
Przedszkola i żłobki otwarte

Zmieniają się obostrzenia narzucone przez rząd w związku 
z pandemią koronawirusa. Większość zasad zostaje przedłu-
żona do niedzieli 25 kwietnia, ale nie wszystkie – są wyjątki. 
Otwarte od poniedziałku będą przedszkola i żłobki oraz 
obiekty sportowe pod gołym niebem, hotele natomiast i miej-
sca noclegowe będą dłużej nieczynne. 
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Dotacja Dla szpitala

Po raz kolejny samorząd powiatu 
wejherowskiego przekazał kwotę 
50 tys. zł dotacji Szpitalowi Spe-
cjalistycznemu im. Floriana Cey-
nowy w Wejherowie. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu medycznego - gastrosko-
pu do Pracowni Endoskopowej. 
str. 2

1092 km w 14 Dni

Niemal 80 kilometrów dziennie, 
dzień w dzień przez dwa tygodnie, 
to spore wyzwanie dla niejednego 
rowerzysty. Tymczasem Wiolka 
chce pokonać taką trasę... bie-
giem! Już niedługo wyrusza w tra-
sę wokół województwa. Wystartu-
je z Gdyni. 
str. 15
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Rada Miasta podczas sesji w dniu 13 
kwietnia uznała skargę za bezzasadną, 
gdyż skarżący powołał się na nieist-
niejące zapisy Statutu Miasta Wejhe-
rowa.
Radny Wojciech Wasiakowski w imie-
niu Stowarzyszenia „Dla Wejhero-
wian” złożył skargę na Przewodni-

czącego Rady Miasta Jacka Gafkę 
do Wojewody Pomorskiego w dniu 2 
kwietnia 2021 r. Wojewoda przekazał 
skargę wg. właściwości do rozpatrze-

nia Radzie Miasta Wejherowa w dniu 9 
kwietnia 2021 r. 

Radny Wojciech Wasiakowski w imieniu Stowarzysze-
nia „Dla Wejherowian” napisał w skardze: 
„Składamy skargę na działanie Przewodniczącego 
Rady Miasta Wejherowa p. Jacka Gafki w związku z na-
ruszaniem Statutu Miasta Wejherowa.
Zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu Miasta Wejherowa „Rada 
odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykony-
wana zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał”.
Ostatnie sesja zwyczajna Rady Miasta Wejherowa 
odbyła się w dniu 15 grudnia 2020 r. Od tamtej pory nie 
została zwołana żadna zwyczajna sesja.
W styczniu 2021 odbyła się sesja nadzwyczajna co 
świadczy o tym, że była możliwość przeprowadzenia 
sesji zwyczajnej. Działania Pana Jacka Gafki odbiera-
my jako świadome utrudniania pracy Rady Miasta oraz 
rażące zaniedbywana obowiązków Przewodniczącego 
Rady Miasta”.
Rada Miasta podczas sesji w dniu 13 kwietnia uznała 
skargę za bezzasadną. W uzasadnieniu do uchwały 
czytamy m.in.:
„Skarga jest oczywiście bezzasadna i dowodzi nieznajo-
mości obowiązującego Statutu Miasta przez Stowarzy-
szenie „Dla Wejherowian” a nawet przez radnego, który 
podpisał tę skargę w imieniu władz Stowarzyszenia.
Sprawę częstotliwości zwoływania przez Przewodni-
czącego Rady Miasta sesji Rady reguluje jasno sformu-
łowany przepis § 37 ust.2 Statutu, który brzmi: „Rada 
odbywa sesje w liczbie potrzebnej do wykonywania 
zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał”.”
„W dniu 26 stycznia 2021 roku odbyła się nadzwyczaj-
na sesja Rady Miasta Wejherowa co oznacza, że speł-
niony został  przez Przewodniczącego Rady statutowy 
wymóg zwołania sesji Rady w I kwartale 2021 roku. 
W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Miasta 
pozostawia bez komentarza żenujące ostatnie zdanie 
skargi sformułowane pod adresem Przewodniczącego 
Rady Miasta jakoby nie zwołując sesji Rady w I kwarta-
le 2021 roku świadomie utrudniał tym  pracę Rady oraz 
rażąco zaniedbał wykonywania swoich obowiązków”.
Dodajmy, że Statut Miasta w § 37 ust. 2 nie rozróżnia 
podziału na sesje zwyczajne (jako błędnie przyjął 
w skardze radny W. Wasiakowski) i nadzwyczajne, 
a jest mowa po  prostu o „sesji”. Sesje są zwoływane 
w zależności od tego, kiedy projekty uchwał zostają 
skierowane przez Prezydenta Miasta pod obrady Rady 
i taka sesja odbyła się w dniu 26 stycznia 2021 r., zgod-
nie z wymogami Statutu. Poza sesjami radni pracują 
w komisjach.
/UMW/

Bezzasadna skarga
WeJHerOWO | radny Wojciech Wasiakowski w imieniu 
stowarzyszenia „dla Wejherowian” złożył skargę na 
Przewodniczącego rady Miasta Jacka gafkę. 

Po raz kolejny Powiat Wejherowski przekazał 
50 tys. zł dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu 
im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na zakup gastrosko-
pu do Pracowni Endoskopowej.

Od wielu lat Powiat Wejherowski systema-
tycznie wspiera rozwój szpitala udzielając mu 
dotacji finansowych na realizację wskazanych 
przez szpital zadań. Tym razem chodzi o za-
kup gastroskopu z większą średnicą kanału 
roboczego i osobnym kanałem irygacyjnym, 
co podyktowane jest rosnącą ilością badań 
diagnostycznych i zabiegowych wymagających 
takiego aparatu.

– Zależy nam na zdrowiu naszych mieszkań-
ców, dlatego staramy się w miarę naszych moż-
liwości pomagać wejherowskiemu szpitalowi – 
wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 
– Dzięki temu mieszkańcy zyskują dostęp do 
coraz nowszej aparatury i skraca się czas ocze-
kiwania na specjalistyczne badania oraz zabie-
gi, niejednokrotnie ratujące życie. 

Zakup nowego aparatu zapewni nie tylko 
płynność pracy Pracowni Endoskopowej, ale 
także szybszy powrót pacjentów do zdrowia.

– Obecnie pracownia posiada dwa diagno-
styczne gastroskopy, przy czym jeden z nich 
to aparat prawie piętnastoletni i usterkowy – 

mówi Wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich 
Andrzej Zieleniewski.

Warto przypomnieć, że w poprzednich la-
tach Powiat Wejherowski przekazał wejherow-
skiemu szpitalowi m.in.: 100 tys. zł na zakup 
specjalistycznego sprzętu endoskopowego do 
zabiegów urologicznych u dzieci, 50 tys. zł na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 50 tys. zł na 
roboty budowlane związane z remontem od-
działu kardiologii oraz dofinansował kwotą 
150 tys. zł remont Oddziału Pediatrii. W sumie 
w ciągu ostatnich pięciu lat samorząd przekazał 
wejherowskiemu szpitalowi ponad 500 tys. zł. 

/raf/

Dotacja dla szpitala
na sprzęt medyczny

Powiat | Samorząd powiatu wejherowskiego przekazał 50 tys. zł wejherowskiemu szpitalowi na 
zakup gastroskopu. 
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Leksykon prawniczy dla młodych ludzi to 
inicjatywa uczniów gdyńskich liceów. Zespół 
LEXmaster tworzą obecnie trzy osoby: Mar-
ta Kowaliszyn i Wiktoria Kosidło z II Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni oraz 
Kuba Nurkiewicz  z VI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Wacława Sierpińskiego. Dwoje po-
mysłodawców – Marta i Kuba -  to mieszkańcy 
Redy i absolwenci tutejszych szkół. Marta po-
nadto jest radną Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Redzie.

- Naszym celem jest stworzenie aplikacji mo-
bilnej, w przystępny i zrozumiały dla każdego 
sposób objaśniającej młodym ludziom wszyst-
kie zawiłe procedury i pojęcia prawne, które 
mogą ich dotyczyć – mówi Marta Kowaliszyn 
– Wsparcie merytoryczne zapewniają nam sę-
dziowie ze Stowarzyszenia Iustitia. Działamy 
poprzez Instagram https://www.instagram.
com/lexmaster_zzt/), gdzie regularnie pojawia-
ją się nowe infografiki. Na kwiecień planowana 
jest premiera naszej aplikacji mobilnej.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości 
młodych ludzi w zakresie ich praw i obowiąz-
ków, ale również uświadomienia jakie organi-

zacje i instytucje mogą pomóc im w trudnych, 
nietypowych przypadkach. Inicjatywa została 
objęta patronatami honorowymi Prezydenta 
Miasta Gdyni oraz Burmistrza Miasta Redy. 
Posiada też patronat Rzecznika Praw Obywa-
telskich, Polskiego Centrum Mediacji oddział 
Trójmiasto, Gdańskiego Centrum Mediacji 
Szkolnej i Rówieśniczej oraz polskiej marki 
MISBHV, która dotychczas prowadziła kampa-
nię m.in. z KPH czy #sexedpl.

- Pomysł na tę inicjatywę społeczną narodził 
się w trakcie wakacji – mówi Marta Kowali-
szyn- Niestety, edukacja prawna w Polsce jest 
na dość niskim poziomie. Razem z moją przy-
jaciółką uświadomiłyśmy sobie, że nasi rówie-
śnicy nie znają swoich praw, a jako że jesteśmy 
uczennicami klasy prawniczej, stwierdziłyśmy, 
że musimy wykorzystać ten potencjał i możli-
wości. Ważne jest, aby młodzi ludzie byli świa-
domi praw, jakie im przysługują, ale również 
zakazów, których powinni przestrzegać.

