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Podpisano porozumienie o współpracy 
w ramach partnerstwa lokalnego pomię-
dzy Starostwem Powiatowym w Wejhero-
wie, Uniwersytetem Gdańskim – Katedrą 
Rachunkowości, Powiatowym Zespołem 
Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynial-
skiego w Wejherowie oraz Stowarzysze-

niem Księgowych w Polsce Oddziałem 
Okręgowym w Gdańsku. Celem umowy 
jest praktyczne i teoretyczne przygoto-
wanie absolwentów PZS nr 3 do wykony-
wania zawodu księgowego, zapewnienie 
uczniom dobrego startu na rynku pracy 
oraz dalszego rozwoju zawodowego. Stąd 

porozumienie przewiduje szeroką współ-
pracę ww. podmiotów m.in. w zakresie 
realizacji wykładów, warsztatów, spotkań 
dyskusyjnych, konkursów, praktyk oraz 
zajęć w Klubie Młodego Księgowego.

– Od wielu lat staramy się powiązać 
w naszych szkołach wiedzę teoretyczną 

z praktyczną, dlatego podpisujemy wiele 
takich umów z uczelniami wyższymi i za-
kładami pracy. Obecne porozumienie ma 
służyć nie tylko szkole i uczniom, którzy 
są na początku swojej drogi zawodowej 
związanej z księgowością, ale również 
pracodawcom i tym, którzy będą z tej 
kadry korzystać. Umowa zakłada bardzo 
szeroką współpracę, która ma wzbogacić 
wiedzę uczniów, dawać perspektywy roz-
woju, ale też wspomóc przedsiębiorców, 
którzy zyskają możliwość pozyskania 
przyszłych pracowników – wyjaśnia Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

W tej chwili w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 3 w Wejherowie na kierunkach 
związanych z ekonomią i rachunkowo-
ścią kształci się ponad 200 uczniów.

– Szkoła skorzysta na współpracy z wio-
dącą jednostką dydaktyczną na Pomorzu 
– Katedrą Rachunkowości UG. To dla 
nas duża nobilitacja, a zamiary współ-
pracy są bardzo konkretne – wzajemne 
wizyty studyjne, wykłady, zajęcia koła 
rachunkowości czy spotkania ze studen-
tami i wykładowcami uniwersyteckimi. 
Ponadto otrzymamy wsparcie meryto-
ryczne ze strony Stowarzyszenia Księgo-
wych i UG w związku ze zmieniającymi 
się nieustannie przepisami – mówi Dy-
rektor PZS nr 3 Wojciech Rogocki. 

Uczniowie PZS nr 3 w Wejherowie po 
uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie technik 

rachunkowości i technik ekonomista będą 
mieli możliwość podjęcia dalszej nauki 
i pogłębiania wiedzy na uczelni wyższej.

– Dla uniwersytetu najważniejsze jest 
pozyskiwanie studentów, czyli zachęcanie 
młodzieży, a w tym przypadku uczniów 
tej konkretnej szkoły do tego, żeby chcie-
li kontynuować naukę na naszej uczelni. 
To są ludzie już przygotowani w zakresie 
ekonomii, rachunkowości i dla nich na-
turalnym, kolejnym krokiem w tej ka-
rierze jest kształcenie wyższe – zaznacza 
Kierownik Katedry Rachunkowości UG 
prof. dr hab. Jerzy Gierusz.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
jest najstarszą i największą organizacją 
skupiającą przedstawicieli środowiska 
zawodowego związanego z rachunkowo-
ścią i finansami. Dzięki tej współpracy 
w szkole powstanie Klub Młodego Księ-
gowego, który pozwoli na poznanie tajni-
ków zawodu księgowego.

– Członkowie będą mogli czerpać wie-
dzę od doświadczonych księgowych, 
którzy są praktykami, spotykać się z bie-
głymi rewidentami i doradcami podat-
kowymi, aby dogłębnie poznać zawód – 
mówi Prezes Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku 
Dorota Kania. 

