedna 
z największych inwestycji budow-
lanych w historii Rumi przebie-
gała zgodnie z planem. Miejmy 
nadzieje, że opóźnienie spowodo-
wane zimą nie przesunie oddania 
jej do użytku i prace budowlane 
zakończą się tak jak pierwotnie 
ustalono - w październiku 2022 
roku.
/K.C./

fot. UM Rumia
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 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV, 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Władysław iV, oznaczonej jako działka nr 69/28 
o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisanej w księdze wieczystej KW gD1W/00033562/4, 
prowadzonej przez sąd Rejonowy w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym 
Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka 
działka nr 69/28 leży w terenie oznaczonym symbolem 32 Mn - co oznacza, że jest to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. na środku działki znajdują się betonowe płyty, 
kształtem przypominające zabezpieczenie studni, jednak z rejestru i ewidencji posiadanych 
przez tutejszy Urząd nie wynika aby na ww. działce znajdowała się studnia głębinowa. 

Działy iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00033562/4, jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 301.000,00 zł netto, wadium 30.100,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30 października 2020r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 marca 2021r. o godzinie 1000, 
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, tel. 58/679-65-24, 
we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek 
w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 09.02.2021r.

sporz. K. Jażdżewska 
spr. J. Jażdżewska – Reszka

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 916/41/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.02.2021r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. sobieskiego 7, wywieszony został, na 
okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości 
położone w Rumi, stanowiące własność i będą-
ce we władaniu gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczone do dzierżawy w formie bezprzetargo-
wej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, 08.02.2021r.

OgłOszenie 33/2021/DB

W miniony piątek, 5 lutego, działająca pod patronatem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie Grupa Arty-
styczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkała się 
na podsumowaniu projektu Teatralny Pasjans 2020. 
Oprócz aktorów, wśród gości znaleźli się zastępca bur-
mistrza Redy Łukasz Kamiński, sekretarz miasta Hanna 
Janiak, dyrektor miejskiej biblioteki Bożena Natzke 
oraz przedstawiciele Działu Edukacji Teatru Szekspi-
rowskiego, Anna Radkiewicz -Syrek i Anna Markowska, 
będąca jednocześnie opiekunem redzkiej grupy. Nie 
mogło zabraknąć reżysera i aktora Macieja Wiznera, 
pod kierunkiem którego redzka grupa przygotowa-
ła finałową interpretację sztuki ŻABY Arystofanesa. 
Szczególnie ciepło przywitano Michała Kaczmarka, 
który przez cały rok dokumentował na swoich fotogra-
fiach prace nad spektaklem.
Na zebranych czekało wiele niespodzianek, między 
innymi wystawa zdjęć i prezentacje multimedialne. 
Każdy otrzymał też przygotowane przez Gdański Teatr 
Szekspirowski publikacje podsumowujące projekt, czyli 
folder oraz płytę z reportażem i zapisem finałowego 
przeglądu spektakli „Teatralny Pasjans 2020”. Redzcy 
artyści zrewanżowali się małą niespodzianką, czyli 
widowiskiem Walentynki Dosłownie I Humorystycznie. 
W ramach wymiany „walentynek” gości poproszono 
o zaprezentowanie przygotowanych cytatów z dzieł 
Williama Szekspira, przy pięknym akompaniamencie 
gitarowym Piotra Mostka.
- Pod względem inicjatywy, energii i pomysłów nasi 
seniorzy zostawiają młodych daleko w tyle – mówi Łu-
kasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy – Pokazują, 
że z przejściem na emeryturę można zyskać możli-
wości realizacji marzeń i pasji, na które przez lata nie 
było czasu. W Redzie od kilku lat prowadzimy Program 
Senioralny i chcielibyśmy, aby dzięki niemu aktywizo-
wać coraz więcej starszych ludzi. 

aktorzy – seniorzy 
Podsumowali uBieGły rok
reda | Projekt teatralny Pasjans realizowany był w 2020 r.

fot. Michał Kaczmarek

Uwaga!

Konkurs

już wkrótce!

