
 Budżet oBywatelski 2022

Po rocznej przerwie spowodowa-
nej pandemią wraca redzki Budżet 
Obywatelski. Od 16 sierpnia do 15 
września Urząd Miasta w Redzie 
będzie zbierał propozycje inwe-
stycji i zadań do budżetu na rok 
2022. Do rozdysponowania jest 
w sumie 400 tysięcy złotych. 
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walka z reklamą

Rumscy urzędnicy jakiś czasu temu 
zauważyli, że w mieście panuje re-
klamowy chaos, gdyż liczba bane-
rów w przestrzeni publicznej jest 
znacząca. Rada miejska pod koniec 
czerwca 2017 roku podjęła uchwałę 
intencyjną o rozpoczęciu prac nad 
uchwałą krajobrazową.
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- Od 12 do 18, bo w takich godzinach 
działał nasz punkt, zaszczepiło się 90 
osób – mówi Małgorzata Składanek, ko-
ordynator akcji szczepień w Redzie – Po-
nadto udzielaliśmy informacji na temat 
pakietu „Profilaktyka 40+”. Sądząc po 
zainteresowaniu, była to bardzo potrzeb-
na inicjatywa, z której skorzystało wielu 
mieszkańców Redy. Przypominamy, że 
w Redzie cały czas można się zaszczepić 
w przychodni na ul. Osadniczej 5, szcze-
pimy Pfizerem oraz jednodawkową John-
son&Johnson.

Akcja szczepień w plenerze została zor-
ganizowana przez Urząd Miasta w Redzie, 

wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej „Śródmieście” Sp. z o.o. Fi-
lia w Redzie. Co ważne, akcji szczepień 
nie zakłóciły żadne incydenty, o których 
w ostatnich dniach informowano z róż-
nych miejsc w kraju. 

Nieopodal punktu szczepień znalazły 
się ustawione przez Urząd Miasta w Re-
dzie punkty informacyjne rządowego 
programu „Czyste Powietrze” i Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków oraz 
redzkiego Budżetu Obywatelskiego i Na-
rodowego Spisu Ludności i Mieszkań.

- Niewątpliwie pomysł, aby połączyć 
kilka wydarzeń odbywających się w tym 

samym miejscu i czasie okazał się bar-
dzo dobry – mówi Hanna Janiak, Se-
kretarz Miasta Redy – W punkcie Spisu 
Powszechnego pracowało dwóch rach-
mistrzów, więc kto jeszcze się nie spisał, 
mógł to zrobić na miejscu, korzystając 
z fachowego wsparcia. Wiele osób było 
zainteresowanych deklaracją CEEB, 
a także programem „Czyste Powietrze”. 
W naszym punkcie można było uzyskać 
niezbędne informacje i pobrać potrzebne 
druki. Jednocześnie radni rozdawali ulot-
ki z harmonogramem redzkiego Budżetu 
Obywatelskiego.

W tym samym czasie, w górnej części 

Parku odbywał się pierwszy redzki Pchli 
Targ w Redzie – zorganizowany z inicja-
tywy radnych Rady Miejskiej w Redzie 
przez Fabrykę Kultury oraz Stowarzysze-
nie Artystów „Kunszt”.                                                                                                                    

- Na pchlim targu można było znaleźć 
rozmaite skarby – mówi Hanna Janiak 
– W ramach atrakcji towarzyszących 

Stowarzyszenie „Kunszt” oferowało 
chętnym warsztaty kaligrafii, a Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima 
Derdowskiego w Redzie zorganizowała 
mały kiermasz książek, z którego dochód 
przeznaczono na Puckie Hospicjum pw. 
św. Ojca Pio, założone przez księdza Jana 
Kaczkowskiego. 

Reda szczepiła się w parku
Reda | W sobotnie popołudnie, 7 sierpnia,  amfiteatrze  Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie stanęło plenerowe stanowisko szczepień przeciw 
COVID-19, oferujące  jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson. Chętnych nie brakowało. 
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Budżet obywatelski, zwany inaczej partycypacyjnym, po-
lega na tym, że władze miasta wyznaczają część środków 
z budżetu, które zostaną rozdysponowane przy aktywnym 
udziale obywateli. Mieszkańcy zgłaszają propozycje działań 
inwestycyjnych i remontowych, które mogą przyczynić się 
do zwiększenia bezpieczeństwa, rozbudowy infrastruktury 
czy poprawy estetyki miasta.
- Zgłaszane projekty muszą dotyczyć takich obszarów jak: 
ład przestrzenny, rekreacja, zmiana organizacji ruchu na 
drogach gminnych i wewnętrznych oraz inwestycje w prze-
strzeni publicznej z wyłączeniem budynków – mówi Hanna 
Janiak, Sekretarz Miasta Redy.
Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego 
roku kalendarzowego (budżetowego). Suma na realizację 
zgłoszonego zadania nie może być wyższa niż 100 tys. zł. 
Ogółem na realizację budżetu obywatelskiego Reda zamie-
rza przeznaczyć w przyszłym roku 400 tys. złotych.
- W ramach Budżetu Obywatelskiego każdy mieszkaniec ma 
prawo do złożenia tylko jednego projektu. Projekty składamy 
drogą  elektroniczną  przez stronę www.bo.reda.pl lub w for-
mie papierowej, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, 
wraz z załączoną listą co najmniej 15 mieszkańców miasta 
Redy popierających projekt. Wzory dokumentów również 
znajdziemy na stronie oraz w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta w Redzie. Pamiętajmy, że lista  osób  popie-
rających  projekt  musi  być  wypełniona  czytelnie, zawierać 
takie dane, jak imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz 
musi być podpisana przez wszystkie osoby wpisane na listę 
– informuje Hanna Janiak. 
Szczegóły określa uchwała nr XXXI/334/2021 Rady Miejskiej 
w Redzie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadze-
nia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczą-

cych Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz zarządzenie 
nr OR.14.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 
2021 r. w sprawie harmonogramu, miejsca oraz zasad zgła-
szania projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 
Oba dokumenty znajdziemy na stronie internetowej poświę-
conej budżetowi obywatelskiemu www.bo.reda.pl
Budżet obywatelski w Redzie jest realizowany od 2017 roku. 
Dzięki niemu miasto wzbogaciło się m.in. o takie inwestycje, 
jak psi park, parkingi rowerowe przy szkołach, place zabaw 
i wyremontowane chodniki.  
Harmonogram prac:

od 16 sierpnia do 15 września składanie propozycji pro-•	
jektów

od 16 września do 29 października weryfikacja zgłoszo-•	
nych propozycji przez Komisję ds. budżetu Obywatelskiego

od 15 listopada do 30 listopada mieszkańcy Redy głosują •	
na wybrane projekty 

do 7 grudnia ogłoszenie wyników głosowania•	
WIĘCEJ INFORMACJI na stronie www.bo.reda.pl

Od pOniedziałku mieszkańcy Redy mOgą składać 
pROjekty dO Budżetu OBywatelskiegO 2022
Reda | po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wraca redzki Budżet Obywatelski. Od 16 sierpnia do 15 września 
urząd miasta w Redzie będzie zbierał propozycje inwestycji i zadań do budżetu na rok 2022. do rozdysponowania jest 
w sumie 400 tysięcy złotych.

Klub SENIOR+ 
ponownie otwarty!
Reda | Pandemia pozbawiła ludzi dostępu do wielu miejsc, gdzie 
mogli się spotykać i realizować pasje. W miarę spadku liczby zakażeń 
coraz więcej miejsc się otwiera. W tym tygodniu dołączył do nich 
redzki klub SENIOR+.

- Rok 2020 był bardzo trudny - mówi Jolanta Dampc, dyrektor redz-
kiego MOPS –  Nasza placówka rozpoczęła działalność tuż przed wy-
buchem pandemii i zaraz musieliśmy ją zamknąć. W wakacje udało 
się pracować w miarę normalnie, lecz w listopadzie ubiegłego roku 
działalność Klubu „Senior+” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Redzie została zawieszona Na szczęście tylko na miesiąc, gdyż 
niezwłocznie podjęliśmy kroki ku ponownemu uruchomieniu Klubu 
w formie zdalnej. Podopiecznym dostarczano pakiety zajęć do wyko-
nania w domu oraz jeden ciepły posiłek dziennie. Jednak forma zdalna 
nie zastąpiła kontaktu bezpośredniego, tym ważniejszego, że Klub SE-
NIOR+ jest jedną z form przeciwdziałania wykluczeniu, które bardzo 
często dotyka osoby starsze, samotne i na emeryturze.

Ale to już za nami. 9 sierpnia Klub SENIOR+ w Redzie powrócił 
do normalnej działalności i seniorzy znów mogą spotykać się na 
miejscu.