Podpisana umowa ma służyć uczniom 
od początki ich zawodowej ścieżki, aż do 
momentu zaistnienia na rynku pracy.
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W ramach Polskiego Ładu samorządy 
z powiatu wejherowskiego otrzymają 
łącznie blisko 74 mln zł na realizację 
lokalnych przedsięwzięć, w tym m.in. 
rozbudowę PZKS w Wejherowie oraz 
budowę ul. Karnowskiego i przebudo-
wę ul. Budowlanych w Wejherowie.
– Dzięki temu programowi duże środki 
finansowe zostaną zainwestowane 
na terenie całego powiatu. Z tej puli, 
ponad 14 mln otrzymał samorząd 
powiatu. Pozyskane środki przezna-
czone zostaną na rozbudowę budynku, 
w którym mieści się Powiatowy Zespół 
Kształcenia Specjalnego. Inwesty-
cja bardzo oczekiwana i potrzebna. 
Projekt zakłada powstanie nowego 
obiektu i przebudowę już istniejącego. 
W ten sposób powstanie nowy kom-
pleks, który poszerzy bazę kształcenia 
specjalnego – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.
PZKS w Wejherowie jest placówką 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. W skład ośrodka wcho-
dzi przedszkole, szkoła podstawowa, 
szkoła przysposabiająca do pracy oraz 
szkoła branżowa. Placówka posiada 
liczne i nowocześnie wyposażone 
pracownie specjalistyczne m.in. tera-
peutyczne, logopedyczne, integracji 
sensorycznej, polisensorycznego 
doświadczania świata, alternatywnych 

metod komunikacji czy korekcyjno-
kompensacyjne. 
– Obecnie to największa tego typu 
placówka w Polsce i wiodący ośrodek 
w naszym regionie – podkreśla Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.
W 2018 r. oddane zostało Przedszkole 
Specjalne, które dopełniło istniejącą 
ofertę, zapewniając tym samym opiekę 

i kształcenie już od najmłodszych lat. 
Dzięki tej inwestycji ośrodek dyspo-
nuje kompleksową ofertą edukacyjną, 
od przedszkola po szkołę branżową, 
przygotowując podopiecznych do 
usamodzielnienia się i życia w społe-
czeństwie.
Inwestycja ma rozpocząć się w przy-
szłym roku.

74 mln zł na inwestycje w powiecie
wejHeRowo | samorząd powiatu wejherowskiego otrzymał 14 350 000 zł z Rządowego Funduszu polski ład, progra-
mu inwestycji strategicznych. pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku szkolnego z salą 
gimnastyczną na potrzeby powiatowego zespołu Kształcenia specjalnego w wejherowie. pozostała kwota, czyli blisko 
60 mln trafi do gmin w powiecie.

fot. Starostwo Powiatowe Wejherowo

Kształcenie przyszłych księgowych
WEJHEROWO | Uczniowie klas ekonomicznych Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie otrzymają praktyczne i teoretyczne wsparcie, które przy-
niesie w przyszłości wymierne korzyści w postaci dobrze przygotowanej do pracy kadry księgowych i specjalistów finansowych.

Zajęcia to niezwykła okazja do poznania od podszewki profesjonal-
nej pracy w redakcjach prasowych, mediach społecznościowych, ra-
diostacjach i na YouTube.

W ramach zajęć odbywać się będą wyjazdy do siedzib stacji radio-
wych i gazet, a uczestnicy nauczą się także samodzielnie tworzyć ma-
teriały tekstowe i audiowizualne.

Dzięki tej wiedzy lepiej zrozumiesz mechanizmy działania współ-
czesnych mediów, rozwiniesz swoją kreatywność i zdobędziesz pod-
stawowe umiejętności w pracy dziennikarza, reportera radiowego czy 
vlogera.