Startuje leksykon prawniczy dla młodzieży
REDa | Jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy przy podjęciu pracy wakacyjnej? Czy zawsze trzeba otwierać drzwi funkcjonariuszom policji? 
Czym są ubezpieczenia społeczne? Gdzie młody człowiek może szukać porady prawnej? Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź na 
instagramowym profilu LEXmaster_zzt.
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Pierwszym wyjątkiem są przedszkola 
i żłobki. Te zostają otwarte od najbliższe-
go poniedziałku, 19 kwietnia. Częściowo 
otwierają się też obiekty sportowe, ale 
wyłącznie te pod gołym niebem. Na bo-
iskach, kortach czy bieżniach – tych znaj-
dujących się na świeżym powietrzu – bę-
dzie można trenować. 

Drugą ważna informacją jest przedłuże-
nie obostrzeń dotyczących hoteli i miejsc 
noclegowych. Tu z kolei przedłużono czas, 
kiedy takie obiekty pozostaną zamknięte 
– do 3 maja. 

Minister zdrowia Adam Niedzielski 
podczas konferencji odniósł się także do 
szczepień w zakładach pracy: przypo-
mniał, że minister Dworczyk dzień wcze-
śniej zapowiadał, iż pilotaż takich szcze-
pień rozpocznie się w maju.

Ministerstwo zdrowia podało też aktu-
alne informacje odnośnie liczby zachoro-
wań i zgonów.

- Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że 
przyrosty zachorowań w stosunku do ze-
szłego tygodnia wynikają z niższych wy-
ników w ubiegłym tygodniu spowodowa-
nych świętami – powiedział Niedzielski. 

A jak dziś wyglądają statystyki? Od kil-
ku dni niestety odnotowywane jest bardzo 
dużo zgonów – ostatniej doby zmarło 682 
chorych na COVID-19 (dobę wcześniej 
zmarło jeszcze więcej osób, bo aż 803). 
Z tego 175 osoby zmarły wyłącznie z po-
wodu zakażenia koronawirusem, nato-

miast 507 zmarłych miało choroby współ-
istniejące. 

Natomiast pozostałe statystyki pozwa-
lają w końcu z lekkim optymizmem pa-
trzeć w przyszłość. W czwartek poinfor-
mowano o 21 130 nowych przypadkach 
zakażenia koronawirusem (w środę była 
to bardzo podobna liczba - 21 283). To 
zdecydowanie mniej, niż wynosiła rekor-
dowa zachorowalność na początku tego 

miesiąca, gdy dobowy przyrost chorych 
przekraczał 35 tys. 

W województwie pomorskim w ciągu 
doby zachorowało 1008 osób (o sto mniej, 
niż dobę wcześniej), liczba przypadków 
śmiertelnych wyniosła 22 (w środę liczba 
zmarłych wyniosła 38). 

W powiecie wejherowskim dobowa liczba 
nowych zakażonych spadła poniżej i wynio-
sła 94, liczba przypadków śmiertelnych to 2 

(obydwie osoby zmarłe miały choroby współ-
istniejące). Liczba osób objętych kwarantan-
ną wynosi 1726, liczba wykonanych testów 
w ciągu doby – 485. Przedstawiciele resortu 
zdrowia podkreślają, że w końcu zmniej-
sza się liczba zajętych „łóżek covidowych” 
w szpitalach oraz zajętych respiratorów. Mi-
nister zdrowia wyraził nadzieję, że „w waka-
cje zaczniemy wracać do normalności”. 

/raf/

Przedszkola otwarte, hotele nie
Powiat | N Zmieniają się obostrzenia narzucone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. Większość zasad zostaje 
przedłużona o tydzień – do niedzieli 25 kwietnia. Ale nie wszystkie – są wyjątki.
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W tym roku prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przyznał dota-
cje dla 53. organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 950 tys. zł.

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicz-
nych i społecznych, który w imieniu Prezydenta Wejherowa wręczył kolej-
nemu stowarzyszeniu umowy na dotacje, podkreśla ogromną rolę organiza-
cji pozarządowych realizujących w tym przypadku zajęcia sportowe. 

Kordian Zabrocki, prezes UKS „Basket - Ósemka” otrzymał 18 tys. zło-
tych na szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce oraz na organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce z elementami profilak-
tyki przeciwalkoholowej.

/raf/

19 kwietnia od godziny 9 do 13 
będzie możliwe oddawanie krwi 
w krwiobusie zlokalizowanym 
w Wejherowie przy Filharmonii 
Kaszubskiej. Organizatorem akcji 
jest grupa studentów wolonta-
rystycznie realizujących projekt 
„Warsztat Lidera”. 

Jak informuje Alicja Pomier-
ska, współorganizator akcji, już 
od soboty 17 kwietnia 2021 roku 
w Filharmonii Kaszubskiej będzie 
można oglądać wystawę poświę-
coną krwiodawstwu, która jest 
częścią projektu.

Ważne informacje dla krwio-
dawców: jeżeli masz od 18 do 60 
lat, czujesz się zdrowy, ważysz nie 
mniej niż 50 kg, pragniesz pomóc 
drugiemu człowiekowi, nie wystę-
pują u Ciebie przyczyny powodu-
jące dyskwalifikację czasową lub 
stałą, przyjdź do krwiobusa zloka-
lizowanego przy Filharmonii Ka-
szubskiej i oddaj swoją krew. Odda-
wanie krwi nie wiąże się z żadnym 
ryzykiem, jest bezpieczne i nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia czy 
życia dawcy. Pamiętaj o zabraniu 
ze sobą dokumentu ze zdjęciem 
i nr PESEL. Przed oddaniem krwi 
zjedz lekki, niskotłuszczowy posi-
łek i wypij ok. 1 litra wody.

 /raf/

Dotacja na szkolenie 
dzieci i młodzieży

Oddaj 
krew

wEJHERowo | Uczniowski Klub Sportowy „Basket - Ósemka” to 
kolejne stowarzyszenie w Wejherowie, które otrzymało dotację w wy-
sokości 18 tys. zł na realizację swoich zadań. 

wEJHERowo | Akcja honoro-
wego oddawania krwi.
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Trwa budowa ogólnodostępne-
go boiska do piłki siatkowej przy 
Szkole Podstawowej nr 11. Inwestycje 
powstaje w ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Boisko do piłki siatkowej przy Szkole 
Podstawowej nr 11 o sztucznej na-
wierzchni zostanie wybudowane do 
końca lipca br. Jest to kolejna inwe-
stycja powstająca w ramach Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
a autorką projektu jest Izabela Sikora. 
Teren, na którym znajduje sie boisko, 
zostanie oświetlony. Koszt realizacji 
wyniesie około 240 tys. zł.
Jak podkreśla zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, inwestycje 
realizowane w ramach Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego mają 
charakter ogólnodostępny.
- Budżet Obywatelski jest dostępny dla 
wszystkich mieszkańców, nawet wtedy 
jeżeli wykonywany jest na terenie 
szkół – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz 
dodając, że jeżeli warunki pandemii nie 
spowodują opóźnień, to z boiska do 
piłki siatkowej na terenie "jedenastki" 
będzie można korzystać już w wakacje.
Z nowego obiektu przy szkole bardzo 
zadowolona jest także dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Wejherowie – Wio-
leta Podolska. Przypomnijmy, że w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego, przy SP 
11 powstało już ogólnodostępne boisko 
do piłki ręcznej oraz wiaty rowerowe 
z miasteczkiem ruchu drogowego.  /raf/

na WniOsek MieszkańcóW POWstaJe nOWe BOiskO
WeJHerOWO | Wejherowski Budżet Obywatelski - przy wejherowskiej „jedenastce” powstaje boisko. 

fot. UM Wejherowo
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Przyjęte uchwały nie wprowadzają 
znaczących zmian w zagospodaro-
waniu przestrzennym Wejherowa.
Radni przyjęli następujące uchwały:
1. Zmiana miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
na obszarze zespołu pałacowo-
parkowego, Kalwarii Wejherowskiej 
oraz Doliny Cedronu w Wejherowie 
(część B). 
W nowym planie niektóre tereny 
zostały przeznaczona pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz usługi, gdyż wpłynęło 5 wnio-
sków właścicieli nieruchomości 
o możliwość zabudowy. W poprzed-
nim planie były to głównie łąki 
i pastwiska, na których brak było 
możliwości zabudowy. Zachowano  
tereny zielone w pasie pomiędzy 
ulicą Łąkową i lasem - wzdłuż 

Cedronu oraz w sąsiedztwie Parku 
Majkowskiego. W nowym planie 
nastąpiła również weryfikacja za-
kresu i lokalizacji ujęć wód zgodnie 
z wnioskami PEWiK.
2. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Wejherowa w części 
obejmującej tereny leśne położone 
na wschód i południe od doliny 
rzeki Cedron. 
Nowy plan zachowuje sposób 
użytkowania obszaru jako leśny. 
W nowym planie wydzielone 
zostały nowe miejsca ujęcia wód 
zgodnie z wnioskami PEWiK oraz 
dojazdy do nich jako drogi we-
wnętrzne, na co uzyskano zgodę 
Ministra Środowiska. 
3. Zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego frag-

mentu miasta Wejherowa pomiędzy 
Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową. 
Celem zmiany było dostosowanie 
zapisów planu zagospodarowania, 
pochodzącego z 2001 r. uchwa-
lanego na podstawie poprzedniej 
ustawy z 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym, 
do aktualnych przepisów prawa, 
uszczegółowienie i doprecyzo-
wanie planu. Przede wszystkim 
zwrócono uwagę na ochronę kon-
serwatorską obszaru. Wprowadzo-
no szczegółowe zasady ochrony 
dziedzictwa kultury. 
Nowym elementem jest wyodręb-
nieniu publicznego ciągu pieszego 
– na przedłużeniu ul. Harcerskiej  
w kierunku ul. Strzeleckiej, który 
otrzyma własną nazwę.
/raf/

zMiany PlanóW zagOsPOdarOWania PrzestrzennegO W stOlicy POWiatu
WeJHerOWO | Podczas sesji radni dokonali zmian w trzech miejscowych planach zagospodarowana przestrzennego. 

