
Dofinansowali renowację 

Na terenie powiatu wejherowskiego znajdują się liczne zabytki 
architektury sakralnej, które stanowią nieodłączny element dzie-
dzictwa materialnego i duchowego Ziemi Wejherowskiej. Dlate-
go między innymi tak bardzo potrzebne jest wsparcie w wyso-
kości 60.000 zł, które  przeznaczone zostanie na realizację 
drugiego etapu prac przy elewacji kościoła w Salinie
str. 3

Uhonorowanie Patoka

W dowód uznania za promowanie 
Wejherowa podczas wielu imprez 
sportowych, Prezydent Miasta 
Wejherowa, przyznał 82 letniemu 
nestorowi polskiego kolarstwa - 
Gerardowi Patokowi, zaszczytne 
wyróżnienie w postaci Statuetki 
Jakuba Wejherta.
str. 2

Letni ChiLL w MDk w rUMi

Trzech wyjątkowych muzyków na 
jednej scenie, jednego wieczoru. 
Świat muzyki pop, jazzu i latyno-
skich rytmów wymiesza się już 
16 lipca na rumskiej scenie przy 
MDK Rumia. Muzyka Którą grają 
jest pełna nostalgii i pożądania. To 
tylko i aż tango.
str. 5
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Uhonorowanie 
Gerarda Patoka

WejheroWo | Podczas spotkania w ratuszu Arkadiusz Kraszkiewicz – za-
stępca prezydenta Wejherowa przekazał nestorowi wejherowskiego kolar-
stwa 82-letniemu Gerardowi Patokowi Miniaturkę Statuetki Jakuba Wejhera.
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To zaszczytne wyróżnienie przyznał panu Ge-
rardowi Prezydent Miasta Wejherowa w dowód 
uznania za promowanie Wejherowa podczas wielu 
imprez sportowych.

- Podziwiamy pański zapał i hart ducha, aktywność 
i wytrwałość w uprawianiu kolarstwa oraz propago-
wanie sportowego stylu życia. Z całego serca życzy-
my wielu lat niezawodnej kondycji fizycznej oraz siły 
i motywacji w pokonywaniu wytyczonych dystansów 
– powiedział zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz wręczając wyróżnienie sędziwemu kolarzowi.

Gerard Patok powiedział, że jak na swoje lata, czu-
je się dobrze i mimo upałów, co drugi dzień –  rano 
lub wieczorem, przejeżdża swoim wyczynowym 
rowerem około 40-50 km. Mówi, że musi inten-
sywnie trenować, bo to jest jego recepta na długie 
życie. W tym roku planuje jeszcze udział w kilku 
zawodach kolarskich w swojej kategorii wiekowej tj. 
powyżej 75 lat. Bywa, że jest jedynym jej reprezen-
tantem, a czasem jednym z niewielu.

- Dziękuję Panu Prezydentowi za uhonorowanie 
mnie Miniaturką Statuetki Jakuba Wejhera. To dla 
mnie ogromny zaszczyt – mówi wzruszony Gerard 
Patok - Żyję sportem i odżywiam się po kolarsku 
– dużo warzyw i węglowodanów. Mam też profe-
sjonalną nawigację rowerową Garmin, która moni-
toruje mój wysiłek i w razie zmęczenia sugeruje mi 
czas odpoczynku.

Jeszcze w lipcu Gerard Patok weźmie udział 
w maratonie szosowym w Powidzu koło Staro-
gardu. 1 sierpnia czeka go wyścig Cyklo Pelplin 
na 46 km. Weźmie też udział w wyścigu organi-
zowanym przez RowerOwer oraz planuje udział 
w maratonie „Żuławy wkoło” w Nowym Dworze 
Gdańskim. Natomiast późną jesienią wybiera 
się na tradycyjny wyścig w Sobótce, a w połowie 
stycznia ma zamiar wziąć udział w Balu Kolarzy 
Śląskich we Wrocławiu z udziałem gwiazd pol-
skiego kolarstwa.