- Wszystkie zajęcia będą prowadzone w zgodzie z aktualnie obowią-
zującymi wytycznymi epidemiologicznymi – mówi Łukasz Kamiński, 
zastępca burmistrza Redy – Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne fale 
epidemii nie zmuszą nas do zmiany formy pracy. Wiele zależy od nas 
samych i naszych zachowań, więc musimy zrobić wszystko, aby zmini-
malizować ryzyko zakażenia. Szczepmy się, myjmy ręce, przestrzegaj-
my dystansu społecznego i nośmy maski tam, gdzie trzeba. 

Redzcy seniorzy są bardzo aktywną grupą. W mieście prężnie dzia-
ła Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego Grupa Artystyczna, która nie-
dawno przedstawiła nam kolejną premierę. Tydzień temu, korzystając 
z pięknej pogody, redzki oddział Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów, Redzka Rada Seniorów II kadencji oraz Fabryka 
Kultury zorganizowały w Miejskim Parku Rodzinnym spotkanie inte-
gracyjne 60+.  Młodsi mogli tylko pozazdrościć wspaniałej zabawy!



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 13 sierpnia 2021 3

Boisko do piłki siatkowej przy Szko-
le Podstawowej nr 11 o sztucznej na-
wierzchni to kolejna inwestycja powsta-
jąca w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, a autorką projektu jest 
Izabela Sikora.

- Teren, na którym powstało boisko, był 
do tej pory niezagospodarowany, znajdo-
wał się tu m.in. wjazd do garażu, który 
nie był bezpieczny. W  projekt zaangażo-
wała się cała społeczność szkolna – dzie-
ci, rodzice, nauczyciele, a także okoliczni 
mieszkańcy. Bardzo nas to wszystko zin-
tegrowało. Mamy już następne pomysły. 
- mówi Izabela Sikora, pomysłodawca 
projektu.

Inwestycja, tak jak wszystkie projekty 
realizowane w ramach Wejherowskiego 

Budżetu Obywatelskiego, ma charakter 
ogólnodostępny.

- Teren, który dzisiaj oddajemy do użyt-
kowania o wymiarach 12,5 na 24,5 m, 
został wykonany z nawierzchni poliure-
tanowej, wykonana została także wokół 
nawierzchnia utwardzona z kostki be-
tonowej. Zamontowane zostały piłko-
chwyty oraz elementy małej architektu-
ry m.in. ławka, kosze a teren na którym 
znajdują się boiska, został oświetlony. 
- mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa.

Koszt realizacji zadania wyniósł 335 tys. 
złotych, a wykonawcą był Zakład Usług 
Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

- Cieszymy się, że zrealizowany jest już 
kolejny projekt Wejherowskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Jest to kolejna inwesty-
cja, która w ramach budżetu partycypa-
cyjnego powstała przy szkole. Dziękuję 

autorce, która zrobiła wszystko, aby 
to boisko powstało. Dodatkowo oprócz 
boiska  wybranego w ramach Budże-
tu Obywatelskiego, uporządkowaliśmy 
teren wokół szkoły poprzez likwidację 
wjazdu do garażu i zagospodarowanie 
zieleni.  – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

Z nowego obiektu przy szkole bardzo 
zadowolona jest także dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Wejherowie Wiole-
ta Podolska, jak również okoliczni miesz-
kańcy, którzy bardzo chętnie korzystają 
z dotychczasowej infrastruktury.

- Jest to bardzo wyczekiwana przez 
dzieci i społeczność osiedla inwestycja – 
mówi dyrektor szkoły Wioleta Podolska. 
- Przy okazji dziękuję całej społeczności 

szkolnej i osiedla, za to, że wsparli nas 
w Budżecie Obywatelskim. Jest to kolejna 
inwestycja, która przysłuży się do tego, 
że w szkole będzie się uczyło coraz lepiej, 
coraz efektywniej i coraz przyjemniej, bo 
sport służy temu, aby to życie urozma-
icić. Przy okazji chciałabym zaapelować 
do mieszkańców osiedla, aby traktowali 
tę inwestycje jako dobro wspólne i sza-
nowali ją. Spotykamy się z przykładami 
niewłaściwego użytkowana czy braku 
poszanowania tego terenu. Nam wszyst-
kim, szczególnie dzieciom, które także 
wiele wysiłku czasu włożyło w to, aby 
te inwestycje powstały. Dlatego prosimy 
nie dewastować, nie śmiecić. Traktować 
to jako  inwestycję, która ma nam wszyst-
kim służyć przez wiele lat.

SP nr 11 z nowym boiskiem do siatkówki
WejheRoWo | Przy Szkole Podstawowej nr 11 oddano do użytku ogólnodostępne boisko do piłki siatkowej. Inwestycja powstała w ramach Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego.
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Bądź 
na Bieżąco
z

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar 
kombajnu na polu, gdzie wykonywano koszenie zboża. 
W celu nierozprzestrzenienia się ognia pracujący przy 
żniwach przeorali miejsce dookoła palącego się kombajnu 
nie dopuszczając do dalszego powiększenia się ognia na 
nieskoszone zboże.
Działania przybyłego zastępu OSP Choczewo polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch 
prądów piany ciężkiej na palący się kombajn. Pożar został 
przygaszony, a po dojeździe kolejnych jednostek Straży 
Pożarnej ugaszono go całkowicie. W akcji brało udział pięć 
jednostek strażackich.

pOżaR kOmBajnu 
na pOlu upRawnym
pOwiat | w miniony wtorek w godzinach popołudnio-
wych zastęp gcBa 5/32 jOt i Osp choczewo został 
zadysponowany do pożaru kombajnu i zboża na pniu 
w miejscowości gościęcino.

OgłOszEniE 194/2021/DB

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że od dnia 13 sierpnia 2021 r. na stronie Biuletynu informacji Publicznej 
gminy Wejherowo oraz internetowej gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  został 
wywieszony wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 
z przeznaczeniem na cele upraw rolnych: 

działki o nr ewid. 488/48 o pow. 3,4543 ha, część działki o nr ewid. 488/54 •	
o pow. 4,9543 ha, część działki nr 488/26 o pow. 0,7857 ha, część działki nr 
488/46 o pow. 0,2200 ha, część działki nr 488/59 o pow. 0,1324 ha, część 
działki nr 488/25 o pow. 0,1987 ha, położonych w miejscowości gościcino;

działka o nr ewid. 82/3 o pow. 0,5420 ha, obręb Reszki;•	
działka o nr ewid. 29/5 o pow. 4,25 ha, obręb Kniewo;•	
część działki o nr ewid. 678 o pow. 96,7038 ha, obręb Kąpino;•	
część działki o nr ewid. 670/4 o pow. 11,98 ha, obręb gościcino.•	

szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem można 
uzyskać w Referacie gospodarki Przestrzennej i nieruchomości, 
tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

Jechał 137km/h przez Redę
Reda | Policjanci drogówki zatrzymali 20-letniego kierowcę, któ-
ry jechał z prędkością 137km/h na obowiązującej pięćdziesiątce.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie 10 sierpnia po godzinie 8:00 
wykonując pomiar prędkości w miejscowo-
ści Reda na ul. Wejherowskiej zauważyli po-
jazd Toyota Corolla, jadący bardzo szybko. 
Podczas sprawdzenia tego samochodu oka-
zało się, że na odcinku gdzie obowiązywało 
ograniczenie prędkości do 50 km/h, poru-
szał się z prędkością 137 km/h. Mundurowi 
zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej, 
a następnie z uwagi na przekroczenie pręd-
kości o 87 km/h zatrzymali mu prawo jaz-
dy na 3 miesiące. Ponadto kierowca został 
ukarany mandatem karnym oraz punktami 
karnymi. 

Policja cyklicznie prowadzi działania 
prewencyjno – kontrolne, m.in. takie jak 
„Piesi”, „Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego”,” Trzeźwość”, „Prędkość” i wiele 
innych. Dzięki takim działaniom elimino-
wani z dróg są potencjalni sprawcy wypad-
ków, tacy jak zatrzymany wczoraj 20-latek.
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15 sierpnia na wejherowskim rynku odbę-
dzie się Retro Potańcówka Miejska. Do tańca 
porwie przybyłych CzessBand i Radunia River 
Jazz Band. Początek o godzinie 15:00, nato-
miast zakończenie zaplanowano na godzinę 
22:00. Organizatorzy zagwarantują niezwykłą 
podróż w czasie do okresu międzywojnia. Mile 
widziany strój z tego okresu.