Środki te są konieczne do zapewnie-
nia normalnego funkcjonowania miasta 
– uzupełniają braki w budżecie na rok 
2021 oraz zasilą nowe zadania. Ponadto 
podjęto uchwałę o pomocy dla przed-
siębiorców w związku z pandemią, rad-
ni zadecydowali o przyznaniu dotacji, 
sprzedaży nieruchomości, zmienili wzór 
wniosku o dodatek mieszkaniowy, doko-
nali zmian trzech miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
uchwał dotyczących gospodarki odpa-
dami. Sesja odbyła się z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności.

zWOlnienie z OPłat
Zgodnie ze swoją obietnicą z początku 

lutego br. prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt zaproponował uchwałę 
o częściowym zwolnieniu przedsiębior-
ców z branży gastronomicznej z opła-
ty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu 
w związku z zamkniętymi lokalami 
w wyniku rządowych obostrzeń. Radni 
podjęli uchwalę, na mocy której wejhe-
rowscy przedsiębiorcy będą zwolnieni 
z jednej raty opłaty koncesyjnej za sprze-
daż alkoholu i zamiast trzech rat w 2021 
roku zapłacą dwie. Tym, którzy już zapła-
cili, pieniądze zostaną zwrócone,

- Biorąc pod uwagę przedłużającą się 
bardzo trudną sytuację przedsiębior-
ców tej branży uważam, że każda forma 
wsparcia będzie istotna i zasadna. - mó-
wił prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Ze 
zwolnienia i zwrotu części opłaty w Wej-
herowie skorzysta 45. przedsiębiorców. 

zMiany W Budżecie
Do tegorocznego budżetu wprowadzona 

została m.in. kwota 14,3 mln zł zaoszczę-
dzonych w 2020 roku. Środki te uzupeł-
niły braki w budżecie na rok 2021 m.in. 
dodatkowo prawie 4,5 mln zł na szkoły 
i przedszkola, 450 tys. zł na rodziny za-
stępcze, 500 tys. na działalność WCK oraz 
zwiększenie o 1 mln zł dla MZK na prze-
wozy. Dodatkowe pieniądze zostały prze-

znaczone również na inwestycje m.in.: 
naprawę dróg i chodników, nawierzchnie 
ulic z płyt drogowych, przebudowę ul. 
Zamkowej wraz z parkingiem, termomo-
dernizacja budynków mieszkalnych (trwa 
termomodernizacja kolejnego budynku 
komunalnego tj. przy ul. Kalwaryjskiej 2a, 
w tym roku zaplanowany jest jeszcze bu-
dynek przy ul. Kopernika 22 oraz Refor-
matów 13), zadania w ramach programu 
rewitalizacji, zwiększenia bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych, szczególnie 
w pobliżu szkoły SP6 na ul. Wysokiej oraz 
doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 
3 Maja w pobliży Straży Pożarnej, zadania 
w ramach Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego - budowę boiska przy SP11 
(dodatkowo zagospodarowanie pozostałe-
go terenu wokół boiska już wykonanego) 
oraz budowę boiska na os. Dzięcielskiego 
(zmiana nawierzchni z trawy na sztuczną 
na wniosek mieszkańców), wykup grun-
tów m.in. pod inwestycje drogowe na uli-
cach: Inwalidów Wojennych, Zamkowej, 

Reformatów, Kopernika oraz na Węźle 
Kwiatowa. 

dOtacJe dla szPitala i na 
zaBytki 

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu 
dotacji na zakup gastroskopu dla Szpita-
la Specjalistycznego w Wejherowie oraz 
o dotacji na sfinansowanie prac konser-
watorskich i robót budowlanych w obiek-
tach zabytkowych – remont elewacji 
Klasztoru oo. Franciszkanów i remont 
dachu Dom Pomocy Społecznej prowa-
dzonego przez Zgromadzenie Sióstr Mi-
łosierdzia św. Wincentego a Paulo przy 
lul. Św. Jacka 14.

nOWe WzOry WniOskóW 
i deklaracJi

Wprowadzono nowy wzór wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
i wzór deklaracji o wysokości dochodów. 
Zmiana wynika z faktu, iż do tej pory 
wzory te określone były w Rozporządze-

niu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2001 r. w sprawie dodatków mieszkanio-
wych, natomiast ustawa z dnia 10 grud-
nia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa 
zmieniająca m.in. ustawę o dodatkach 
mieszkaniowych, nałożyła na Radę Mia-
sta obowiązek podjęcia uchwały w zakre-
sie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o wysokości dochodów. Wniosek wraz 
z deklaracją został przygotowany w taki 
sposób, aby jak najbardziej był spójny 
z obecnie obowiązującym – celem uła-
twienia wnioskodawcom jego wypełnia-
nie.

sPrzedaż nierucHOMOści
Radni podjęli uchwały o:
- Sprzedaży „sięgacza” o pow. 111 m2, 

który stanowi dojazd do dwóch nieru-
chomości zabudowanych na ul. Kotłow-
skiego, na rzecz mieszkańców nierucho-
mości sąsiednich. Dojazd, który nie jest 

drogą publiczną, nie stanowi połączenia 
sieci dróg, tylko dojazd do paru nieru-
chomości powinien być sprzedany zain-
teresowanym mieszkańcom (dużo takich 
przypadków jest właśnie na osiedlu Su-
charskiego). Bonifikata przy sprzedaży 
wynosi 90 proc. ceny i jest zgodna z za-
sadami obowiązującymi wszystkich zain-
teresowanych opisanymi w uchwale RM 
z 5 listopada 2013 r.

- Sprzedaży działki o pow. 6 m2 przy 
ul. Kalwaryjskiej 6 na rzecz mieszkańców 
nieruchomości sąsiedniej na poprawę 
warunków zagospodarowania. Bonifika-
ta przy sprzedaży wynosi 90 proc. ceny 
i jest zgodna z zasadami obowiązującymi 
wszystkich zainteresowanych opisanymi 
w ww. uchwale.

- Sprzedaży w przetargu nieograniczo-
nym lokalu o pow. 60,41 m2 na piętrze 
przy Św. Jacka 1A, z wejściem z zewnątrz. 
Lokal wymaga kapitalnego remontu, 
m.in. jest bardzo niski i wymaga zdjęcia 
dachu oraz podwyższenia. 

- Sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego sutereny o pow. 39,49 m2 
wraz z pomieszczeniami przynależnymi 
w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 
26/13. Lokal nadaje się na działalność 
gospodarczą. 

- Sprzedaży w drodze nieograniczo-
nego przetargu/przetargów kompleksu 
trzech nieruchomości wzdłuż ul. Mary-
narki Wojennej o łącznej powierzchni 
2615 m2. Dwie nieruchomości niezabu-
dowane i jedna zabudowana budynkiem 
ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Po zmianie plan zagospodarowania prze-
strzennego, co nastąpiło na tej samej se-
sji, nieruchomość zostanie wystawiona 
na sprzedaż jako teren mieszkaniowo – 
usługowy.

- Zmianie wieloletniego programu go-
spodarowania zasobem mieszkaniowym 
gminy, co umożliwi sprzedaż wyłączo-
nych dotąd mieszkań w 5 budynkach na 
rzecz najemców. 

/opr. raf/

Pracowita sesja rady miasta
wEJHERowo | Podczas sesji 13 kwietnia wejherowscy radni przyjęli szereg uchwał, m.in. dokonali zmian w budżecie miasta, wprowadzając 14,3 mln zł 
zaoszczędzonych w 2020 roku.
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Aby dojechać na Półwysep Helski, trzeba 
korzystać z objazdów. Ten stan rzeczy po-
trwa do końca maja.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
prowadzi przebudowę mostu na rzece Re-
dzie. Prace są już bardzo zaawansowane, wy-
konawca zapewnia, że wszystko idzie zgod-
nie z harmonogramem.

- Znajdujemy się w fazie montażu zbro-
jenia podpór mostu, co jest bardzo dobrze 
widoczne po stronie „helskiej” – mówi Mi-
chał Wolszon z Firmy Budowlano-Drogowej 
MTM S.A., kierownik budowy – Po rozbiór-
ce starego mostu i zabezpieczeniu ruchu pie-
szych po tymczasowej kładce wykonaliśmy 
komory fundamentowe z grodzic stalowych 
oraz umocnienia brzegów z materacy gabio-
nowych. Na podporach mostu został położo-
ny beton podkładowy. W najbliższym czasie 
przystąpimy do wylewania fundamentów.