UM

reklaMa 133/2020/DB

OgłOszenie 179/2021/DB

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

rPP.6721.95.2021.in rumia, dnia 07.07.2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741, 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 ze zm.)

zawiadamiam o 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu •	
zagospodarowania przestrzennego miasta rumi w rejonie ul. Tysiąclecia;

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu •	
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr Viii/80/2011 
rady Miejskiej rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. dla stref A8.MW,U1 i A9.
MN.MW.U1.;

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu •	
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr V/82/2019 
rady Miejskiej rumi z dnia 28 marca 2019 r. dla obszaru położonego w rumi 
w rejonie ul. Łokietka.

w dniach od 16.07.2021 r. do 13.08.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. sobieskiego 7 w rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta 
rumi. informacje o ww. dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej 
Urzędu Miasta rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 20.07.2021 r. o godzinie 
15.00.

każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektów mogą być składane w formie pisemnej 
do dnia 27.08.2021 r. na adres: 

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta rumi.
Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu 
w formie elektronicznej na stronie pod adresem: 
www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu

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

sporządziła: iga narloch
referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl
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Wsparcie w wysokości 60.000 zł prze-
znaczone zostanie na realizację drugie-
go etapu prac przy elewacji kamienno-
ceglanej w kościele filialnym pw. św. 
Józefa w Salinie.

Na terenie powiatu wejherowskiego 
znajdują się liczne zabytki architektury 
sakralnej, które stanowią nieodłączny 
element dziedzictwa materialnego i du-
chowego Ziemi Wejherowskiej. Wśród 
nich szczególne miejsce zajmuje kościół 
w Salinie. Najstarsza wzmianka o istnie-
niu kościoła i parafii w Salinie pochodzi 
z XIII w. Z zachowanego dokumentu 
źródłowego możemy dowiedzieć się, że 
w 1268 r. książę Warcisław II przekazał 
Salino zakonowi cystersów z Bukowca. 
W czasach reformacji parafia przejęta zo-
stała przez protestantów. W 1838 r. roze-
brano stary, ryglowy kościół i przystąpio-
no do budowy nowej świątyni. Po wojnie 
kościół włączono do parafii w Kostko-
wie. Świątynia posiada trzy nawy od-
dzielone kolumnami oraz wyodrębnione 
prezbiterium. Nad wyjściem znajduje się 
drewniana empora. We wnętrzu kościo-
ła znajdziemy elementy pochodzące ze 

starych świątyń, w tym m.in. barokową 
rzeźbę anioła chrzcielnego oraz obraz 
„Ukrzyżowanie” datowany na przełom 
XVII i XVIII w. Innymi ciekawymi zabyt-
kami są kamienna płyta nagrobna Jana 
Chynowskiego z 1626 r. oraz wykonany 
z mosiądzu dziesięcioramienny korpu-
sowy świecznik z 1873 r. Teren świątyni 
otoczony jest kamiennym murem, a nie-
opodal znajduje się stary cmentarz.

– Kwotą 40.000 zł dofinansowaliśmy 
także wykonanie dokumentacji konser-
watorskiej związanej m.in. z wymianą 
połaci dachowej i ociepleniem dachu 
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Zwartowie oraz realizację III eta-
pu prac konserwatorskich przy organach 
znajdujących się w kościele pod wezwa-
niem św. Anny w Wejherowie. Na ten cel 
przekazaliśmy 30.000 zł – wyjaśnia Wi-
cestarosta Jacek Thiel.

Konkurs na dotacje ogłaszany jest co 
roku. Uprawnionymi do ubiegania się 
o pozyskanie środków finansowych jest 
każdy podmiot będący właścicielem, 
a także podmiot, który do zabytku po-
siada tytuł prawny wynikający z użytko-

wania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego zarządu lub stosun-
ku zobowiązaniowego. Wsparcie finanso-
we może być udzielone pod warunkiem, 
że obiekt wpisany jest do rejestru zabyt-
ków, znajduje się na obszarze powiatu, do-
stępny jest publicznie oraz posiada istotne 
znaczenie historyczne, artystyczne i kul-

turalne dla mieszkańców powiatu. Warto 
dodać, że dotacja może pokryć do 80 pro-
cent ogółu nakładów poniesionych przez 
właściciela lub użytkownika wieczystego 
obiektu zabytkowego. 