Więcej informacji

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

dr. Jerzemu 
WięckoWiśp. Tomasza 

JurkieWicza

księdzu kanonikowi
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

łącząc się w bólu, wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa 
otuchy i wsparcia, które choć na chwilę

niech dadzą ukojenie w trudnych dniach po śmierci

składają

Niech spoczywa w pokoju.

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
szczere wyrazy współczucia

składają:

oficjałowi Gdańskiego Trybunału metropolitalnego,
doktorowi prawa i wykładowcy

 Gdańskiego seminarium duchownego
długoletniego nauczyciela języka polskiego w i Liceum 
ogólnokształcącym im. książąt pomorskich w rumi,  

pedagoga z pasją.

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu 
i współpracownikami

maTki
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sTaNisŁaW 
NaGÓrski

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia

składa

Naczelnik miasta Wejherowa w latach 1975-1979,
Nauczyciel, Wychowawca, społecznik.

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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E-wizyta także w sprawach 
emerytur oraz rent
PoWIAT | Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ponad 153 tys. zagranicznych emerytur i rent. Osób, 
które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą jest coraz więcej.

To z myślą o nich ZUS uruchomił e-wizytę również 
w sprawach emerytur i rent międzynarodowych.

Z e-wizyty w ZUS można korzystać od październi-
ka. Codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset 
osób. Wideorozmowa z ekspertem ZUS umożliwia 
załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodze-
nia z domu. Wystarczy komputer lub inne urządze-
nie z dostępem do internetu i kamerą. Teraz oprócz 
spraw dotyczących krajowych emerytur i rent, zasił-
ków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy, czy 
potwierdzenia profilu PUE, pracownicy ZUS odpo-
wiedzą na pytania dotyczące wypłaty świadczeń dla 
tych klientów, którzy choć przez część swojej kariery 
zawodowej byli ubezpieczeni za granicą.

Aby skorzystać z wirtualnej wizyty należy naj-
pierw się umówić. Wystarczy wejść na stronę zus.
pl w zakładkę „e-wizyta” a następnie kliknąć okien-
ko „umów się na wizytę”. Należy wybrać temat 
wideorozmowy np. „Emerytury i renty międzyna-

rodowe”. Podczas rezerwacji trzeba podać swoje 
dane, wybrać dzień i godzinę oraz temat spotka-
nia. Dzień przed spotkaniem, klient ZUS otrzyma 
SMS-a z przypomnieniem o e-wizycie – na wska-
zany podczas rejestracji numer telefonu. W dniu 
e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, dostyanie mail 
z linkiem. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie 
z pracownikiem ZUS. 

Warto jednak pamiętać, że poszczególne oddziały 
ZUS obsługują sprawy z różnych krajów: Oddziały 
w Częstochowie i Gdańsku –Wielka Brytania; Od-
dział w Krakowie - Holandia; Oddział w Lublinie - 
Irlandia, Oddziały w Elblągu, Opolu, Płocku i Wał-
brzychu – Niemcy; Oddział w Szczecinie – Estonia, 
Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwe-
cja; Oddział w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry. 
Pozostałe oddziały i kraje które obsługują można 
znaleźć na stronie zus.pl.

/raf/
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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+

Dodaj 
bezpłatne 
ogłoszenie 
na portalu!