Na czas przebudowy mostu w Redzie 
zmieniono organizację ruchu. Piesi po-
ruszają się kładką po stronie hotelu River 
Style. Dla pojazdów o masie całkowitej po-
niżej 3,5 tony wyznaczono objazd ulicami 
Obwodową i Kazimierską. Cięższe pojazdy, 
o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, korzy-
stają z objazdu przez Krokową. W uzasad-
nionych przypadkach można ubiegać się 

o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 
o masie większej niż przewidziana dla danej 
drogi, przez objazd wyznaczony ulicami Ka-
zimierską i Obwodową.  

Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie 
wprowadził na czas zamknięcia odcinka ul. 

Puckiej zmiany w kursowaniu linii 8, która 
jeździ po zmienionej trasie. Obsługę Ciecho-
cina nadal zapewniają linie nr 9 i 18. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewnia, że 
dołoży wszelkich starań, aby przebudowa za-
kończyła się przed sezonem turystycznym. 

Przebudowa mostu
bez opóźnień

REDa | Od ponad miesiąca trwa przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej nr 216. Odcinek ulicy 
Puckiej w Redzie jest całkowicie zamknięty dla ruchu. 
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W miniony weekend policjanci w powiecie wejherowskim 
ujawnili ponad 100 wykroczeń - wszystkie związane były 
z naruszaniem obowiązku zasłaniania ust oraz nosa.
Funkcjonariusze policji codziennie prowadzą działania 
na rzecz walki z pandemią. Patrolują ulice, sprawdzają 
środki komunikacji miejskiej, placówki handlowe, a także 
wszystkie miejsca publiczne w powiecie pod kątem 
naruszania panujących obostrzeń.
W miniony weekend mundurowi ujawnili aż 102 wykro-
czenia związane z naruszeniem obowiązku zasłaniania 
ust i nosa maseczką w przestrzeni publicznej. 101 osób 
zostało ukaranych mandatami, wobec jednej osoby 
został skierowany wniosek o ukaranie do sądu.
Policja przypomina, iż bezpieczeństwo jest naszą 
wspólną sprawą, a stosowanie się do obostrzeń pomaga 
w walce z pandemią koronawirusa.
/K.C./

POnad 100 OsóB 
ukaranycH
POWiat | Ponad 100 mandatów za brak maseczki 
policjanci wystawili tylko w jeden weekend. 

fot. Rafał Korbut

REKLAMA 85/2021/DB



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski
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W finale konkursu znalazły się dwa obiekty zgło-
szone przez Powiat Wejherowski:

Książnica prof. Gerarda Labudy•	  (kategoria – 
obiekty kultury) 

Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół nr •	
1 w Rumi z nadbudową, windą i adaptacją podda-
sza na bibliotekę (kategoria – obiekty szkolnictwa 
i edukacji)

Aby oddać głos należy:
1. wejść na stronę: https://www.modernizacjaro-

ku.org.pl
2. Wyszukać zgłoszony obiekt według wojewódz-

twa lub nazwy obiektu
3. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie „zobacz 

podstronę obiektu i oddaj swój głos”
4. Na podstronie podać imię i nazwisko, adres 

mailowy, zaznaczyć „Nie jestem robotem”, a po uda-
nej weryfikacji kliknąć „Zagłosuj”. Na podany adres 
mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, 
należy go zaakceptować.

Liczba oddanych głosów jest aktualizowana o peł-
nej godzinie.

Głosowanie trwa do 10.05.2021 r. do godziny 
12.00.

Zachęcamy do oddawania głosów!

Zagłosuj 
na powiatowe 
obiekty!
Ruszyło głosowanie w ogólnopolskim konkursie 
Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA
O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenie o organizowanych drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprze-
daż nieruchomości położonych w miejscowości Kniewo, oznaczonych ewidencyjnie:

Lp.
Położenie

(obręb)
Nr działki

Powierzchnia   
(ha)

Nr księgi wieczystej
Cena wywoławcza (bez 

podatku VAT) 
(zł)

1. Kniewo 207/7 0,0960 GD1W/00030050/1 48 900,00

2. Kniewo 207/8 0,1094 GD1W/00030050/1 55 600,00

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysoko-
ści. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem 
środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 
80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 18 maja 2021 roku. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Przetargi odbędą się dnia 21.05.2021 roku  o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1
w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 
 tel. (58) 677-97-15 lub (58) 738 67 51,  pokój nr 43.  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenie o organizowanych drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprze-
daż nieruchomości położonych w Kąpinie, oznaczonych ewidencyjnie:

Lp.
Położenie

(obręb)
Nr działki

Powierzchnia   
(ha)

Nr księgi wieczystej
Cena wywoławcza (bez 

podatku VAT)  (zł)

1. Kąpino 376 0,1486 ha GD1W/00050618/7 168 700,00

2. Kąpino 651 0,1260 ha GD1W/00032072/5 155 000,00

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysoko-
ści. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem 
środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 
80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 19 maja 2021 roku. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Przetargi odbędą się dnia 24.05.2021 roku o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1
w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1,  
tel. (58) 677-97-15 lub (58) 738 67 51, pokój nr 43. 

OGłOsZENIE 91/2021/DB

OGłOsZENIE 90/2021/DB
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Węzeł integracyjny 
walczy o tytuł
wEJHERowo | Zagłosuj na Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) w konkursie 
„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"!

Do jubileuszowej 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Moderni-
zacja Roku & Budowa XXI w.” została zgłoszona inwestycja z Wejhe-
rowa – budowa Węzła Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa). Głosy 
można oddawać do 10 maja br. na stronie organizatora: moderniza-
cjaroku.org.pl.

Celem ogólnopolskiego konkursu otwartego „Modernizacja Ro-
ku&Budowa XXI wieku” jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych 
przedsięwzięć budowlanych „modernizacji” oraz „nowych obiektów” 
w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w roku 2020..
Aby oddać głos należy:

1. wejść na stronę: https://www.modernizacjaroku.org.pl
2. Wyszukać zgłoszony obiekt według województwa lub nazwy 

obiektu
3. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie „zobacz podstronę obiektu 

i oddaj swój głos”
4. Na podstronie podać imię i nazwisko, adres mailowy, zaznaczyć 

„Nie jestem robotem”, a po udanej weryfikacji kliknąć „Zagłosuj”. Na 
podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, nale-
ży go zaakceptować.

Głosowanie trwa do 10 maja do godziny 12. Zachęcamy do odda-
wania głosów!

Budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa) to jedna z największych in-
westycji komunikacyjnych w Wejherowie. Wybudowany został wia-
dukt pod siedmioma torami kolejowymi, przebudowano ulice: Kwia-
tową oraz częściowo ul. Spacerową, Dworcową, 10 Lutego i Kopernika. 
Powstało nowe rondo: Kwiatowa – Dworcowa - 10 Lutego, a cztery 
skrzyżowania przebudowano: I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 
– Kwiatowa, Kwiatowa – Spacerowa, Spacerowa – Zachodnia oraz 10 
Lutego – Kopernika. Powstały nowe miejsca postojowe, chodniki oraz 
duży ogólnodostępny parking dla samochodów i rowerów, jak również 
przystanki MZK i PKS, pomiędzy torami kolejowymi a drogą krajową 
nr 6, połączony istniejącym przejściem podziemnym z dworcem (wy-
konano dodatkowo m.in. windy). W ramach inwestycji przebudowa-
no sieci podziemne: wodociągową, sanitarną, gazową, teletechniczną, 
kanalizację deszczową.

Zrealizowany Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) znacząco usprawnił ko-
munikację w mieście.

/raf/

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

Bądź 
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Radni przyjęli następujące uchwały:
Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
dla nieruchomości, na których zamieszku-
ją mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na 
których w części zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a po-
wstają odpady komunalne.

W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, w przypadku metody nalicza-
nia opłat za odpady od liczby osób w małych 
gospodarstwach domowych, Rada Miasta mu-
siała zmienić formułę z „jedno lub dwuosobowe 
gospodarstwo domowe” na „nieruchomość za-
mieszkiwana przez jedną lub dwie osoby”. Kon-
sekwencją stanowiska organów kontrolnych jest 
również niewielka zmiana opłat. Nieruchomość 
zamieszkiwana przez jedną osobę (czyli gospo-
darstwo jednoosobowe) tak jak dotąd będzie 
płacić 24 zł miesięcznie, natomiast w przypad-
ku nieruchomości zamieszkiwanej przez dwie 
osoby należy przeliczyć stawkę razy dwa, czyli 
48 zł (dotychczas było to 45 zł dla gospodarstwa 
dwuosobowego wg poprzedniej definicji). Po 
paru miesiącach funkcjonowania systemu ure-
alniona została również stawka zmniejszająca 
opłaty w przypadku kompostowania odpadów 
w kompostownikach przydomowych dla nie-
ruchomości zamieszkiwanych przez 1 osobę na 
2,50 zł miesięcznie (było 2 zł) i zamieszkiwanych 
przez dwie osoby odpowiednio 5 zł (było 4 zł). 
Pozostałe stawki opłat pozostają bez zmian.

Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

W związku w opisaną wyżej za zmianą 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, należało również odpowied-
nio zmienić wzór deklaracji dostosowując go 
do nowych przepisów. Nową deklarację będą 
musieli złożyć tylko ci mieszkańcy, których 
dotyczy zmiana, czyli z nieruchomości za-

mieszkiwanych przez jedną lub dwie osoby, 
w przypadku wyboru metody naliczania opłat 
za odpady od liczby osób. Należy to zrobić do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. Uchwała wchodzi 
w życie 1 czerwca br., a zatem termin na złoże-
nie nowej deklaracji upłynie 10 lipca 2021 r. 

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Wejherowa.

Do regulaminu wprowadzono możliwość 
zbierania odpadów w pojemnikach podziem-
nych dla budynków, które mają problemy 
z postawieniem wiat śmietnikowych na swoich 
posesjach ze względu np. na przepisy budowla-
ne lub sanitarne. W Wejherowie od 10 maja br. 
dla 29. budynków rusza pilotażowy program 
segregacji odpadów w pojemnikach podziem-
nych tzw. gniazdach, usytuowanych w 8. loka-
lizacjach w śródmieściu Wejherowa. Głównym 
celem programu jest uporządkowanie terenu 
nieruchomości pod kątem zbiórki odpadów 
komunalnych w zabytkowym centrum miasta. 

Przy okazji warto podkreślić, że mieszkań-
cy Wejherowa w 2020 roku osiągnęli bardzo 
dobry poziom recykling odpadów, lepszy niż 
wymagany przez przepisy i jeden z najlepszych 
wśród okolicznych miast i gmin:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania – 10% (wyma-
gany poziom to poniżej 35% w 2020 r.);

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowa-
nia do ponownego użycia następujących frak-
cji odpadów komunalnych: makulatury, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła – 66 % (wymagany 
poziom to powyżej 50 % w 2020 r.);

- osiągnięty poziom recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych  – 80 % (wyma-
gany poziom to powyżej 70% w 2020 r.).

Zmiany w Regulaminie dotyczące utrzymy-
wania zwierząt domowych w lokalach miesz-
kalnych. 

Wobec skarg od mieszkańców i interwencji 
z powodu zakłócania spokoju i ciszy nocnej, 
wywołanych uporczywym wyciem lub szczeka-
niem przez psy zamknięte w pomieszczeniach 
mieszkalnych lub budynkach gospodarczych, 
należało tę sprawę uregulować w regulaminie 
tak, aby służby mogły podejmować skuteczne 
interwencje. Wprowadzono nowy, dodatkowy 
zapis § 32 dotyczący obowiązków w zakresie 
utrzymania zwierząt domowych, który brzmi:

„Utrzymanie zwierząt domowych powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby nie po-
gorszyło warunków zdrowotnych, sanitarnych 
i porządkowych otoczenia, oraz nie powodo-
wało innych uciążliwości ponad przeciętną 
miarę dla ludzi przebywających w obiektach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bez-
pośredniej bliskości tych pomieszczeń”.

/raf/

Zmiany w przepisach
wEJHERowo | Wejherowscy radni zmienili na ostatniej sesji dwie uchwały dotyczące gospodarki 
odpadami oraz regulamin w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejhe-
rowa. Nie są to wielkie zmiany.
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Co można przekazać: zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (do 20 kg), baterie i akumulatory, termometry 
rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin 
i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste 
opakowania nie będą przyjmowane), przeterminowane lub 
tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.
16 kwietnia (piątek) – Wejherowo Północ: 9:00 – Szkoła Pod-
stawowa nr 5, ul. Gdańska 30, 9:40 – Szkoła Podstawowa nr 
11, Os. Kaszubskie 27, 10:20 – Społeczna Szkoła Podstawowa, 
ul. Obrońców Wybrzeża 1, 11:00 – Szkoła Podstawowa nr 8, 
ul. Nanicka 22, 12:00 – 12:40 – Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3, ul. Budowlanych 2.
30 kwietnia (piątek) - Wejherowo Południe: 9:00 – Powia-
towy Zespół Kształcenia Specjalnego, ul. Sobieskiego 279 
(przy budynku G), 9:40 - Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. 
Sobieskiego 344 (postój ul. Inwalidów Wojennych), 10:20 - 
Szkoła Podstawowa nr 9, Os. 1000-lecia Państwa Polskiego 
15, 11:00 - LO nr 1, ul. Bukowa 1, 11:40 - Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2, ul. Strzelecka 9
12:20 - Powiatowy Zespół Szkół Policealnych, ul. Dworcowa 
5, 13:00-13:20 - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36 
(parking z tyłu szkoły).
Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów 
elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych odpadów 
niebezpiecznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecz-
nych (PZON) w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. 
z o. o.,ul. Obrońców Helu 1. Punkt jest czynny w poniedziałki 
i środy w godz. 15-18, soboty 8-12. Zużyte baterie zbierane są 
również w systemie pojemnikowym w placówkach oświato-
wych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Wejherowa nato-
miast przeterminowane leki w aptekach na terenie miasta. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 
20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów i mieszkań po 
ich zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11.  /raf/

OdBiOrą OdPady 
nieBezPieczne
WeJHerOWO | 16 i 30 kwietnia br. mieszkańcy Wejherowa 
będą mieli możliwość oddania odpadów niebezpiecznych. 
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Ważne zmiany dla właścicieli
psów. Uwaga na wysokie kary!
KRaJ | Weszły nowe, bardziej restrykcyjne przepisy, dotyczące właścicieli psów. Można dostać wysoki mandat. 

Uległy zmianie przepisy dotyczące opieki i nadzoru 
nad zwierzętami. Właściciele psów mogą zapłacić wy-
soką karę, jeśli wyprowadzając czworonoga na spacer 
nie zastosują się do nowych zasad. Chodzi głównie 
o trzymanie zwierząt na smyczy i zakładanie niektó-
rym psom kagańców w miejscach publicznych.

Jak czytamy w nowym dokumencie "niezachowanie 
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia" (art. 77 § 1 k.w.), a więc spusz-
czenie psa ze smyczy w miejscu publicznym, może 
grozić mandatem w wysokości od 50 do 250 złotych.

Jeszcze wyższy mandat - w wysokości 500 zło-
tych - otrzymają ci, którzy nie zachowają środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stwarzające-
go swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia człowieka (art. 77 § 2 k.w.). Paragraf ten 
dotyczy głównie właścicieli psów uznawanych za nie-
bezpieczne. Ich opiekunowie będą teraz musieli jesz-

cze bardziej uważać. Mandat będzie groził za samo 
wyprowadzanie psa bez kagańca.

Parki, place zabaw czy chodniki nie są z pewnością 
dobrym miejscem na spuszczanie psa ze smyczy, bo 
nigdy nie wiadomo, jak zwierzę się zachowa, i czy ko-
goś nie zaatakuje. Dlatego lepiej pójść na spacer tam, 
gdzie zwierzę będzie mogło spokojnie się wybawić.

A co ze sprzątaniem po psie? Niektórzy wciąż mają 
z tym ogromny problem. W Polsce nie ma ogólno-
krajowych przepisów, regulujących kwestię kar za 
nieposprzątanie odchodów po czworonogu. Zgodnie 
z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. kwestie regulu-
ją uchwały poszczególnych gmin, określające m.in. 
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Przepisy te mogą się więc różnić w zależności od 
miejsca zamieszkania. Bardzo często jednak właścicie-
le psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach, mu-
szą się liczyć  z mandatem w wysokości nawet 500 zł. 
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OGłOsZENIE 94/2021/DBOGłOsZENIE 93/2021/DBOGłOsZENIE 92/2021/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosow-
nie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 977/102/2021 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 08.04.2021r., w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz 
obejmujący nieruchomości położone w Rumi, 
stanowiące własność i będące we władaniu 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przed-
miotowy wykaz zamieszczony został również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 08.04.2021r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosow-
nie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 976/101/2021 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 08.04.2021r., w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz 
obejmujący nieruchomość położoną w Rumi, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do oddania w użyczenie. Przed-
miotowy wykaz zamieszczony został również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 08.04.2021r.

WójT GMINY WEjHEROWO
informuje

że od dnia 16 kwietnia 2021 r. na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej oraz internetowej 
Gminy Wejherowo, a także na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 
1, został wywieszony wykaz, nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie prze-
targu nieograniczonego pisemnego  działek 
o nr ewid. 488/55 o pow. 0,2540 ha, nr 488/63 
o pow. 5,5259 ha, nr 488/61 o pow. 0,2416 
ha, 488/39 o pow. 4,7613 ha, 488/56 o pow. 
0,0730 ha, 0,4717 ha położonych w położo-
nych w Gościcinie, własności Gminy Wejhe-
rowo. szczegółowe informacje o nierucho-
mościach objętych wykazem można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 
i Środowiska, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Zmiany wynikają z konieczności dostoso-
wania polskich przepisów do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Euro-
pejskiej. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajo-
wych przepisów w tym zakresie. Brak możli-
wości złożenia wniosku online jest związany ze 
zmianą zawartości warstw graficznej i elektro-
nicznej wydawanych dokumentów. Wszystkie 
państwa członkowskie zostały zobligowane do 
umieszczania w nich odcisków palców (w war-
stwie elektronicznej) i odręcznego podpisu 
posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). 
Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba 
będzie zostawić w urzędzie. 

Składanie online wniosku o dowód osobisty 
będzie możliwe wyłącznie w przypadku doku-
mentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich od-
ciski palców nie będą pobierane.  