Od piętnastu lat przeznaczamy znaczne 
środki finansowe na rewitalizację obiek-
tów zabytkowych w celu ratowania dzie-

dzictwa kulturowego Ziemi Wejherow-
skiej. W tym czasie przekazaliśmy na ten 
cel łącznie prawie 2,5 mln zł dofinansowa-
nia. Zabytki to nasze lokalne dziedzictwo 
kulturowe, o które musimy dbać, aby prze-
trwały dla kolejnych  pokoleń – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Gada

Powiat dofinansował renowację 
zabytków

PoWiat | W parafii pw. św. Ottona w Kostkowie odbyło się 
podpisanie umowy w zakresie dofinansowania prac związa-
nych z odnową zabytków.
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Grę zorganizowała Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie Wejherowskie 
Centrum Kultury. Ta wyjątkowa atrakcja 
towarzyszyła obchodom Nocy Kupały. Co 
roku mieszkańcy Wejherowa spotykali się 
w Parku Miejskim, podczas wydarzenia 
towarzyszącego wejherowskiej Rekonstruk-
cji Historycznej. Ze względu na pandemicz-
ne obostrzenia, w tym roku organizacja 
wydarzenia w tradycyjnej formie nie była 
możliwa. Aby jednak zapewnić mieszkań-
com grodu Wejhera choć trochę atrakcji 
podtrzymać pamięć o tym wydarzeniu, 
zespoły Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 

oraz Filharmonii Kaszubskiej zorganizowały 
mobilną grę miejską przybliżającą dawne 
zwyczaje, wierzenia postaci z mitologii 
słowiańskiej. Koncepcja rozgrywki stworzo-
na została przez Good Books, Good Games 
SłowiańsKości. W dniu tej szczególnej 
rozgrywki, przed pałacem Przebendow-
skich, gdzie miał miejsce start gry, stawiło 
się jedenaście drużyn, które za pomocą te-
lefonów komórkowych, wybrały się w pełen 
przygód, łamigłówek zagadek świat.
- Niezwykle cieszy nas duże zaintereso-
wanie przygotowaną przez nas grą. Mamy 
nadzieję, że w kolejnych dniach będzie ono 
podobne mieszkańcy naszego miasta chęt-
nie staną w szranki nie tylko rywalizując 
z innymi drużynami, ale przede wszystkim 
zmierzą się z przygotowanymi przez nas 
wyzwaniami – twierdzi Ewelina Magdziar-
czyk – Plebanek – dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie.
„Gdzie Licho nie może tam Ciebie pośle” 
to nie jedyna mobilna gra miejska dostęp-
na w Parku Majkowskiego. Zespoły obu 
kulturotwórczych, wejherowskich instytucji 
stworzyły wcześniej choćby „Wsłuchaj się 
w Park” – grę dostarczającą licznych cieka-
wostek z historii parku oraz opowieści na 
temat otaczającej graczy przyrody. Chętni 
mogą się z nią cały czas zmierzyć, a bi-
blioteka we współpracy z centrum kultury 
już pracują nad kolejnym wyzwaniem dla 
miłośników tej formy rozrywki. 
GA

Duże zainteresowanie grą miejską
wejHerowo | Przybliżenie ludowych zwyczajów, opowiedzenie o postaciach ze 
słowiańskiej mitologii dawnych wierzeniach, a przede wszystkim dobra zabawa były 
celem mobilnej gry miejskiej – „gdzie Licho nie może, tam Ciebie pośle.

fot. UM Wejherowo

Art’n’Voices uhonorowany 
nagrodą Fryderyka 
WejheroWo | Zespół Wokalny Art’n’Voices za płytę „Midnight Stories” - Contemporary Music of Polish 
Composers, zdobył nagrodę Fryderyka muzyki poważnej w kategorii - muzyka współczesna. 