Jeśli interesuje Was, jak wyglądało Wejhero-
wo w okresie międzywojennym, jak spędzano 
wtedy czas wolny, koniecznie wybierzcie się 
na tradycyjną już Retro Potańcówkę Miejską. 
Podczas imprezy będzie możliwość nauki tań-
ców swingowych. O godzinie 17.00 planowany 
jest koncert zespołu Radunia River Jazz Band, 
a o godzinie 19.00 na scenie wystąpi gwiazda 
wieczoru – CzessBand.

Podczas Potańcówki odbędą konkursy oraz 
animacje. Do wspólnej zabawy zachęcać będzie 
Tomasz Podsiadły, który czuje klimat okresu 

międzywojnia – wyreżyserował m.in. "Rewię – 
lata 20. lata 30."  CM

Retro Potańcówka Miejska
WejheRoWo | Chętni, którzy chcą przenieść się w czasie koniecznie muszą odwiedzić rynek miejski w Wej-
herowie w najbliższą niedzielę.
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OgłOszEniE 199/2021/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - 
Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony został:

1) Wykaz nr XVi stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1082/207/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
10 sierpnia 2021 roku obejmujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 69/30 pow. 
582m²,  obr. 12, położoną w Rumi przy ul. H. Czarnieckiego, stanowiącą własność gminy Miejskiej Rumia 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z pierwszeństwem nabycia 
przysługującemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom.

2) Wykaz nr XVii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1079/204/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
10 sierpnia 2021 roku obejmujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 69/31 pow. 
572m²,  obr. 12, położoną w Rumi przy ul. H. Czarnieckiego, stanowiącą własność gminy Miejskiej Rumia 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z pierwszeństwem nabycia 
przysługującemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom.

Rumia, dnia 12.08.2021r.
sporz. K. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska - Reszka
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KGW Bolszewo namawia do szczepień
BolSzeWo | Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie włącza się w ogólnopolską akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 "Szczepimy się z KGW".

Przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
już 15 sierpnia w godzinach od 14:00 do 19:00 w Art Parku w Bol-
szewie zostanie zorganizowany festyn na którym pojawi się kolejna 
okazja do zaszczepienia się jednodawkowym preparatem Janssen fir-
my Johnson&Johnson. Jeśli w dniu festynu zaszczepi się ponad 100 
osób, koło gospodyń otrzyma premię za każdą zaszczepioną osobę. 
Szczepienia odbywać się będą w jednostce OSP Bolszewo.

W trakcie trwania wydarzenia zapewnione zostały również atrakcje 
dla dzieci i dorosłych oraz poczęstunek w postaci ciast i grochówki, 
które przygotują członkinie. Odbędzie się także pokaz ratownictwa 
medycznego połączony ze szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Zespół karetki pogotowia bezpłatnie wykonywać będzie ba-
dania poziomu cukru oraz ciśnienia tętniczego, będzie również moż-
liwość wykonania laboratoryjnego badania krwi.
CMfo
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W Polsce samorządy mają możliwość uchwalenia prawa miejscowe-
go regulującego zasady sytuowania banerów, szyldów oraz innych 
nośników reklamowych na swoim terenie. Nie jest to obowiązek, 
niemniej władze Rumi widzą potrzebę uporządkowania tego te-
matu, dlatego rada miejska pod koniec czerwca 2017 roku podjęła 
uchwałę intencyjną o rozpoczęciu prac nad uchwałą krajobrazową. 
W urzędzie powołany został także specjalny zespół koordynujący 
przygotowania. Celem tych działań jest nie tyle usuwanie reklam, 
co lokowanie ich w harmonii z ładem przestrzennym, podkreślając 
walory krajobrazowe miasta.
W celu oceny problemu Urząd Miasta zlecił przeprowadzenie inwen-
taryzacji reklam, która właśnie się zakończyła. Wykonano fotoreje-
strację i skaning laserowy 3D ulic o długości około 32 kilometrów. 
Zinwentaryzowano 4387 nośników reklamy zewnętrznej, a także 
wykonano kompleksową analizę występowania nośników reklamo-
wych na wybranych odcinkach dróg.
Dzięki przeprowadzonej analizie możliwe stało się przygotowanie 
wstępnych zapisów uchwały krajobrazowej. W najbliższych miesią-
cach przedstawiciele Urzędu Miasta Rumi chcą skonsultować treść 
dokumentu z mieszkańcami, reklamodawcami i przedsiębiorcami.
Przygotowując wstępne zapisy uchwały krajobrazowej, bazujemy nie 
tylko na wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji, ale i na doświad-
czeniach innych miast, które wprowadziły taki dokument w życie. 
Jednocześnie chcemy, aby wszelkie zmiany zaszły w porozumieniu 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami, stąd konieczność przeprowa-
dzenia konsultacji. Chyba wszystkim zależy, aby kwestia reklam 
znajdujących się w miejskiej przestrzeni została uporządkowana, 
dlatego myślę, że wiele osób chętnie podzieli się z nami swoimi prze-
myśleniami na ten temat – mówi Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi ds. 
inwestycji.
Jednak do czasu ustanowienia uchwały krajobrazowej obowiązują 
zapisy dotyczące reklam, które zostały zawarte w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego.
KL

Rumia walczy 
z ReklamOwym chaOsem
Rumia | Rumscy urzędnicy już jakiś czasu temu zauważyli, że 
w mieście panuje reklamowy chaos, gdyż liczba banerów w prze-
strzeni publicznej jest znacząca. 

fot. rumia.eu
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WycIąG Z OGŁOSZENIa StaROSty WEjhEROWSkIEGO 
O pIERWSZyM pRZEtaRGu uStNyM NIEOGRaNIcZONyM Na SpRZEdaż 

NIERuchOMOścI StaNOWIącEj WŁaSNOść SkaRBu pańStWa

Oznaczenie nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości

Gd1W/00038246/8
Gmina Gniewino, obręb Nadole, działka nr 304/8

powierzchnia nieruchomości 341 m2

Opis nieruchomości

Działka położona na płaskim terenie, w odległości ok. 150 m od 
brzegu jeziora Żarnowieckiego, o kształcie zbliżonym do regu-

larnego, częściowo ogrodzona, zabudowana budynkiem dawnej 
wymiennikowni ciepła w złym stanie technicznym, nadającym się 
do wyburzenia. Dojazd do działki odbywa się wewnętrzną drogą 

osiedlową, wyłożoną płytami betonowymi. na działce istnieje 
przyłącze energetyczne, a w drodze przebiega sieć wodociągowa 

i kanalizacja sanitarna. W sąsiedztwie znajdują sie budynki mieszkalne 
i letniskowo-rekreacyjne.

cena wywoławcza
43 000,00 zł

(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 4.300,00 zł

termin i miejsce przetargu
14 września 2021 r. o godz. 9.00

w siedzibie Starostwa powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, sala nr 09

Oznaczenie nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości

Gd1W/00100909/0
Gmina Szemud, obręb jeleńska huta,  działka nr 162

powierzchnia nieruchomości 82 500 m2

Opis nieruchomości

nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskiego,  posiada 
dostęp do drogi publicznej, zabudowana budynkiem gospodarczym 
o pow. 18 m2. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, ogrodzony, 

zagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami 
i krzewami. W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje się 
szafka energetyczna. W przyległej ulicy przebiega sieć energetyczna, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz gazowa.

cena wywoławcza
390 200,00 zł

(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 39.020,00 zł

termin i miejsce przetargu
14 września 2021 r. o godz. 10.00

w siedzibie Starostwa powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, sala nr 09

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz na stronie internetowej 
www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wejherowo.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wydziale 
gospodarki nieruchomościami starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4 lub pod nr 
tel. 58 572-94-76.