- Zmiany, które wejdą w życie mają dla nas 
słodko-gorzki smak. Z jednej strony nowy do-
wód będzie bardziej bezpieczny, jego warstwa 
elektroniczna będzie dawała jeszcze więcej 
możliwości. Jednak z drugiej strony nowy ro-
dzaj dowodu nie będzie pozwalał na składanie 
wniosków online – informuje minister Marek 
Zagórski.

Co bardzo ważne, nie będzie trzeba od razu wy-
mieniać starego dowodu. Można będzie się nim 
posługiwać do czasu, aż dokument straci ważność.

- Nowe dokumenty będą wydawane osobom, 
których dowody tracą ważność po 2 sierpnia lub 
które kończą 18 lat. Wymiana wszystkich dowo-
dów na nowe potrwa 10 lat - informuje KPRM.

Zmiany są już na ostatniej prostej. 13 kwiet-
nia Sejm rozpoczął prace nad przygotowywa-
nym przez Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji projektem zmian w ustawie 
o dowodach osobistych, która wprowadza je 
do polskiego porządku prawnego.

W tym roku dowód osobisty powinno wymie-
nić nieco ponad 1,5 mln Polaków, którym koń-
czy się ważność aktualnego dokumentu. Ponad 
358 tysięcy osób w 2021 roku skończy 18 lat – 
większość z nich będzie wnioskować o pierwszy 
„dorosły” dowód.

/opr. raf/

Nowe dowody osobiste
KRaJ | Jeszcze do 2 sierpnia można przez internet składać wniosek o dowód osobisty. Później taka możli-
wość zniknie. Pojawią się za to nowe dowody – z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela.
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Prawo do dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego mają opiekunowie dzieci do 8. 
roku życia. Przysługuje on także ubez-
pieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, 
które mają orzeczenie o niepełnospraw-
ności; do 18 lat, w przypadku umiar-
kowanego bądź znacznego stopnia 
niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli 
mają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są 
również rodzice lub opiekunowie pełno-
letnich osób niepełnosprawnych, którzy 
nie mogą wykonywać pracy, bo muszą 

zapewnić swoim podopiecznym opiekę 
w przypadku zamknięcia placówki, do 
której uczęszczają. Świadczenie, poza 
zamknięciem czy też ograniczeniem 
funkcjonowania przez COVID-19 żłobka, 
przedszkola, klubu dziecięcego lub innej 
placówki, do której uczęszcza dziecko, 
przysługuje też, gdy z tego powodu 
dzieckiem nie może zająć się opiekun 
dzienny lub niania, z którą rodzic zawarł 
umowę uaktywniającą. 
Świadczenie nie przysługuje jeśli drugi 
z rodziców może zapewnić dziecku 

opiekę. 
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do 
limitu 60 dni zasiłku przyznawanego 
na ogólnych zasadach. Oświadczenie 
o sprawowaniu opieki, które jest jedno-
cześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku na-
leży złożyć u swojego pracodawcy bądź 
zleceniodawcy. Prowadzący działalność 
gospodarczą oświadczenie powinni zło-
żyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych np. elektronicznie przez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
/raf/

PraWO dO zasiłku OPiekuńczegO dO 25 kWietnia
kraJ | dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego 
czy szkoły z powodu cOVid-19 został ponownie przedłużony. uprawnieni będą mogli z niego skorzystać do 25 kwietnia.  

Będą ułatwienia
przy rejestracji aut
KRaJ | To będzie spore ułatwienie w rejestracji nowych samochodów 
– już niedługo salony będą mogły rejestrować samochód dla klienta. 
Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie, które 
szczegółowo określa, jak salony zarejestrują auto za kupującego. Nowa 
definicja salonu sprzedaży pojazdów da możliwość, aby rejestracja 
samochodu odbyła się w salonie, w formie elektronicznej. Zmiana 
ta obowiązywać będzie od 4 czerwca. Kupujący będą musieli jedynie 
upoważnić salon do takiego zadania. 

Dealerzy będą posługiwać się specjalną aplikacją. To dzięki niej 
wyśle do urzędu wniosek o rejestrację. Ten będzie zawierał wszystkie 
wymagane dane na temat pojazdu i jego właściciela. W ten sposób bę-
dzie można również otrzymać indywidualne tablice rejestracyjne lub 
te w mniejszym formacie. 

Bez wizyty w urzędzie będzie można także w ten sposób otrzymać do-
datkowe tablice rejestracyjne do bagażnika rowerowego. Odbiór doku-
mentów przez salon będzie odbywał się drogą tradycyjną, czyli poprzez 
wizytę w urzędzie. Tablice rejestracyjne i dokumenty będzie można 
otrzymać także w formie przesyłki.

- Zmiana przepisów będzie ukłonem wobec salonów, ponieważ ułatwi 
i przyspieszy proces rejestracji. Już dziś nabywca może upoważnić salon 
do zarejestrowania kupowanego pojazdu, ale odbywa się to w sposób tra-
dycyjny. Od 4 czerwca cały proces ma być ułatwiony - tłumaczy dla porta-
lu Autokult.pl Marek Konieczny ze Związku Dealerów Samochodów.

Jak twierdzą specjaliści z branży w nowych przepisach są jednak bra-
ki. Jak tłumaczy Marek Konieczny ze Związku Dealerów Samochodów 
w przepisach nie przewidziano elektronicznej ścieżki rejestrowania pojaz-
dów przez firmy oferujące leasing czy wynajem długoterminowy.

- Jest to dla kłopotliwe, bo aż 50–60 proc. zakupów na rynku pierwot-
nym to właśnie auta brane w leasing czy wynajem długoterminowy. Trwa-
ją rozmowy z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów w kwe-
stii rozwiązania tego problemu. Być może dealerzy będą to załatwiać za 
firmy leasingowe. Czas pokaże - kończy Konieczny. 

/Źródło: AutoKult.pl/
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Strategia województwa 2030 przyjęta
PoMoRZE | Województwo pomorskie chce być krajowym liderem w produkcji zielonej energii.

Radni województwa pomorskiego pod-
czas sesji sejmiku jednogłośnie podjęli 
uchwałę dotyczącą Strategii 2030. To naj-
ważniejszy dokument, który określa kie-
runki rozwoju naszego regionu w najbliż-
szej dekadzie. Wcześniej projekt Strategii 
2030 otrzymał pozytywną opinię ministra 
funduszy i polityki regionalnej.

Strategiczne wyzwanie rozwojowe sta-
nowi przeciwdziałanie zmianom klima-
tycznym. Nasze województwo, z racji 
nadmorskiego położenia, jest szczególnie 
zagrożone występowaniem ekstremal-
nych zjawisk, do których należą, m.in. 
intensywne opady, porywiste wiatry, bu-
rze, sztormy i powodzie. Stąd tak ważne 
będą działania polegające na monitoro-
waniu stanu środowiska, przeciwdziała-
niu jego degradacji, przy jednoczesnym 
dążeniu do tzw. neutralności klimatycz-

nej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń oraz stworzenie warun-
ków do przekształcenia regionu w kra-
jowego lidera produkcji zielonej energii 
i technologii ekoefektywnych.

Wśród pozostałych celów strategicznych 
wymienić należy m.in. wykorzystanie 
technologii cyfrowych w życiu codzien-
nym, administracji publicznej i biznesie, 
wzrost międzynarodowej konkurencyj-
ności gospodarczej, w tym aktywności 
eksportowej pomorskich firm, poprawę 
jakości usług edukacyjnych, rozwój dzia-
łań w zakresie promocji zdrowia oraz pro-
filaktyki zdrowotnej, a także rozwój oferty 
transportu zbiorowego oraz infrastruktu-
ry dróg publicznych.

Podczas sesji sejmiku marszałek Mie-
czysław Struk podkreślił, że część wspo-
mnianych celów możemy uwzględniać 

w Strategii jedynie jako postulaty do 
władz centralnych i zarządzanych przez 
nie funduszy.

Radni województwa pomorskiego jed-
nogłośnie przyjęli projekt Strategii 2030. 
Wszyscy zagłosowali za przyjęciem tego 
dokumentu do realizacji.

Przygotowywanie Strategii było naj-
ważniejszy etap programowania rozwoju 
województwa pomorskiego do roku 2030. 
Trwają intensywne prace nad regionalnymi 
programami strategicznymi w obszarach: 
środowiska i energetyki, zdrowia i spraw 
społecznych, edukacji i kultury, transpor-
tu i cyfryzacji oraz gospodarki i turystyki 
oraz prace nad stworzeniem regionalnego 
programu operacyjnego na lata 2021-2027, 
dzięki któremu nasz region otrzyma kolej-
ną pulę środków unijnych.

/raf/

Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej 
w Polsce, a podstawową metodą jest samospis interne-
towy. Spis przeprowadzany jest do 30 września br.  
Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od 
posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana 
do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonu-
ją rodzice lub opiekunowie prawni). Taki obowiązek 
wynika z zapisów dwóch ustaw - o statystyce publicz-
nej oraz narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współ-
mieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są 
zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązko-
wa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna 
– możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie 
terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona 1 
kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicz-
nego formularza zalogujemy się korzystając z Krajo-
wego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając 
numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla 
cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano od-
rębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny 
zgłosić się do Urzędu Gminy / Miasta. Na spisującą się 
osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowi-
sko komputerowe z dostępem do sieci internetowej. 
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez 
Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet 
wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy 
mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu – 
podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodziel-
nie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym 
dla nas terminie.
/raf/

narOdOWy sPis 
POWszecHny 2021
kraJ | 1 kwietnia rozpoczęło się największe i najważniej-
sze badanie polskiego społeczeństwa, czyli narodowy 
spis Powszechny ludności i Mieszkań 2021 (nsP 2021).

fot. Pixabay.com
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Czy w Twoim otoczeniu znajduje się 
osoba starsza, która jest życzliwa, otwar-
ta na potrzeby innych, działa na rzecz 
swojego środowiska czy ma niezwykłą 
pasję? Zgłoś ją do nagrody marszałka 
województwa pomorskiego. A może 
znasz pracodawcę lub organizację ak-
tywizującą seniorów, wspomagającą ich 
oraz rodziny opiekujące się nimi – po-
móż ich wyróżnić.