Fryderyk to polski odpowiednik Grammy i jedno-
cześnie największe wyróżnienie przemysłu fonogra-
ficznego w naszym kraju. Art’n’Voices jest pierwszym 
zespołem wokalnym z Pomorza, który otrzymał tę 
prestiżową nagrodę. Grupę tworzą muzycy z Trój-
miasta i Wejherowa. 

Fryderyka muzyki poważnej przyznano w dziesię-
ciu kategoriach m.in.: muzyce kameralnej, dawnej, 
oratoryjnej i operowej. W każdej z kategorii nomi-
nowanych było pięć wydawnictw zrealizowanych 
w roku 2020. Najlepszym albumem muzyki współ-
czesnej okazała się płyta „Midnight Stories”. To zbiór 
utworów młodych polskich kompozytorów, zaśpie-
wanych a cappella (bez towarzyszenia instrumentów) 
przez oktet wokalny Art’n’Voices.

Zespół powstał 10 lat temu, w Wejherowie. Obec-
nie skupia muzyków trójmiejskich: absolwentów 
i wykładowców Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, a także artystów związanych 
ze sceną chóralną Trójmiasta. W skład zespołu wcho-
dzą: Małgorzata Priebe, Maria Krueger (soprany), 
Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta Jundziłł (alty), 
Mateusz Warkusz, Szymon Duraj (tenory), Tomasz 
Chyła, Filip Czajkowski (basy). Zespół wykonuje 
muzykę a cappella, ostatnio skupiając się na kompo-
zycjach współczesnych i performatywnych. Siedzibą 
Art’n’Voices jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

– Fryderyk jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. 
To ukoronowanie dziesięcioletniej działalności na-
szego zespołu, najważniejsza nagroda w dorobku – 
mówi Marta Jundziłł (alt).

– W nagranie albumu zaangażowanych jest mnó-
stwo osób, począwszy od wspaniałych kompozyto-
rów (Kamil Cieślik, Zuzanna Falkowska, Szymon 
Godziemba-Trytek, Marek Raczyński, Anna Rocław-
ska-Musiałczyk, Jakub Szafrański, Michał Ziółkowski, 
Michał Malec a także Paweł Łukaszewski), poprzez 
wytwórnię DUX i niezawodne studio nagraniowe 
ARS SONORA (Jakub Garbacz, Przemysław Kunda), 
na wokalistach z zespołu Art’n’Voices skończywszy. 
Wszystkim należą się olbrzymie podziękowania 
i gratulacje – dodaje Filip Czajkowski (bas).

Fryderyki to najważniejsza nagroda muzyczna 
w Polsce, przyznawana od 1995 roku w muzyce po-
ważnej i rozrywkowej. Gratulujemy serdecznie tak 
prestiżowego wyróżnienia i życzymy zespołowi ko-
lejnych osiągnięć.

UM
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Pani 
EwiE Lis 

oraz

Pani Marii 
JankowskiEJ

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MaMy

OgłOszenie 177/2021/DB

składają

OgłOszenie 173/2021/DB

składają

Pani
MałgorzaciE 
LEśniEwskiEJ

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
otuchy z powodu śmierci

Matki
Przewodniczący 

Rady Powiatu
Józek Reszke
wraz z Radą 

Powiatu 
Wejherowskiego

Starosta 
Wejherowski

Gabriela Lisius
wraz z Zarządem 

Powiatu

oraz współpracownicy ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Rumi wraz 
z Radnymi

Michał Pasieczny 
Burmistrz Miasta 

Rumi wraz 
z pracownikami 

Urzędu

OgłOszenie 5/2021/DB
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Bądź 
na Bieżąco
zTrzech wyjątkowych muzyków na jednej sce-

nie, jednego wieczoru. Świat muzyki pop, jazzu 
i latynoskich rytmów wymiesza się już 16 lipca 
na rumskiej scenie przy MDK Rumia.