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 11.08.2021r., 
na wniosek z dnia 23.02.2021r. (uzupełniony 
dnia 07.04.2021r.) wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na:

 „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1427G 
Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu 
pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km”

na nieruchomościach gruntowych na terenie 
gminy Choczewo określonych poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi powiatowej:*

- obr. 0007 działki nr ewid.: 64/3, 70/49 (70/40), 
70/51 (70/41), 70/53 (70/42), 70/55 (70/43), 
70/57 (70/44), 70/48, 70/59 (70/47), 130/1 (130), 
149/1 (149), 476/1 (476), 431, 478/1 (478), 480/1 
(480), 432/10 (432/7), 435/8 (435/3), 434/7 
(434/4), 432/13 (432/1), 432/11 (432/7), 256/1, 
256/3

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

- obr. 0007 działki nr ewid.: 318/3

* 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. 
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Trójmiasto 
w europejskiej czołówce
― Województwo Pomorskie jest jednym z większych województw w Polsce, 
gdzie pełno wyjątkowych miast i miasteczek oraz idyllicznych wiosek. ―

Jest to jednocześnie doskonale 
połączony dostępnymi połącze-
niami komunikacyjnymi zresztą 
kraju, a gdańskie lotnisko należy 
do najsprawniejszych portów lot-
niczych w kraju. Każdy, kto po-
szukuje ciszy i spokoju, znajdzie 
je właśnie tutaj, bowiem Pomorze 
ma coś dla każdego.
Jest to także świetne miejsce na 
rozpoczęcie lub rozwój karie-
ry zawodowej niemal w każdej 
branży. Dzięki lokalnym władzom 
samorządowym, wspaniałej infra-
strukturze, setkom prywatnych, 
dobrowolnych i niezależnych 
świadczeniodawców, wyższym 
uczelniom oraz usługom pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
w mgnieniu oka można znaleźć 
stanowisko, adekwatne do wy-
kształcenia i doświadczenia za-
wodowego.
 Pomorskie znalazło się w czo-
łówce najbardziej atrakcyjnych do 
życia regionów Polski, a Gdańsk 
i Gdynia zajęły wysokie miejsca 
w najnowszym rankingu eksperc-
kiej organizacji Emerging Europe, 
która poddała analizie potencjał 
biznesowy miast Europy Środ-

kowej i Wschodniej, osiągając 
szczególnie dobre wyniki za wy-
soki poziom aktywności fizycznej, 
społeczności i wolontariatu oraz 
dobrą jakość powietrza – dzięki 
czemu jest to wspaniałe miejsce 
do życia i pracy. 
Z kolei w kategorii „Jakość życia” 
Gdańsk i Gdynia zrobiły prawdzi-
wą furorę. Gdańsk znalazł się na 
trzecim miejscu za Pragą i Lubla-

ną. Na czwartym miejscu jest Bu-
dapeszt, a na piątym – Gdynia, 
razem z Bratysławą i Sofią.
Mając do wyboru różne możliwo-
ści zatrudnienia, szkoły wyższe 
uczelnie i zajęcia rekreacyjne, 
Trójmiasto i inne ośrodki Pomo-
rza oferują idealny styl życia dla 
każdego, kto tutaj chce budować 
swoją przyszłość
Województwo posiada szeroką 

gamę przedsięwzięć bizneso-
wych, branż i możliwości pracy 
rozsianych we wszystkich swoich 
miastach i miasteczkach.
Już teraz staje się jednym z naj-
szybciej rozwijających się obsza-
rów zatrudnienia dla start-upów 
cyfrowych i technologicznych 
w Polsce. Od światowej klasy 
inżynierii, produkcji i badań lot-
niczych, morskich, przemysłu 
petrochemicznego, usług finanso-
wych i agrotechnologii, produkcji 
żywności imperium biznesowe 
regionu należy do najlepiej roz-
wijających się miejsc w Polsce.
Wyższe uczelnie z Uniwersytetem 
Gdańskim, Politechniką Gdań-
ską, czy też Uniwersytetem Mor-
skim i Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym, oferują szereg Kie-
runków, kursów, praktyk, stopni 
naukowych, studiów podyplomo-
wych i innych możliwości uczenia 
się, studiowania lub nauczania.
Wiele osób mieszkających na Po-
morzu jest bardzo dumnych ze 
swojego województwa i nie chcia-
łoby mieszkać nigdzie indziej. 
Dlatego właśnie wybieram Po-
morskie
Grzegorz Adamczewski

Dzięki niedawno przepro-
wadzonemu kompleksowe-
mu remontowi jednostka 
wciąż pozostaje w czynnej 
służbie i pomaga har-
cerzom popularyzować 
żeglarstwo. W rejsie na 
Zawiszy może wziąć udział 
każdy zainteresowany.

Zawisza Czarny to najwięk-
szy skautowy żaglowiec na 
świecie, obchodzi 60-lecie 
podniesienia bandery. 
Jednostka przeszła nie-
dawno gruntowny remont, 
którego koszt wyniósł 
ponad 1 mln zł. 65 tys. zł 
pozyskano z internetowej 
zbiórki, mówi Weronika 
Nadzikiewicz, dyrektor 
Centrum Wychowania Mor-
skiego ZHP. Zakres prac 
był na tyle szeroki, że Za-
wisza Czarny powinien bez 
problemu posłużyć kolejne 
kilkadziesiąt lat, zwłaszcza, 
że ta zasłużona jednostka 
wciąż pływa w rejsach sta-
żowo-szkoleniowych, zabie-
rając na pokład młodzież, 
harcerzy, kluby i szkoły 
żeglarskie. Organizowane 
są także rejsy międzynaro-
dowe, a na koncie żaglow-
ca jest również podróż 
dookoła świata.
Tu trzeba dodać, że rejsy 
tym niewątpliwie kultowym 
żaglowcem to wieloletnia 
tradycja, ciesząca się się 
zawsze dużym zaintereso-
waniem, a wolne miejsca 
rezerwują się w ekspreso-
wym tempie.  

Urodziny 
zawiszy

fot. G. adamczewski
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Stawiamy na dalszy, 
dynamiczny rozwój

Z Przemysła-
wem Sztanderą, 
prezesem zarządu 
Pomorskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, 
o obszarze i zakre-
sie działania oraz 
korzyściach, jakie 
mają przedsiębior-
cy przystępujący 
do PSSE, rozma-
wia Rafał Korbut.

Początek XXI wieku był 
trendem na ekologiczny tryb 
życia. Wzrastająca świadomość 
proekologiczna sprawiła, że 
pojazdy elektryczne były coraz 
bardziej ergonomiczne.

Liczba samochodów elektrycznych 
i hybrydowych typu plug-in nieusta-
jąco rośnie. Powoduje to coraz więk-
sze zapotrzebowanie na miejsca, 
gdzie możliwe jest ich naładowanie. 
Badania przeprowadzone przez Pol-
ski Związek Przemysłu Motoryzacyj-
nego wykazały, że w Polsce na koniec 
kwietnia 2021 roku dostępnych było 
1456 stacji ładowania i 2838 ogól-
nodostępnych punktów ładowania. 
Wśród największych dostawców sie-
ci ładowania wyróżnić można: Green-
Way, PGE, Tauron, Orlen i Innogy

Zdecydowanym liderem rynku jest 
GreenWay, na koniec roku 2020 kie-
rowcy mogli korzystać z 225 stacji ła-
dowania tej firmy. Drugim dużym gra-
czem jest forma Tauron z liczba 192 
punktów ładowania. PKN Orlen posia-
da 86 stacji a PGE zakończyła 2020 
rok z ilością 40 stacji ładowania. 

Energia elektryczna nie jest stała dla 
całej Polski. Średnia cena za 1 kWh 
wynosi 0,61 zł Naładowanie samo-
chodu elektrycznego posiadającego 
akumulator o pojemności 40 kWh 
kosztuje zatem: 40kWh x 0,61 = 
24,40.

Kiedy powstała Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
i jaki był główny cel powołania 
jej do funkcjonowania?
- Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna pod obecną nazwą 
funkcjonuje od 2001 roku. 
Wcześniej, czyli od 1997 roku, 
działała pod nazwą Żarnowiec-
Tczew. Celem powołania Strefy 
było przyspieszenie rozwoju re-
gionów między innymi poprzez 
przyciąganie nowych inwestycji, 
tworzenie miejsc pracy oraz 
rozwój gospodarczy kraju.
Łącznie w Polsce powstało 14 
specjalnych stref ekonomicz-
nych. Początkowo były one 
wyodrębnioną administracyjnie 
częścią kraju. Do wejścia w życie 
nowej ustawy granicami strefy 
było objęte zaledwie 0,08 proc. 
powierzchni kraju, a procedura 
włączenia nowych terenów była 
skomplikowana. 
Przełom nastąpił w czerwcu 
2018 roku, kiedy weszła w życie 
ustawa o wspieraniu nowych 
inwestycji, na mocy której po-
wstała Polska Strefa Inwestycji. 
Ustawa nie tylko rozszerzyła 
obszar, na którym możliwe jest 
uzyskanie wsparcia do całego 
terytorium Polski, ale ułatwiła 
dostęp do pomocy publicznej 
firmom z sektora MŚP. 

Na jakim obszarze i w jakich 
dziedzinach działa PSSE?
- Przede wszystkim jesteśmy 
regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji. Działamy na 
terenie 226 gmin we wschod-
niej części województwa 
pomorskiego i w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. 