Zgłoszenia kandydatów do wyróżnień 
marszałka można składać od 14 kwietnia 
do 28 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi do 15 czerwca 2021 r.

Kogo można zgłosić do konkursu? 
W ramach konkursu nagrody są przy-
znawane w trzech kategoriach:

1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: 
osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu 
województwa pomorskiego, podejmujące 
poza strukturami organizacji/instytucji 
działania na rzecz społeczności lokalnej;

2. Pracodawca Przyjazny Seniorom: 
pracodawca, który zatrudnia i prowadzi 
działania wspierające aktywność zawo-
dową osób powyżej 50. roku życia;

3. Przyjaciel Seniora: organizacje po-
zarządowe, mieszkańcy (bez względu na 
wiek) z terenu województwa pomorskie-
go wyróżniający się w sposób szczególny 
w działaniach na rzecz osób starszych, 
w tym inicjujących współpracę między-
pokoleniową.

– Pomorska Rada Polityki Senioralnej 

wybierze jednego laureata z każdego 
powiatu w każdej kategorii – tłumaczy 
Barbara Bałka, pełnomocnik marszałka 
województwa pomorskiego ds. polityki 
senioralnej. – Nagrodą jest jeden z tytu-
łów a także dyplom, upominki rzeczowe 
oraz grafiki wykonane przez lokalnych 
artystów. Kandydatów mogą zgłaszać or-
ganizacje pozarządowe, jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 
z województwa pomorskiego.

W związku z kolejną edycją konkursu 
o nagrodę marszałka województwa Po-
morskie dla Seniora, pojawiła się szansa 
na wyróżnienie lokalnych przyjaciół se-
niorów. Jest to szczególnie ważne w do-
bie pandemii i obostrzeń sanitarnych. 
Na szczęście, nie brakuje chętnych do 
wsparcia seniorów. Pomorskie organiza-
cje, sieci handlowe, grupy nieformalne 
czy po prostu zwyczajni ludzie dobrej 
woli każdego dnia epidemii pomagają 

m.in.: w robieniu zakupów, dowożą po-
siłki lub wspierają seniorów w innych 
sprawach życia codziennego. Przede 
wszystkim jednak wspierają osoby star-
sze szczególnie potrzebnym w tej sytu-
acji dobrym słowem.

– W związku z pandemią pojawiło się 
wiele potrzebnych inicjatyw na rzecz 
wsparcia osób starszych. Błędem było-
by pominięcie ich przy okazji naszego 
konkursu – tłumaczy Barbara Bałka, 

pełnomocnik marszałka województwa 
pomorskiego ds. polityki senioralnej. – 
Nie myślimy tutaj jedynie o sformalizo-
wanych akcjach o dużym zasięgu, ważne 
są również te małe, niekiedy sąsiedzkie 
przejawy empatii wobec seniorów, któ-
rych epidemia zamknęła w czterech 
ścianach – kontynuuje pełnomocnik.

Konkurs o nagrodę marszałka naszego 
województwa Pomorskie dla Seniora jest 
organizowany od 2018 roku. Do tej pory 
wyróżniono 86 laureatów ze wszystkich 
pomorskich powiatów. Podczas lokal-
nych uroczystości z udziałem około 8,3 
tysiąca Pomorzan nagrodzono seniorów 
podejmujących działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej, uhonorowano osoby 
działające na rzecz seniorów oraz pra-
codawców i organizacje pozarządowe 
przyczyniające się poprzez swoją aktyw-
ność do wspierania polityki senioralnej 
na terenie województwa pomorskiego.

Dokonać zgłoszenia mogą jednostki 
samorządu terytorialnego z terenu wo-
jewództwa pomorskiego, organizacje 
pozarządowe zrzeszające seniorów lub 
działające na rzecz seniorów z woje-
wództwa pomorskiego, osoba fizyczna 
– mieszkaniec województwa pomor-
skiego. Jedna organizacja pozarządo-
wa, samorząd i osoba fizyczna mogą 
zgłosić po jednym kandydacie w każdej 
z kategorii.

/raf/

W nagrodę za wspieranie seniorów
PoMoRZE | Znasz kogoś kto pomaga seniorom podczas epidemii i nie tylko? Zgłoś go do nagrody w konkursie Pomorskie dla Seniora.

fo
t. 

Po
m

or
sk

ie
. e

u



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 16 kwietnia 2021 13

/gwe24.pl
/ExpressBiznesu

Widzimy się
codziennie!



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 16 kwietnia 202114

OGłOsZENIE 95/2021/DB

PANI
BARBARZe

GuSMAn

MATKI
składają:

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

OGłOsZENIE 97/2021/DB

składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi

PANU

JAcKoWI 
DAMASZKe

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMy

OGłOsZENIE 96/2021/DB

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

RPP.6721.61.2021.IN Rumia, dnia 16.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE

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 2021 r. poz. 247) w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
(Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm.), 

zawiadamiam o 

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018r. dla 
obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, 
ul. stoczniowców – ETAP I, 

w dniach od 23.04.2021 r. do 24.05.2021 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 27.04.2021 r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektu 
mogą być składane w formie pisemnej do dnia 07.06.2021 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
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powypadkowych, 
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wystawiamy 

zaświadczenie 
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tematyczne 
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Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
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+

Ci, którzy mieli okazję spróbować swoich sił w bie-
ganiu, doskonale zdają sobie sprawę, jak ogromnie 
trudne wyzwanie postawiła przed sobą biegaczka 
z Pomorza – Wiolka Czuryńska. Chce pokonać aż 
1092 kilometry w zaledwie 14 dni. Taki bieg to nie 
tylko gigantyczny wysiłek fizyczny, ale też codzienne, 
wielogodzinne zmaganie się z własną psychiką. 

kOBieta dla kOBiet
Wiolka niedługo skończy 45 lat. Jak sama o sobie 

mówi, jest mamą, żoną, ultramaratonką, autorką 
książki dla dzieci „Tronditle” i jedną z siedmiu boha-
terek książki Anny Maruszeczko „7-dróg, rozmowy 
o poszukiwaniu życiowej misji”.

- Jestem kobietą żyjącą w zgodzie ze sobą, pielę-
gnującą własne pasje i dzienne rytuały – wyjaśnia 
Wiolka. - Śpię długo, bo lubię i już. Szydełko, wyrzy-
narka, wkrętarka, łopata i laptop to moje ulubione 
przedmioty. Uwielbiam gotować i jestem fanką życia. 
Biegam dla Kobiet, aby przypomnieć im swoją histo-
rią, że w życiu mogą osiągnąć wszystko co zdecydują 
się zrealizować. Mają tę moc, potrzebują sobie tylko 
o tym przypomnieć.

nie zaWsze WierzyłaM W sieBie
- Wiem, jak to jest nie wierzyć w siebie – mówi 

wprost biegaczka. - Wiem jak to jest, gdy wydaje Ci 
się, że nie możesz nawet marzyć o rzeczach, które 
osiągają inni. Wiem jak to jest, gdy nie dajesz sobie 
prawa do życia na własnych zasadach. Wiem jak to 
jest, gdy czujesz się zamknięta w klatce i nie widzisz 
możliwości wyjścia z niej. Nie zawsze byłam ultrama-
ratonką i przedsiębiorcą. Stałam się tymi kobietami, 
gdyż tak zdecydowałam. Nie wydarzyło się to jednak 
ot tak, w jednej chwili, za dotykiem czarodziejskiej 
różdżki. To był proces, długi proces zmian, pracy nad 

sobą, potykania się i szukania, najpierw prawdziwej 
siebie, a później dróg do realizacji nowych celów.

Wcześniej Wiolka pracowała fizycznie na hali pro-
dukcyjnej, jako sprzedawca. Miała kochającego męża, 
synów, pracę... ale też problemy zdrowotne. Jak sama 
mówi: „teoretycznie świetne życie, tylko jakoś nie dla 
mnie. Pewnego wieczoru, gdy oglądałam z mężem 
i najmłodszym synem film „Ze wszystkich sił”. Syn 
zapytał mnie, czy też tak mogłabym, czy zrobiłabym 
IronMan. Odpowiedziałam, że jasne, że mogłabym... 
Cóż... Gdy człowiek wypije za dużo wina czasem ple-
cie trzy po trzy. Rano zdałam sobie sprawę co obie-
całam mojemu synowi”. I tak zaczęła się przygoda 
z bieganiem. 

Wielkie WyzWanie, Wielki test
Bieg dookoła województwa pomorskiego wydaje 

się (i jest) czymś niezwykłym, dla wielu wręcz nie-
wyobrażalnym do osiągnięciem. Tymczasem dla bie-
gaczki to dopiero... test! Ale w takim razie - test przed 
czym?