Artyści znani z różnych zespołów i ciekawe 
zestawienie instrumentów - fortepian Marka 
Łyszkiewicza, twórcy m.in. zespołów Lesz-
cze i No Limits, Grzegorz Kusio, znakomi-
ty akordeonista w przeszłości grający m.in. 
z Jarkiem Janiszewskim oraz jeden z czo-
łowych polskich saksofonistów jazzowych. 
Muzycy opowiedzą nam poprzez dźwięki 
o swoich fascynacjach artystycznych. W ich 
repertuarze usłyszycie zarówno autorskie 
kompozycje Marka Łyszkiewicza jak i wiele 
znanych i lubianych przebojów.

Wszystko to będzie można zobaczyć i wziąć 
czynny udział w MDK w Rumi w ramach 
Letniego Chil.

Cuarteto Re!Tango - Oni oddychają w ryt-
mie tanga! 

Ta muzyka pełna nostalgii, pożądania i na-
pięcia dramatycznego, jak blues w Stanach 
Zjednoczonych, często wyraża smutek i cier-
pienie, a jednak triumfuje przeżywając wielki 
renesans na całym świecie.

Milonga Baltica- tak nazywała się założo-
na w 2003r. przez Pawła A. Nowaka formacja 
grająca tango, w której krystalizował się styl 
i myślenie o przekazie emocjonalnym tej mu-
zyki. Zespół ewoluował i w 2019 r. nowy skład 
przyjął nazwę Cuarteto Re!Tango.

Klasycznie wykształceni muzycy zespołu 

Cuarteto Re!Tango fenomen tanga zgłębiają 
od lat, delektując się nie tylko jego ciemnymi 
barwami. Efektem tych doświadczeń i setek 
godzin spędzonych w studiu i na estradzie jest 
niniejszy krążek. Zawiera ulubione kompozy-
cje miłośników tanga na całym świecie, wy-
zwolone z trywialności, grane z dojrzałością 

i pietyzmem, gdzie każdy dźwięk ma swoją 
wagę, a efekt wywołuje dreszcze!

Argentyńska muzyka złamanych serc w inter-
pretacji Cuarteto Re!Tango zachwyca nie tylko 
niecodzienną wirtuozerią, ale także wyczuwal-
nym zaangażowaniem i szczerością wyrazu.

Oni oddychają w rytmie tanga! ga

Letni Chill w Rumi
rUMia | Już dziś w Miejskim Domu Kultury w Rumi rozpoczyna się Letni Chill. Który odbędzie się 
także 16 lipca 2021.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a 
ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363 
ze zm./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2021r. 
poz. 735/ zawiadamia, że w dniu 07.07.2021 

wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej - budowę drogi 

gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie

na nieruchomościach gruntowych na terenie 
gminy Miasta Wejherowa określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających 
teren pasa drogi gminnej:*

- obr. 07 działki nr ewid.: 153/3 (153/2), 
158/47

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki 
obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów i innych dróg publicznych:*

- obr. 07 działki nr ewid.: 92/2, 158/24, 
158/46, 347, 153/1

* numery w nawiasach oznaczają numery 
działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony 
postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych 
inwestycją o możliwości zapoznania się 
z decyzją w starostwie Wejherowskim, 84-
200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć 
ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego 
zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 
735) zawiadamiam, że w dniu 2021.07.05 na wniosek Wójt gminy szemud, 
84-217 szemud ul. kartuska 13 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - pn.: 
„Rozbudowa drogi gminnej 151020G ul. Myśliwskiej z rozbudową odcinka drogi 

powiatowej nr 1405G ul. Wejherowskiej w miejscowości Szemud”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. szemud działki nr ewid.: 315/6 (315/4), 294/2, 385/71, 872/3, 296/10 (296/5), 296/8, 
385/55, 872/4, 881/14 (881/10),390/1, 390/2, 389/3 (389/1), 389/2, 388, 387

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla 
rozbudowy drogi powiatowej):*