Do naszych głównych zadań 
należy przyznawanie, w imieniu 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, decyzji o wspar-
ciu, upoważniającej do uzyskania 
ulgi podatkowej. 
Jesteśmy także bardzo aktywni 
w obszarze promocji szkolnictwa 
branżowego. Od lat organizujemy 
wizyty studyjne dla uczniów i do-
radców zawodowych, tworzymy 
klasy patronackie, organizujemy 
staże i praktyki, a także wyposaża-
my pracownie praktycznej nauki 
zawodu. Stworzone przez nas 
w 2019 roku Centrum Programo-
wania Robotów Przemysłowych, 
pozwala nam w pewnym stopniu 
spełniać ten cel. Ośrodek umoż-
liwia podnoszenie kompetencji 
pracowników, a także pomaga 
uczniom w obraniu ścieżki 
kariery związanej z automatyką 
i robotyką. Zajęcia skierowane 
są zarówno dla przedsiębiorców 
jak i uczniów szkół branżowych, 
a ich program ustalany jest 
indywidualnie i dostosowany do 
potrzeb grupy szkoleniowej. 
Zarządzamy także w Trójmieście 
dwoma parkami naukowo - 
technologicznymi. W Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicz-
nym zapewniamy kompleksowe 
wsparcie rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw i startupów, 
szczególnie w dziedzinie ICT, 
biotechnologii i energetyce. 
Z kolei w Bałtyckim Porcie No-
wych Technologii zlokalizowa-
nym na terenie dawnej Stoczni 
Gdynia, tworzymy ekosystem 
wspierający przemysł morski. 

Więcej w najnowszym, 98 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Od uroczystego odtworzenia Hymnu 
Rzeczypospolitej Polskiej o godzinie 13:00 
rozpoczęło się w dniu 13 czerwca br. odsło-
nięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Wspólnie 
uczciliśmy pamięć o wszystkich tych, którzy 
dla polskiego morza żyli, którzy na nim pra-
cowali i którzy życie w jego toni utracili.
Przed odsłonięciem Gwiazd Zasłużonych 
Ludzi Morza głos zabrali gospodarz wydarze-
nia, kierujący pracami kapituły Zasłużonych 
Ludzi Morza wójt gminy Kosakowo, Marcin 
Majek, a następnie Senator X kadencji Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Rybicki. 
Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzyma-
ło czterech kandydatów, trzech wyłonionych 
w tym plebiscycie w ubiegłym roku oraz 
jeden tegoroczny zwycięzca: kmdr dr hab. 
inż. Ignacy Gloza, kmdr Roman Francki, ks. 
gen. bryg. Józef Wrycza, kpt. ż.w. Zbigniew 
Deyczakowski (wyłoniony w tym roku).

Po odsłonięciu tablic nastąpiła cere-
monia wręczenia odznaczeń. Złotą 
Odznakę Szkoły Morskiej w Tcze-
wie wręczył prof. dr honoris causa 
Akademii Marynarki Wojennej, 
kpt. ż.w. Daniel Duda, honorowy 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Nautologicznego, jako jedyny 
honorowy tczewianin z pierw-
szego rocznika Szkoły Morskiej 
w Tczewie podarował odznakę 
tzw. Znak Absolwenta Szkoły 
za krzewienie tradycji morskiej 

na ręce wójta gminy Kosakowo.
Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczy-
ków na ręce Komendanta Komisariatu Policji 
w Kosakowie Podkomisarza Marcina Witt-
brodta wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Medal za krzewienie idei i czynów Pierwsze-
go Marszałka Józefa Piłsudskiego dla gminy 
Kosakowo na ręce wójta gminy Marcina 
Majek wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch  wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie 
złożone zostały wiązanki kwiatów pod 
Krzyżem Morskim w Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza. Z okazji odbywającej się uroczystości 
przy rewskiej alei stanęła wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Należy stworzyć 
niepodległe państwo polskie (...) z wolnym 
dostępem do morza. Powrót Pomorza i Ku-
jaw do Polski 1918–1920”
Na ekspozycji poruszone zostały następujące 
kwestie: geneza odrodzenia Rzeczypospo-
litej, walka o granice, działalność niemiec-
kiej ochotniczej organizacji paramilitarnej 
Grenzschutz Ost (Straż Graniczna Wschód), 
powstanie wielkopolskie, powrót Pomorza 
i Kujaw Zachodnich do Polski, Zaślubi-
ny Polski z morzem, spory na zachodnim 
pograniczu, plebiscyt na Powiślu, wojna 
polsko-bolszewicka. Ciekawą częścią wystawy 
są sylwetki Ojców Niepodległości Pomorza 
i Kujaw m.in. ks. gen. bryg. Józefa Wryczy, 
którego pamiątkową tablicę odsłonięto w tym 
roku. Współautorką wystawy jest mieszkanka 
gminy Kosakowo dr Barbara Męczykowska.

Jazda pod 
napięciem

BIZNES

Aleja Zasłużonych 
Ludzi Morza

Według Pomorskiego Obserwatorium 
Rynku Pracy młodzi ludzie, którzy zaczy-
nają karierę zawodową, nie boją się braku 
zatrudnienia. Odmrażająca się gastronomia 
i branża turystyczna poszukują nowych 
pracowników, ale firmy stawiają teraz 
większy nacisk na rekrutowanie tzw. 
talentów i osób z doświadczeniem. Mło-
dzi ludzie są najbardziej poszkodowani 
na rynku pracy przez pandemię. Stopa 
bezrobocia wśród osób do 25. roku życia rosła w całej UE, a w Polsce 

wynosiła aż 15 proc. Po załamaniu pandemicznym rynek pracy dla osób, które 
zaczynają karierę zawodową, znowu się otwiera.

Trudna sytuacja na rynku pracy

W Rewie (gmina Kosakowo) odbyła się 
XVII Uroczystość Odsłonięcia Tablic 
Pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza.
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Pomorskie, to jednocześnie jeden z najbar-
dziej urokliwych i najbardziej różnorodnych 
regionów w Polsce. gdzie czekają na cykli-
stów i innych turystów nie tylko morze i setki 
kilometrów piaszczystych plaż, ale także jezio-
ra, rzeki, lasy, malownicze ścieżki rowerowe, 
niezwykłe zabytki, liczne pięknie położone 
morenowe wzgórza ,a na nawet... pustynia. 
Tak więc na Kaszubach wszystko jest możli-
we, nawet górskie szlaki rowerowe snujące 
się malowniczo w okolicach Kartuz i Chmiel-
na, czyli w tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej. 
Długa jazda rowerem i wysiłek włożony w po-
konanie sporych różnic wysokości na pewno 
wynagrodzą wspaniałe widoki na wzgórza 
poprzecinane jeziorami, u podnóża których 
znajdują się kaszubskie wsie i miasteczka.
Gdy przejedziemy dalej na zachód i znaj-

dziemy się w okolicach Słupska, czeka nas 
nieco łatwiejszy szlak. Pora więc nacieszyć 
oczy niepowtarzalną architekturą regionu 
charakteryzującą się tzw. zabudową regional-
ną Krainy w Kratę. Gdzie pięknie zrewitalizo-
wana Ustka może stać się atrakcyjnym przy-
stankiem w drodze. Aby dokładnie zapoznać 
się z ryglowymi budynkami pochodzącymi 
z przełomu XIX i XX w. należy wybrać szlak – 
o magicznej nazwie Pierścień Gryfitów.
Żuławy to dla odmiany zdecydowanie prost-
sza jazda krainą dostojnej Motławy, przeci-
nającej rozległe i płaskie połacie żuławskich 
pól i łąk. Głównym szlakiem geograficznej 
depresji jest Szlak Mennonitów, który łączy 
przyjemną wycieczkę rowerową z poznawa-
niem regionalnej kultury Żuław. Pamiętające 
krzyżackie czasy gotyckie kościółki, wiatraki 

i podcieniowe domy to wciąż żywa historia 
osadnictwa menonitów. 
Kaszubskie szlaki rowerowe to sieć rowero-
wych dróg także w okolicach Chojnic, gdzie 
dzięki staraniom wielu pokoleń mieszkańców 
tych ziem, można do dzisiaj sycić się pięknem 
jednego z największych leśnych kompleksów 
w Polsce. Dostępne dla turystów szlaki bazują 
na trasach zlokalizowanych w Parku Narodo-
wym Bory Tucholskie oraz Zaborskim Parku 
Krajobrazowym.
Będąc nad morzem koniecznie trzeba wy-
brać jedną z wielu z tras rowerowych pół-
nocy. To tutaj znajduje się malowniczy szlak, 
prowadzący wzdłuż Zatoki Puckiej, z Gdyni 
do Helu (Pierścień Zatoki Puckiej). Dla wielu 
cyklistów droga ta stała się niemal obowiązko-
wym punktem na mapie. Co ważne, ta niepo-

wtarzalna trasa rowerowa już wkrótce stanie 
się elementem międzynarodowej sieci szla-
ków rowerowych Euro Velo, a dziś należy do 
najpiękniejszych widokowo tras rowerowych 
w Polsce.
Sercem Pomorza Gdańskiego i jednocześnie 
miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć 
jest Trójmiasto, wraz ze wspaniale rozwiniętą 
siecią dróg rowerowych, po których z po-
wodzeniem można poruszać się rowerem 
miejskim. Wciąż rozbudowywany system tras 
pozwala dogodnie dotrzeć do większości 
atrakcji turystycznych Gdańska, Gdyni i So-
potu, a i nowoczesny system wypożyczalni 
rowerów dodatkowo ułatwia odkrywanie roz-
maitych tego pięknego regionu Polski
Dlatego wybieram Pomorskie.
Grzegorz Adamczewski