- Podczas biegania zrodziło się we mnie marzenie, 
które szybko zmieniłam w cel, a później w projekt 
do realizacji – mówi Wiolka. - Jako pierwsza kobie-
ta, jako pierwszy człowiek obiegnę Polskę dookoła, 
możliwie blisko jej granic. Realizację tego celu wy-
znaczyłam sobie między 2022 a 2023 rokiem. Szacuję, 
że trasa tego biegu to ponad 4000 km. 

BiegieM Przez życie
Do tej pory Wiolka brała udział w wielu zawodach, 

ciągle podwyższając sobie poprzeczkę i stawiając co-
raz większe wyzwania. W biegu Garmin Ultra Race, 
pokonując 85 km, zajęła 11 miejsce w klasyfikacji 
generalnej kobiet i 5 miejsce w kategorii wiekowej. 
W ultramaratonie podkarpackim w Rzeszowie po-
biegła na dystansie 70 km. Zajęła 2 miejsce w katego-
rii wiekowej oraz 6 miejsce w klasyfikacji generalnej 
kobiet. Potem był jeszcze lepiej. W biegu na 475 km 
Attiq Virrrtual Ultra Chalange zajęła 2 miejsce na 
świecie w klasyfikacji generalnej kobiet, 1 miejsce 
w klasyfikacji wiekowej i 4 miejsce w klasyfikacji 
ogólnej, a w AVUC Powrót zajęła 2 miejsce na świecie 
w klasyfikacji generalnej kobiet i 1 miejsce w klasyfi-
kacji wiekowej. Za każdym razem pokonując 85 km 
obiegła dwukrotnie granice Gdyni.

WOkół granic WOJeWództWa
Niedługo biegaczka rozpoczyna bieg dookoła wo-

jewództwa pomorskiego. Po pokonaniu ponad 1092 
km i 14 dniach chce dotrzeć na metę 5 maja, dokład-
nie w dniu swoich 45 urodzin.

- Przygotowuję się do wielkiego testu sprawdzają-
cego moje możliwości przed celem głównym – wy-
jaśnia Wiolka. - 22 kwietnia wystartuję z Gdyni, aby 
po 14 dniach i pokonaniu ponad 1092 km obiec do-
okoła województwo pomorskie. 

Biegaczka chce wystartować o godz. 8.00 rano 
z Gdyni, prawdopodobnie z okolic Bulwaru Nad-
morskiego. Wyznaczyła sobie trasę przez wiele po-
morskich miejscowości, m.in. przez powiat pucki 
(Rewę, Puck, Jastarnię, Hel), wejherowski (Lubia-
towo), lęborski (Łeba), słupski (Ustka, Słupsk), 
chojnicki, człuchowski, tczewski, kwidzyński, 
sztumski, nowodworski, gdański, Sopot i w końcu 
chce dotrzeć z powrotem do Gdyni. Szczegółową 
trasę oraz więcej informacji o biegaczce oraz jej 
niezwykłym wyzwaniu można znaleźć na stronie 
wiolkaczurynska.pl. 

Rafał Korbut

1092 km biegiem 
w dwa tygodnie!

PoMoRZE | Niemal 80 kilometrów dziennie, dzień w dzień przez dwa ty-
godnie, to spore wyzwanie dla niejednego rowerzysty. Tymczasem Wiolka 
chce pokonać taką trasę... biegiem! Już niedługo wyrusza w trasę. 
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Tytani Wejherowo notują słaby sezon. 
Drużyna póki co nie odniosła ani jednego 
zwycięstwa, a w tabeli plasuje się na ostat-
nim miejscu z zaledwie 1 punktem wywal-
czonym na wyjeździe w meczu z Warmią 
Energa Olsztyn. Po regulaminowym cza-
sie gry widniał remis 24:24. O zwycięstwie 
decydowały więc rzuty karne, które lepiej 
egzekwowali gospodarze tamtego spotka-
nia (5:4). Dlatego do Wejherowa powędro-
wał jeden punkt, a Olsztyn zgarnął dwa 
oczka. To i tak był świetny wynik, zespół 
z Warmii walczy przecież o awans do Su-
perligi i przewodzi w tabeli. 

W ostatnich spotkania Tytani stawiali 
swoim przeciwnikom naprawdę trudne wa-
runki, choć rozgrywali mecze z dużo wyżej 
notowanymi zespołami. Tak było w meczu 
z Elblągiem, przegranym 26:22, następnie 
był remis w Olsztynie i przegrana po kar-
nych. Emocjonujące spotkanie rozgrywane 
z Żukowem dało przegraną dopiero w koń-
cowej fazie meczu 35:30. Podobnie było 
w ostatnim spotkaniu przeciwko Gwardii 
Koszalin, Tytani ulegli 33:30, znowu roz-
grywając bardzo dobre zawody. 

Co prawda po pierwszej połowie spotka-
nia z Gwadrią, Tytani schodzili do szatni 
przegrywając różnicą 7 bramek, jednak 
w drugiej części meczu udowodnili, że za-
wsze grają do końca i w 46 min przewaga 
Koszalina wynosiła już tylko 1 bramkę. 
Gdy wydawało się, że remis jest już tylko 

kwestią czasu szczypiorniści z Wejherowa 
popełnili kilka indywidualnych błędów, 
a także otrzymali kary minutowe. To po-
zwoliło Gwardii ponownie objąć prowadze-
nie i nie oddać go już do końca spotkania. 
To pokazuje jednak, że Wejherowianie nie 
są słabym zespołem, cały czas jednak bra-
kuje kropki nad i. Drużyna choć notuje nie-

najlepsze wyniki, to sama gra jednak daje 
nadzieję kibicom i również zawodnikom, 
że w końcu nadejdzie przełamanie.

Do końca sezonu pozostaje coraz mniej 
spotkań, najbliższe Tytani rozegrają 17 
kwietnia o godzinie 17:00. Na własnym 
boisku podejmą zespół MKS Nielba Wą-
growiec, który w tabeli zajmuje 4 miejsce 

i walczy o podium. Zapowiada się kolejny 
trudny mecz, w którym przeciwnicy Wej-
herowian będą zdecydowanym faworytem 
i każdy inny wynik niż zwycięstwo Nielby 
zapewne będzie niespodzianką. Czy Tyta-
nów stać na sprawienie jej? Dowiemy się 
już w najbliższą sobotę.

/K.C./

Czy Tytanów stać na przełamanie?
PiŁKa RĘCZNa | Fatalna passa wejherowskich szczypiornistów trwa w najlepsze. Drużyna przegrywa mecz za meczem. Pytanie 
co dalej? Kiedy w końcu przyjdzie to upragnione zwycięstwo? 

Przed drużyną Gryfa najtrudniejszy mo-
ment sezonu. Najbliższe tygodnie decy-
dować będą bowiem o utrzymaniu w III 
lidze, bądź też spadku do rozgrywek niżej. 
Różncie punktowe w grupie spadkowej 
między poszczególnymi zespołami bijący-
mi się o utrzymanie są bardzo niewielkie, 
a przetasowania w tabeli zapewne będą 
miały miejsce po każdej rozegranej kolejce. 
W ostatnim ligowym spotkaniu (pierwszym 
z serii tych decydujących), Gryf udał się 
do Janikowa na mecz z tamtejszą Unią. 
W 45 minucie spotkania to gospodarze 
objęli prowadzenie, po strzale z rzutu kar-
nego trafił Gracjan Goździk. Na odpowiedź 
gości jednak nie musieliśmy długo czekać, 
gdyż już w 56 minucie dla Gryfa bramkę 
zdobył Norbert Hołtyn. Wynik do końca 
meczu nie uległ już zmianie i drużyny po-
dzieliły się punktami. Do Wejherowa Gryf 
wrócił więc z jednym, cennym oczkiem. 
„Jak nie można wygrać to trzeba zremi-
sować” - czytamy na oficjalnym profilu 

drużyny w mediach społecznościowych.
Jak będzie cenny to punkt zapewne 
przekonamy się na koniec czerwca, gdy 
zakończą się rozgrywki ligowe i każda zdo-
bycz punktowa może okazać się bardzo 
istotna. Na ten moment co prawda WKS nie 
jest w komfortowej sytuacji, gdyż w tabeli 
zajmuje 19 miejsce na 22 drużyny, z dorob-
kiem 22 punktów. Jednak do bezpiecznego 
15 miejsca podopieczni trenera Grzegorza 
Nicińskiego tracą „tylko” 6 oczek. 
Do końca sezonu pozostało jeszcze 12 
kolejek. Najbliższą Gryf rozegra u siebie, 
17 kwietnia o godzinie 16:00. Do Wejhero-
wa przyjedzie 13 w tabeli Jarota Jarocin, 
z którą Wejherowianie zremisowali w po-
przednim meczu między tymi drużynami, 
również 1-1. Zwycięstwo w sobotę bardzo 
by się przydało, gdyż w przypadku porażki 
18 w tabeli Unii Swarzędz, pozwoliłoby 
zrównać się punktami z tym zespołem. 
Walka o utrzymanie trwa!
/K.C./

gryf reMisuJe W JanikOWie
Piłka nOżna | Po zakończeniu fazy zasadniczej sezonu przyszedł czas na podział 
tabeli na dwie grupy. W spadkowej o utrzymanie walczy gryf Wejherowo. na początek 
walki Wks zremisował z unią Janikowo 1-1.