- obr. szemud działki nr ewid.: 172/2, 385/72, 427

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*

- obr. szemud dziaki nr ewid.: 881/13, 311/4, 311/3, 881/11, 881/12, 385/54, 385/23, 881/6, 
385/28, 385/22, 374/5, 374/17, 415/3, 416, 417/1, 411/4, 411/2, 296/4

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji 
kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od 
daty dokonania się obwieszczenia. z aktami sprawy można zapoznać się w starostwie 
Wejherowskim po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

jest czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 10-17
wtorek 10-17

środa 8-16

czwartek 10-17
piątek 10-17
sobota 10-14
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Redzkie pary obchodziły Złote Gody
reda | 2 lipca 2021 roku, w nowej sali widowiskowej Fabryki Kultury w Redzie, odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego. Tego dnia świętowały pary, które obchodziły Złote Gody w roku 2020, gdy pandemia uniemożliwiła tradycyjne, uroczyste spotkanie 
z przedstawicielami redzkiego samorządu.

W uroczystości wzięły udział 23 pary obcho-
dzące Złote Gody oraz jedna para świętująca 
60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Goście otrzymali listy gratulacyjne oraz oko-
licznościowe upominki. W swoich wystąpie-
niach Przewodniczący Rady Miejskiej w Re-
dzie Kazimierz Okrój i burmistrz Krzysztof 
Krzemiński mówili o wartości małżeństwa 
i rodziny w życiu człowieka oraz umiejętno-
ści wspólnego, zgodnego życia przez wiele 
lat. Głos zabrali również przedstawiciele jubi-
latów - pan Leszek Chumek i pani Krystyna 
Tomaszunas – podkreślając, że najważniejszy 
jest uśmiech i wzajemny szacunek. Uroczy-
stość zakończyły występy redzkich artystów 
– Weroniki Korthals i Krzysztofa Krefta.

- Cieszymy się, mogąc choć tak symbolicznie 
podziękować jubilatom za wkład, jaki wno-
szą do naszej redzkiej społeczności – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy – Ży-

czymy zdrowia, miłości i długich lat razem 
i w otoczeniu kochających rodzin.

Gminę Miasto Reda reprezentowali: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój 
oraz radni Rady Miejskiej Małgorzata Lewińska, 

Karolina Bochan, Teresa Tkaczyk, Leszek Hebel, 
Mateusz Richert, Zbigniew Frybezowski i Ma-
riusz Kreft; Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński i kierownik Referatu Spraw Obywa-
telskich Teresa Dzienisz-Dombrowska.

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl
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Początek wakacji od lat kojarzy się redzianom z obcho-
dami święta miasta, które rozpoczyna uroczysta sesja 
Rady Miejskiej. Z powodu pandemii, w roku ubiegłym 
było to niemożliwe, żadne zaplanowane uroczystości nie 
doszły do skutku. W tym roku większe imprezy także się 
nie odbędą, lecz 2 lipca redzki samorząd podsumował 
rok 2020 podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Doko-
nano też symbolicznego otwarcia nowej części rozbudo-
wanej Fabryki Kultury.
Przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń, w Fabryce 
Kultury spotkali się radni Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, Redzkiej Rady Seniorów, przedstawiciele Urzędu 
Miasta z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim na czele 
oraz zaproszeni goście. W tym gronie znaleźli się m.in. Poseł 
Henryka Krzywonos-Strycharska, poseł Kazimierz Plocke, 
starosta gminy Niemenczyn w Okręgu Wileńskim Waleria 
Stakauskaite, starosta gminy Awiżenie w Okręgu Wileńskim 
Michał Bortkiewicz, burmistrz Krzysztof Kaliński i zastępca 
burmistrza Bogusław Bończak z Łowicza, burmistrz Lublińca 
Edward Maniura, starosta wejherowski Gabriela Lisius i wła-
dze sąsiadujących samorządów.
Sesja rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi, 
co podkreśliło zakończenie rozbudowy Fabryki Kultury. 
Dyrektor Fabryki Kultury, Tomasz Wiśniewski, pokrótce 
przybliżył historię obiektu i samej inwestycji. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiń-
ski, podsumowując najważniejsze redzkie inwestycje 
ostatnich dwóch lat.  
Młodzieżowa Rada Miejska wręczyła nagrodę „MŁODZIK”, 
którą w tym roku otrzymał Ryszard Nalepa, zasłużony 
trener i wychowawca kilku pokoleń redzkich piłkarzy.
Podsumowano też kończącą się, pierwszą kadencję 
Redzkiej Rady Seniorów. Burmistrz Redy podkreślał 
szczególna rolę i głos doradczy starszego pokolenia, 
bardzo istotny w obliczu obserwowanych zmian demo-
graficznych. Ustępujący członkowie Redzkiej Rady Se-
niorów otrzymali podziękowania i pamiątkowe statuetki.
Po wystąpieniach gości, część oficjalną zakończył kon-
cert duetu smyczkowego na skrzypce i wiolonczelę.