Praca

zatrudnię

tel. 602 xxx 165

do sPawania 

konstrukcji 

stalowych 

i aluminiowych 

sPawacza

Gościcino

zdrowie motoryzacja

GABINET 
STomAToloGIczNy

KASACJA POJAZDóW 

tel. 63 278 xx 79

reda
ul. Farmera 3 

skuP Pojazdów 
PowyPadkowych, 

zniszczonych
wystawiamy 

zaświadczenie 
o wycoFaniu 

z eksPloatacji

tel. 603 xxx 742

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138

Uroczyste wręczenie nagród z udziałem 
przedstawicieli władz miasta odbyło się 
w Miejskim Domu Kultury. Ze względu na 
sytuację epidemiczną oraz związane z nią 
obostrzenia gala odbyła się w kameralnym 
gronie. Nagrody i podziękowania za do-
tychczasową działalność wspólnie wręczyli 
laureatom: wiceburmistrz Piotr Wittbrodt, 
przewodniczący rady miejskiej Krzysztof 
Woźniak oraz dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury Agnieszka Skawińska.
– Prowadzenie jakiejkolwiek działalności 
kulturalnej w tych dziwnych czasach jest 
niezwykle utrudnione, ale jednocześnie 
znacznie bardziej potrzebne i cenne. To 
dzięki waszej twórczości kolejne pokolenia 
mogą poznawać świat i lepiej rozumieć 
otaczającą nas rzeczywistość. Bardzo wam 
za to dziękuję i życzę wszelkiej pomyśl-
ności, inspiracji oraz energii niezbędnej 
do realizacji kolejnych pomysłów na rzecz 
lokalnego życia kulturalnego – powiedział 
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.
– To wyróżnienie sporo dla mnie znaczy – 
mówi Teresa Płotkowiak. - Udzielam się jako 
niezależny twórca oraz działacz artystyczny, 
starając się organizować zaplecze kulturalne 
dla lokalnej społeczności. Dzięki temu wy-
różnieniu mam poczucie, że ta działalność 
została naświetlona i czuję się z tego po-
wodu zaszczycona. Myślę, że zwieńczeniem 
dotychczasowych aktywności i otrzymanych 
nagród jest moja prywatna pracownia, którą 
prowadzę w Rumi. To miejsce stanowi zbiór 
tych wszystkich doświadczeń praktycznych 
i organizacyjnych, stanowi też efekt różnych 

stypendiów i własnych środków. Jestem 
z tego najbardziej zadowolona.
– Jestem onieśmielona tym wyróżnieniem, 
nie spodziewałam się takiego docenienia 
mojej działalności – mówi z kolei Katarzy-
na Szczepańska. – Prowadzę pracownię 
garncarską w Rumi, wytwarzam ceramikę 
użytkową, tocząc ją na kole garncarskich. 
W najbliższych miesiącach będę przygo-
towywać się do otwarcia sklepu interneto-
wego, dlatego cała moja obecna praca jest 
podyktowana tym procesem wytwórczym. 
Równocześnie wnioskuję o różne stypen-
dia i dotacje na aktywność kulturalną, któ-
ra jest drugą gałęzią mojej działalności. 
Jeśli uda mi się wygrać konkurs, planuję 
zorganizować cykl rozmów z pomorskimi 
twórcami na temat materiałów i pracy 
rzemieślniczej.
– Ta nagroda jest sukcesem przede 
wszystkim moich dzieci, a nie moim – 
podkreśla Beata Went. - To one ciężko 
pracują, zdobywając nagrody, a ja im tylko 
pomagam. Cieszę się bardzo, że zarówno 
one zostały docenione, jak i ja. To, co one 
tworzą, jest moją radością. Pamiętam prace 
wielu uczniów, łącznie z pracami obecnej 
pani dyrektor Agnieszki Skawińskiej i na-
grodzonej dzisiaj Kasi Szczepańskiej. Po 
latach moi wychowankowie są zszokowani, 
że kojarzę ich dawną twórczość. Natomiast 
taką wielką nagrodą dla mnie jest ta przy-
znana w Paryżu, ponieważ jej autorka w tej 
chwili mieszka w Australii i współpracuje 
z The Walt Disney Company.
/raf/

naGrodzeni za wkład w miejską kulturę
rumia | znamy laureatów nagrody burmistrza rumi za całokształt dokonań w dziedzinie 
upowszechniania kultury w roku 2020. komisja konkursowa doceniła trzy artystki: 
katarzynę szczepańską, teresę Płotkowiak oraz Beatę went.
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Tytanki Wejherowo nadal bez zwycięstwa
PIŁKA RĘCZNA | W minioną niedzielę zespół wejherowskich Tytanek zainaugurował rundę rewanżową 2. ligi kobiet. Niestety nie była to udana inau-
gruacja i Wejherowianki przegrały z drużyną GUKS Drwęca Lubicz 26:31 Tytanki nadal nie odniosły zwycię-

stwa w tym sezonie, co martwi. Po-
trafiły natomiast kolejny raz nawiązać 
wyrównaną walkę z silną drużyną, 
która zajmuje obecnie drugie miej-
sce w tabeli i wydaje się być jednym 
z kandydatów do zwycięstwa w całych 
rozgrywkach. Jesienią pierwszy mecz 
z drużyną z Lubicza Tytanki także roz-
grywały jak równy z równym, by osta-
tecznie przegrać na wyjeździe 32:29. 
Ostatnie komunikaty płynące z klubu 
mówią o znacznej poprawie organiza-
cji gry zarówno w ofensywie jak i de-
fensywie. Pozwala to z optymizmem 
wyczekiwać kolejnych meczów. 