Czar dwóCh kółek Czyli 
rowerem po pomorzu

― Pomorze to obszar w północnej części Polski, obejmujący Pomorze Gdańskie, 
Kaszuby i Pojezierze Pomorskie. Dominuje na tym obszarze krajobraz morenowy, czego 

konsekwencją jest występowanie licznych naturalnych jezior i malowniczych wzgórz. ―

Pokonując kilometry na dwóch kołach nasz organizm otrzy-
muje od otoczenia dużo więcej bodźców, aniżeli podczas 
jazdy samochodem, czy innym środkiem transportu (nie 
licząc paralotni lub innych jeszcze bardziej ekstremalnych 
środków). Przysłowiowy „wiatr we włosach” i poczucie „wol-
ności” nie są tylko pustymi sloganami, lecz jedynymi z naj-
ważniejszych powodów, z których to stawiam ten sposób 
lokomocji ponad innymi. Jednym ze zmysłów, który bardzo 
mocno działa podczas jazdy jest zmysł węchu. Bo czy jest 
coś przyjemniejszego, jak zapach lasu w wiosenne przedpo-
łudnie, albo zapach gór w sudeckich dolinach? Poza zmy-
słem węchu odczuwamy wszystkie czynniki atmosferyczne, 
takie jak: temperatura, wilgotność, wiatr, deszcz, mgła itd. 
Dla niektórych osób czynniki atmosferyczne, na które nie 
mamy wpływu, są nieakceptowalne podczas podróżowania. 
Nasz zmysł słuchu też dostaje dużo więcej informacji, pod 

warunkiem, że mamy cywilizowany wydech, spełniający ja-
kiekolwiek normy hałasu. Zmysł równowagi, podczas jazdy 
po krętej drodze, dostaje tyle bodźców, że nasz mózg zaczy-
na produkować niesamowite ilości dopaminy. W rezultacie 
ma to ogromny wpływ na stan naszego umysłu. 
Faktem jednak jest, że jazda motocyklem jest dużo tańsza, 
jeśli chodzi o wszelkie opłaty drogowe (autostrady, drogi 
widokowe, drogi szybkiego ruchu), przeprawy promami, 
tunelami, mostami itd. Opłaty parkingowe też są dużo niż-
sze lub nie ma ich wcale. A jak zliczymy wszystko razem to 
okaże się, że możemy nasz urlop przedłużyć o jeszcze dwa 
lub nawet trzy dni.
Motocyklem możemy wjechać tam, gdzie zwykła osobówka 
nie da rady lub nie może. Jakoś tak to już jest, że każda 
przejażdżka, wycieczka czy wreszcie podróż motocyklowa, 
to niezapomniana przygoda. fo
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wakacje na dwóch kółkach
― Każdy, kto choć raz doświadczył przyjemności jazdy motocyklem i poczuł ten rodzaj wolności wie jakie są plusy podróżowania jednośladem. ―



Mowa tutaj o średniowiecznej siedzi-
bie jednego z najstarszych pomorskich 
rodów – Krokowów, która na początku 
swoje historii była niewielkim zamecz-
kiem z dwiema narożnymi basztami. 
Do 1308 roku źródła historyczne doty-
czące Krokowej oraz innych majątków 
(z wyłączeniem Jeldzina) należących 
do dóbr krokowskich w XIV i XV wie-
ku są dość ubogie, by nie powiedzieć 
znikome. Sama wieś prawdopodobnie 
ukształtowała się w XIV wieku. Istnie-
ją jednak przesłanki o frankońskim 
pochodzeniu rodu von Krockow. Le-
gendarny rycerz Zakonu Krzyżac-
kiego – Olbracht von Wickerode – 
przybył ponoć z Frankonii, pozostając 
w Krokowej za sprawą zakochania się 
w piękne nowicjuszce zakonu cysterek 
z Żarnowca. Według legendy zbudo-
wał on w Krokowej zamek, aby móc 
się w nim ukryć ze swoją ukochaną. 
Jego syn – Franciszek – będący ryce-
rzem wielkiego mistrza krzyżackiego 
Hermana von Salza, jako pierwszy za-
czął podpisywać się de Krockow.
W wieku XVI, Reinhold von Krockow, 
oficer królewskiej armii Zygmunta 
Augusta i Stefana Batorego, rozpo-
czął przebudowę rodowego gniaz-
da, nadając mu renesansowe kształty. 
Obronność zamku wzmocniono ziem-
nymi wałami i fosą, która zachowała 
się do dnia dzisiejszego. 
W XVI stuleciu wykonano dwie kopie 
dokumentów potwierdzających nada-
nie ziemi przez Władce tych ziem, 

księcia Mściwoja II z 1288 i 1292 roku 
dla Gniewomira (Gneomar) z Kroko-
wej. Syn tegoż Gniewomira, którego 
imię nie jest znane, zginął w 1399 
roku, podczas wyprawy na Tatarów 
jako rycerz oddziału krzyżackiego pod 
dowództwem wielkiego księcia litew-
skiego Witolda. Drugi syn Gniewomira 
– Mestwin nie pozostawił on żadnego 
potomka, dlatego majątek przeszedł 
na własność Zakonu Krzyżackiego. 
Córka Mestwina – Katarzyna – wyszła 
za mąż za pochodzącego z Prus Je-
rzego z Wikorowa (Jerzy z Krokowej / 
Georg von der Wickerau, Georg von 
Krockow), który uchodzi za protopla-
stę rodu von Krockow. W latach 1442-
1449 był on podkomorzym wielkiego 
mistrza Zakonu Niemieckiego Konrada 
von Erlichshausen. Do Jerzego należa-
ły majątki: Krokowa, Jeldzino, Goszczy-
no, Wysoka, Glinki i Minkowice.
Przez kolejne wieki zamek trwał 
przebudowywany i dostosowywany 
do zmieniających się prądów i mód 
architektonicznych i w miarę szczę-
śliwie dotrwał do naszych czasów, 
przetrwawszy II wojnę światową w do-
brym stanie. W latach powojennych, 
jako siedziba PGR-u uległ daleko po-
suniętej dewastacji. Lepsze czasu dla 
tej malowniczej rezydencji przyszły 
wraz z końcem komunizmu, w 1989 r. 
Wówczas z inicjatywy nowo powstałej 
niemiecko-polskiej fundacji Europej-
skie Spotkania – Kaszubskie Centrum 
Kultury i mieszkającego w Niemczech 

potomka rodu von Krockow oraz władz 
samorządowych Krokowej zamek zo-
stał pięknie odrestaurowany, stając się 
siedzibą fundacji, a także luksusową 
bazą noclegową i restauracją.
Zamek w Krokowej to miejsce wyjąt-
kowo piękne i ciekawe, doskonałe 
miejsce zarówno dla turystów indywi-
dualnych, jak i zorganizowanych wy-
jazdów turystycznych, integracyjnych 
lub szkoleniowych. Bogate zaplecze 
rekreacyjne kompleksu hotelowego, 
oraz bliskość morza sprawiają że jest 
to miejsce chętnie odwiedzane przez 
turystów.
Szlak Dworów i Pałaców to niesamo-
wita podróż północną częścią Kaszub. 
Warto odwiedzić choć kilka obiektów, 
aby poznać niezwykłe historie pomor-
skich rodów. Przybywając do pałaców 
w Rzucewie, Rekowie czy Ciekocinku 
nie tylko odkryjemy lokalne tajemnice, 
ale także będziemy mogli zasmakować 
przepysznej kuchni i zrelaksować się 
w cieniu drzew otaczających te niepo-
wtarzalne miejsca.
Warto więc wybrać Pomorze.
Grzegorz Adamczewski