uroCzysta sesja 
w nowej FabryCe 
kuLtury.
reDa | Po dwuletniej przerwie samorząd miasta redy 
i zaproszeni goście spotkali się na dorocznej, uroczystej 
sesji rady miejskiej w redzie. Po raz pierwszy w nowej 
sali widowiskowej rozbudowanej Fabryki kultury.

fot. Maria leśniak
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Obecne działania prowadzone są ramach projek-
tu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Pierwszy 
etap tymczasowej organizacji ruchu będzie polegał na 
rozebraniu chodnika po stronie prawej ( tj. od strony 
Klasztoru). Urząd Miejski w Wejherowie i wykonaw-
ca robót - firma LATO-BRUK Latosiński Eugeniusz 
i Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS 

Agnieszka Wojciech Formela Sp.j. dołożą wszelkich 
starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas pro-
wadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są 
one nieuniknione. Zakres prac jest rozległy i wiąże się 
z przejściowymi trudnościami. 

Wykonawcy prac liczą na wyrozumiałość miesz-
kańców. UM
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Zmiana organizacji 
ruchu w mieście

WejheroWo | Na ul. Reformatów została wprowadzona tymczasowa or-
ganizacja ruchu. Jest to związane z budową nowego połączenia drogowego 
łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów.
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XXII Konkurs Literacki 
WejheroWo | Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie uprzejmie 
informuje, że termin składania prac na XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona zostaje 
przedłużony do 31 sierpnia 2021r. Jak informuje dr Anna Kąkol – Adiunkt 

w Działe Edukacji i Upowszechniania Projekt 
pn. XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Jana Drzeżdżona jest dofinansowany ze 
środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz ze środków Powia-
tu Wejherowskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w Konkursie! Nagrody pieniężne czekają – 
zachęca dr Anna Kąkol

Regulamin konkursu do pobrania na stro-
nie: https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/
aktualnosci/komunikaty/xxii-ogolnopolski-
konkurs-literacki-im-jana-drzezdzona/?cat=6

UM Wejherowo

Baza ma na celu zebranie wszystkich da-
nych dotyczących źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych. Deklarację będzie musiał 
złożyć każdy właściciel nieruchomości 
lub zarządca nieruchomości. Właścicie-
le budynków istniejących mają na to 12 
miesięcy, a właściciele budynków nowo-
powstałych oraz zmieniających system 
grzewczy tylko 14 dni.
Deklarację najprościej i najwygodniej zło-

żyć w formie elektronicznej przez stronę: 
https://zone.gunb.gov.pl za pomocą Profilu 
zaufanego/bankowości elektronicznej/e-
dowodu.
W przypadku braku możliwości złożenia 
wniosku w formie elektronicznej będzie moż-
na złożyć deklaracje w formie papierowej.
Centralną Ewidencję Emisyjności Budyn-
ków prowadzi Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego.
GA

ewiDenCja emisyjnośCi buDynków – 
nowym obowiązek właśCiCieLi
Powiat | rozpoczął się się proces składania deklaracji do Centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków (Ceeb).  

reklaMa 30/2021/rl