Najbliższe spotkanie podopieczne 
trenera Remigiusza Sałaty rozegrają 
na wyjeździe 20 lutego z ekipą MKS 
Słupia Słupsk. Będzie to świetna oka-

zja na przełamanie, gdyż w poprzed-
nim sezonie Tytanki potrafiły wygrać 
z drużyną ze Słupska.

Panowie natomiast swój pierwszy 
mecz drugiej rundy rozegrać mieli 
z drużyną SMS Gdańsk, jednak wa-
runki pogodowe nie pozwoliły do-
jechać gościom na mecz. Cały czas 
czekamy na decyzję Związku Piłki 
Ręcznej w tej sprawie. 

Drużyna trenera Piotra Rembowicza 
obecnie przygotowuje się do spotkania 
wyjazdowego z KPR Elbląg, które od-
będzie się 13 lutego. Tu również bardzo 
liczymy na upragnione zwycięstwo, 
gdyż w ostatnich meczach pierwszej 
rundy gra uległa poprawie, a forma 
prezentowana w ostatnich turniejach 
wyjazdowych była naprawdę niezła.

/K.C./

ReKlAMA U/2021/PR

Tenisiści stołowi z Rumi pierwsze spotkanie rundy 
rewanżowej rozegrali u siebie z zespołem przyjezd-
nych ZKS ZIELONA GÓRA II i odnieśli zdecydowane 
zwycięstwo aż 10-0. W pierwszej rundzie to drużyna 
z Ostródy okazała się lepsza i zwyciężyła 6-4.
Mimo, iż goście walczyli do końca to ostatecznie zde-
cydowanie przegrali ze świetnie dysponowanymi tego 
dnia gospodarzami.
Drużyna KAMIX ATS MT Rumia po ostatnim występie 
awansowała na drugie miejsce w tabeli 1. ligi mężczyzn 
(grupa północna). Mimo, iż ma taką samą ilość punk-
tów jak zespół MOJEBERMUDY GORZOVIA GORZÓW 
Wlkp. to wyprzedza ich bezpośrednio, gdyż rozegrała 
jedno spotkanie mniej.
/K.C./

znakomity Początek 
rundy rewanżowej
tenis | Bardzo dobry początek rundy rewanżowej 
w wykonaniu kamiX ats mt rumia.

fot. Akademia Tenisa stołowego Małe Trójmiasto

Dominik Grubba, trenujący na co dzień w GOSRiT Luzino 2008, 
uczestniczył w zgrupowaniu Reprezentacji U13 (rocznik 2008) Polish 
Soccer Skills w Cetniewie. Dominik znalazł się w gronie najlepszych 
zawodników wybranych spośród ponad 7 tys. uczestników otwartych 
obozów Polish Soccer Skills w 2019 i 2020 roku.  Brał udział w trenin-
gach pozycyjnych, mentalnych, motorycznych, taktyce drużynowej, ba-
daniach szybkości reakcji czy badaniu analizy składu ciała.

Reprezentacja Polish Soccer Skills jest projektem, który ma na celu 
pomóc najbardziej perspektywicznym zawodniczkom i zawodnikom  
w ich dalszym rozwoju. Gratulujemy „Dominowi” powołania i trzyma-
my kciuki za udane występy na następnych zgrupowaniach.

/opr. raf/

Zgrupowanie 
reprezentacji U13
PIŁKA NoŻNA | Dominik Grubba, zawodnik GOSRiT Luzino, uczest-
niczył niedawno w zgrupowaniu Reprezentacji Polish Soccer Skills.