Miłośnikom muzyki podróżniczej, spod znaku etno, jazzu 
i okolic nie wypada wręcz przypominać, ale nie zaszkodzi 
zaznaczyć: Richard Bona - Geniusz. Prawdopodobnie naj-
bardziej wszechstronny muzyk naszych czasów, multiin-
strumentalista, niedościgły wokalista i przede wszystkim-
wirtuoz basu. Richard Bona uświetni jubileuszową edycję 
Gdańsk Lotos Siesta Festival nową muzyką, w nowym skła-
dzie, zwiastując kolejny, długo oczekiwany po fenomenal-
nym „Heritage”, album.
Richard Bona wystąpi z Alfredo Rodriguezem, kubiańskim 
mistrzem fortepianu kształconym w konserwatorium w Ha-
wanie. Znajomość obu muzyków trwa od produkowanego 
przez Quincy Jonesa albumu Tocororo. A dołącza do nich 
śpiewający perkusista Pedrito Martinez, znany choćby ze 
współpracy z Brucem Springsteenem, Wyntonem Marsali-
sem czy Stingiem
Dlatego właśnie wybieram pomorskie
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richard Bona
w Gdańsku
5 września 2021 r. o 20:00 w Filharmonii Bałtyc-
kiej Richard Bona wystąpi na Gdańsk Lotos Siesta 
Festival ―

Perła Pomorza
― Kilkanaście kilometrów od morskich plaż Dębek, czy Karwi, 

znajduje się prawdziwa perła architektury pałacowej. ―

Miniony weekend rozpoczął się w Chmielnie 
pod znakiem truskawek. 1O Lipca odbywał się 
bowiem V Festiwal Truskawek 

Dodatkową atrakcją było bicie truskawkowego 
Rekordu Polski w przygotowaniu ponad 1000 
pierogów z truskawkami. Odbywały się także 
liczne konkursy, pokazy kulinarne, a ich tema-
tem przewodnim były rzecz jasna truskawki 
kaszubskie. 
Ze względu na warunki dojrzewania truskawkę 
kaszubską odróżnia od uprawianych w innych 
regionach większa zawartość cukru w owo-
cach. Wpływ na to ma specyficzny mikroklimat 
Pojezierza Kaszubskiego, w szczególności 
występujące tu latem dobowe wahania tempe-
ratury – chłodne noce i upalne dnie. Truskaw-
ki kaszubskie są słodkie i aromatyczne.
Podczas festiwalu można było zobaczyć pokaz 
kulinarny w wykonaniu ekspertów ze Stowarzy-
szenia Kucharzy Polskich – Krzysztofa Szul-
borskiego i Andrzeja Ławniczaka oraz Rafała 
Nowakowskiego, którzy przygotowali truskaw-
kowe specjały, występ Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Chmielanie”, czy Prezentację 
uczestników konkursu „Truskawkowa Kreacja”.

V Festiwal 
truskawek 
w chmielnie
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Powiat pozyskał kolejne środki na reali-
zację działań ukierunkowanych na zwięk-
szenie ochrony pieszych uczestników ruchu 
drogowego, a w efekcie zmniejszenie liczby 
wypadków. 

– Od wielu lat systematycznie prowadzi-
my działania przyczyniające się do poprawy 
bezpieczeństwa pieszych na drogach powia-
towych poprzez polepszenie jakości infra-
struktury dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego – podkreśla Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Zależy nam, aby 
ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych.

Dzięki pozyskanym środkom rządowym 
zostaną przebudowane przejścia dla pieszych 
na drodze powiatowej w Łężycach, Smażynie, 

Strzepczu, Pobłociu oraz w Rumi, przy Szkole 
Podstawowej nr 4. W ramach zadań wykona-
ne zostaną m.in. przebudowy przejść, doświe-
tlenia, nowe dojścia oraz oznakowania.

Zakres prac na przejściu dla pieszych 
w Łężycach, przy ulicy Dębowej i Limbo-
wej polegać będzie na wyniesieniu tarczy 
skrzyżowania. W ramach zadania planowane 
jest wykonanie punktowego oświetlenia, co 
pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa 
poprzez poprawę widoczności pieszego po 
zmroku. Ponadto z myślą o osobach niedo-
widzących wbudowane zostaną płytki z wy-
pustkami, które sygnalizować będą zbliżanie 
się do przejścia oraz ostrzegać o mogącym 
wystąpić zagrożeniu.

Pozostały zakres prac w Łężycach obejmie 

przede wszystkim dostosowanie wszystkich 
istniejących elementów infrastruktury (chod-
ników i krawężników) do nowych rozwiązań 
wysokościowych wynikających z wyniesienia 
tarczy skrzyżowania. Przewidziano także od-
wodnienie przewidzianego układu drogowe-
go, a także dostosowanie organizacji ruchu 
drogowego do planowanych zmian w infra-
strukturze.

Prace przygotowawcze na wyżej wymienio-
nych przejściach rozpoczną się jeszcze w tym 
roku. Zakończenie projektów przewidziano 
na przyszły rok.

 – W planach mamy kolejne zadania, które 
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych 
użytkowników na drogach powiatowych – za-
znacza Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Będzie bezpieczniej na 
przejściach dla pieszych

PoWIaT | Samorząd otrzyma rządowe środki na przebudowę pięciu przejść dla pieszych na drogach 
powiatowych. Zadania zostaną zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że sto-
sownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz zarządzenia nr 1083/208/2021 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10.08.2021r., 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 
21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości 
położone w Rumi, stanowiące własność i bę-
dące we władaniu gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bez-
przetargowej. Przedmiotowy wykaz zamiesz-
czony został również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, 10.08.2021r.
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Zamów nekrolog
lub kondolencje
w naszej gazecie

wyślij email:
d.bieszke@expressy.pl

lub zadzwoń:
660 731 138

OGŁOSZENIE
na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), 

Starosta Wejherowski
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
położonej w miejscowości Rumia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 125, obręb 16, 
o powierzchni 0,0726 ha.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym 
przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie 
wywłaszczeniowe.
Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego 
w Wejherowie oraz na stronach internetowych starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Rumi, 
a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
sprawę prowadzi Referat gospodarki nieruchomościami starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 
3 Maja 4, pok. 225, tel. 58 572-94-74.

OgłOszEniE 197/2021/DB
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Czytelniczka Pani Grażyna pod naszym zdjęciem 
zamieszczonym 9 sierpnia na portalu społecznościo-
wym Facebook wyraziła swoje zdanie pisząc, że ściana 
widoczna na poniższej fotografii po prawej stronie, aż 
prosi się o mural. Wielu komentujących post postano-
wiło również podzielić się swoją opinią na ten temat 
proponując, który artysta mógłby wykonać pracę. 
Wśród twórców, których proponowali czytelnicy 
znalazł się m.in. znany Tuse, który namalował np. 
Zbigniewa Wodeckiego oraz Annę Przybylską w Gdań-
sku. Komentujący wymienili także Cukin Koszalin oraz 
Lusso Art Atelier.
CM

pROpOzycja muRalu 
kOłO paRku cedROn?
wejheROwO | na pomysł, że mural świetnie wyglądał-
by na ścianie jednego z budynków koło parku cedron 
w wejherowie wpadła czytelniczka zostawiając komen-
tarz na naszym Facebooku.

fot. CM

Artysta, który na swoim koncie 
ma aż pięć albumów studyjnych 
i znany jest z takich piosenek jak 
„Miliony monet”, „Szerokie wody” 
czy „Rollercoaster” wystąpi 21 
sierpnia czyli w najbliższą sobotę 
o godzinie 21:00 na ulicy Łąkowej 
59 (stadion MOSiR w Redzie). 
Wstęp na wydarzenie jest dar-
mowy. W tym dniu w godzinach 
12:00 – 19:00 odbędzie się także 
festiwal dmuchańców oraz kon-
cert zespołu MiTRA. 

MiTRA to gdyński, siedmiooso-
bowy zespół folk rockowy, w któ-
rego twórczości można znaleźć ak-
centy wielu gatunków muzycznych. 
Spoiwem nadającym zespołowi 
wyjątkowy charakter jest sekcja 
dęta, która w połączeniu z dźwię-

kami akordeonu i instrumentów 
klawiszowych buduje niepowta-
rzalny klimat i stanowi wyróżnia-
jące brzmienie zespołu. Zespół to 
energetyczne szybkie rytmy, a tak-

że refleksyjne ballady. W warstwie 
tekstowej poruszają najważniejsze 
dla każdego człowieka zagadnienia 
takiej jak: przyjaźń, miłość, relacje 
ze światem.  CM
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Mrozu wystąpi w Redzie
Reda | W najbliższą sobotę w Redzie będzie można posłuchać znanych radiowych i telewizyjnych hitów, 
które regularnie prezentuje Mrozu. 

REKLAMA 38/2021/RL
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W każdą środę i sobotę w godzinach od 10.00 
do 16.00 na w pobliżu fontanny, można spo-
tkać grupę malarzy ze Stowarzyszenia Plasty-

ków im. Stefana Lewińskiego. Malarze działa-
jący przy Zrzeszeniu Kaszubko-Pomorskim 
w Wejherowie tworzą wystawę obrazów, która 

ukazuje artystyczny klimat miasta. Coroczne 
plenery trwają całe lato, aż do września. Prze-
szkodą może być tylko pogoda.

Warsztaty odbywają się w tej scenerii już od 
kilku lat, można nie tylko oglądać artystów 
podczas pracy, ale także nauczyć się malować, 
bo chętnie udzielamy wszystkim różnych in-
formacji na temat technik malowania – mówi 
Teresa Uzdrowska, prezes Stowarzyszenia Pla-
styków im. Stefana Lewińskiego.

Tadeusz Trocki, artysta malarz i pomysło-
dawca warsztatów podkreśla, że warsztaty 
niezmiennie cieszą się zainteresowaniem 
mieszkańców i turystów. Spacerujący chętnie 
podchodzą do sztalug przyglądając się naszej 
pracy, rozmawiamy przy okazji o mieście, 
o sztuce, o architekturze – zawsze są to bardzo 
ciekawe dla obu stron doświadczenia – mówi 
Tadeusz Trocki. – Jak słyszę, bardzo często lu-
dzie nie mają czasu pójść do galerii, by obej-
rzeć obrazy, a plener miejski stwarza właśnie 
taką okazję. Jeśli jest ktoś chętny może się do 
nas przysiąść i malować razem z nami – dodaje 
pomysłodawca.
wejherowo.pl

REKLAMA 18/2021/RLREKLAMA 174/2021/DB

Sztuka na 
wejherowskim rynku

WejheRoWo | Artystów realizujących swoje pasje i odkrywających tajniki malarstwa można spo-
tkać na wejherowskim rynku.
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Dzięki środkom unijnym udało się zakupić karetki typu 
P (paramedyczna) i S (specjalistyczna), każda z nich 
wyposażona jest m.in. w: defibrylator, respirator, tablet 
ze stacją dokującą do systemu SWD (System Wspo-
magania Dowodzenia dla Państwowego Ratownictwa 
Medycznego) oraz drukarkę.
Projekt ma na celu wspieranie Szpitali Pomorskich 
w związku z realizacją działań związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz 
innych chorób zakaźnych.
Koszt zakupu inwestycji to 1,08 mln zł. Wartość dofinan-
sowania z Ministerstwa Zdrowia to 1 mln zł, a kwota po-
nad 85 tys. zł stanowi wkład własny Szpitali Pomorskich. 
Otrzymano także 40 tys. zł na zakup środków ochrony 
indywidualnej i środków do dezynfekcji.
Jak czytamy na Facebooku wejherowskiego szpitala ambu-
lanse od razu ruszyły w trasę aby nieść pomoc pacjentom.
CM

nOwe amBulanse 
dla wejheROwskiegO 
szpitala
wejheROwO | specjalistyczna i paramedyczna te 
dwa rodzaje nowoczesnych karetek dołączyły do floty 
pojazdów zespołów Ratownictwa medycznego szpitala 
specjalistycznego w wejherowie.

fot. FB szpital specjalistyczny im F. Ceynowy w Wejherowie
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Park Cedron to oaza zieleni w centrum Wejhe-
rowa, z altaną, fontanną, leżakami parkowymi, 
bujanymi ławkami i placem zabaw. Powstał po-
między ulicami Wałową i 12 Marca, nad rzeką 
Cedron. Modernizacja tego terenu zrealizowana 
została w ramach unijnego projektu „Rewitali-
zacja Śródmieścia Wejherowa”. Poniżej przed-
stawiamy galerię kilku zdjęć.

W Parku Cedron każdy znajdzie coś dla siebie. 
Jest to miejsce gdzie można spokojnie odpocząć, 
poczytać książkę lub po prostu poleżeć na leżaku 
czy na trawie. Nie narzekają również najmłod-
si wejherowianie, którzy do swojej dyspozycji 
mają plac zabaw. Ciekawostką jest układ na-
wierzchni znajdującej się przy fontannie, którą 
ułożono w kształcie herbu miasta. Wszystko to 
w pięknych okolicznościach przyrody i zarazem 
w samym centrum miasta, to dlatego park cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców i osób odwiedzających Wejherowo.

Park Cedron 
w Wejherowie ma już rok

WejheRoWo | Rok temu Wejherowo zyskało kolejną strefę odpoczynku i zabawy, jest to miejsce, w któ-
rym można złapać chwilę wytchnienia w codziennym pędzie.
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BuRMIStRZ MIaSta RuMI

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

RPP.6721.100.2021.MB  Rumia, dnia 13.08.2021 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia 
zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 
741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.), 
w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 
1086 ), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

Uchwały nr XXiX/426/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca •	
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. generała 
Władysława Andersa dla stref 17.M, 18.M,U, oraz 19.M,U.

Uchwały nr XXiX/425/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca •	
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie sobieskiego.

Uchwały nr XXiX/427/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca •	
2021 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany uchwały nr XXX/337/2016 Rady Miejskiej •	
Rumi z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Rumi, zwanego „Centrum”

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko dotyczących zmian miejscowych planów dla ww. 
obszarów. załączniki graficzne do ww. uchwał, określające granice 
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów, 
znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie 
internetowej www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmian planów 
miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie 
pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: 
urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - 
w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrzenia 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 
03.09.2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Rumi.

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

kaSacja pOjaZdóW 

tel. 603 XXX 742

skup pojazdów 
powypadkowych, 
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wystawiamy 
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ogłoszenie 
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+



www.gwe24.pl/sport Piątek, 13 sierpnia 202116

Lekkoatleta poinformował na swoim profilu na 
Facebooku, że tuż przed startem czyli we wtorek 
pojawiły się kłopoty ze ścięgnem Achillesa. Sztab 
medyczny starał się wyeliminować problem, nie-
stety nie udało się i w rezultacie Chabowski nie 
ukończył biegu. Jak czytamy w dalszym wpisie 
od 10 kilometra ból był spory, od 20go biegł już 
praktycznie na jednej nodze, zatrzymywał się 
trzykrotnie i ruszał dalej. Na 31 kilometrze nie 
był już zdolny nawet do truchtu.

Start na IO i ukończenie maratonu to było ma-
rzenie i najważniejszy cel. Uwierzcie, że robiłem 
wszystko, aby pobiec solidny wynik, jednak prze-
biec maraton na jednej sprawnej nodze jest bar-
dzo trudno. Tak po ludzku jest mi przykro, że nie 
pobiegłem na miarę swoich oczekiwań, bo wiem 
ile ciężkiej pracy w to włożyłem. Na większe pod-
sumowanie całości przygotowań przyjdzie czas 
i obiecuję, że to zrobię. - pisze wejherowianin.

Razem z Chabowskim w maratonie brało udział 
jeszcze dwóch Polaków. Najlepszy Adam Nowicki 
zajął 38. miejsce (2:17.19) natomiast 63. był Arka-
diusz Gardzielewski (2:22.50). Triumfował Kenij-
czyk Eliud Kipchoge, który sięgnął po raz drugi 
z rzędu po złoty medal igrzysk w tej konkurencji.

Marcin Chabowski podsumowując swoją wypo-
wiedź poinformował, że teraz nastał czas na od-
poczynek i przetrawienie tego, co się wydarzyło. 
Za 3 lata planuje wystąpić w Paryżu i tam będzie 
chciał się zrehabilitować.

Chabowski po starcie na IO: 
Wybaczcie, że Was zawiodłem

IGRzySKa olImPIjSKIe | Z soboty na niedzielę o północy rozpoczął się bieg maratoński, w któ-
rym wziął udział pochodzący z Wejherowa Marcin Chabowski.
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Sobotnia rozgrywka odbyła się na stadionie GOSiR 
Luzino. O godzinie 17:00 na boisku zaprezentowali się 
piłkarze Gryfa Wejherowo oraz Wikęd Luzina. Mimo 
początkowego prowadzenia, które udało się wywal-
czyć bramką Karola Baranowskiego w 27 minucie WKS 
Gryf Wejherowo przegrał z KS Wikęd Luzino 2:1. Jerzy 
Zaworski i Przemysław Kostuch zostali zdobywcami 
bramek po stronie przeciwnej. Miniony mecz był inau-
guracją jesiennego sezonu IV ligi derbowej. Zwycięska 
drużyna o kolejną wygraną powalczy w najbliższa 
sobotę w Słupsku, natomiast następną rozgrywką 
dla WKS Gryf Wejherowo będzie mecz z Borowiakiem 
Czersk na Wzgórzu Wolności w Wejherowie także 14 
sierpnia o godzinie 17:00.
CM

gRyF wejheROwO 
pRzegRywa z wikędem 
luzinO
piłka nOżna | mecz inauguracyjny zakończył się po-
rażką gryfa wejherowo w iV lidze z wikędem luzino.

fot. WKs gryf Wejherowo