Zajęcia poprowadzi redaktor Radio Gdańsk, Adóm Hébel w każdy 
piątek w godz. 16:00-17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. 

Multimedialna 
Grupa Redakcyjna
LUZINO | Jesteś nastolatkiem i chcesz się nauczyć prowadzić swój 
kanał w mediach społecznościowych? A może interesuje Cię praca po 
drugiej stronie kamery? Zostań profesjonalnym YouTuberem, vlogerem 
bądź dziennikarzem. Nabór trwa.
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Nowatorska instalacja przedstawia model ludzkich płuc „oddychają-
cych” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrującym zawieszone 
w nim zanieczyszczenia, które osadzają się na białej przepuszczalnej 
tkaninie. Dzięki temu mieszkańcy miejscowości będą mogli przekonać 
się naocznie, jakiej jakości powietrze wnika do ich płuc. To kolejna od-
słona akcji Polskiego Alarmu Smogowego “Zobacz, czym oddychasz!”.

W Wejherowie płuca powstały dzięki wspólnej inicjatywie Wejherow-
skiego Alarmu Smogowego i Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wej-
herowie. Partnerem akcji jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Pierwsze na Pomorzu mobilne płuca ruszają w teren, a inauguracja 
trasy będzie miała miejsce na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie 
w piątek 5 listopada 2021 r. o godzinie 13:30.

Mobilne płuca mają pełnić rolę informacyjną, edukacyjną i uświada-
miającą. W Wejherowie na Placu Wejhera instalacja będzie ustawiona 
do 19 listopada 2021 r.

Płuca wyposażone zostały w profesjonalny miernik jakości powietrza 
wraz z wyświetlaczem, który wskazuje rzeczywisty pomiar poziomu 
pyłów PM 1, PM 2.5 i PM 10. Wskazania czujnika zanieczyszczenia 
oraz trasę mobilnych płuc można będzie śledzić również na stronie 
internetowej www.wejherowskialarmsmogowy.pl. W przypadku prze-
kroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza urucho-
miony zostanie sygnalizator świetlny i dźwiękowy.

Na jaki kolor i w jakim czasie płuca zmienią barwę? Przekonamy się 
wkrótce.

źródło: FB Wejherowski Alarm Smogowy fo
t. 
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Zobacz, czym oddychasz- trasa mobilnych płuc
POWIat | Pierwsze na Pomorzu mobilne płuca pojawią się 
w Wejherowie i pokażą, czym oddychamy. To kolejna odsłona akcji 
Polskiego Alarmu Smogowego “Zobacz, czym oddychasz!”. 

Oficjalne pożegnanie Krystyny La-
skowicz odbyło się 1 września w Stacji 
Kultura. Za lata współpracy dziękowali 
ustępującej dyrektorce samorządowcy, na 
czele z burmistrzem Michałem Pasiecz-
nym, przedstawiciele miejskich jednostek, 
bibliotekarze, ludzie kultury i nauki oraz 
czytelnicy. Natomiast we wtorek 2 listopa-
da Miejska Biblioteka formalnie przeszła 
pod kierownictwo Dariusza Rybackiego.

W ostatnich tygodniach Dariusz Rybac-
ki wdrażał się w nowe obowiązki, w czym 
pomogła mu ustępująca dyrektor. Roz-
mowy i wymiana doświadczeń pozwoliły 
nawet na wstępne określenie kierunków 
rozwoju miejskiej jednostki.

– Jestem bardzo wdzięczny pani Kry-
stynie Laskowicz za udzielone wsparcie, 
wdrożenie mnie w sytuację placówki – 
przyznaje Dariusz Rybacki. – Stacja Kul-
tura to marka sama w sobie, jedna z naj-
nowocześniejszych i najpiękniejszych 
bibliotek w Polsce. Teraz kolej na pozostałe 
filie. W dalszym ciągu będziemy starali się 
o zewnętrzne fundusze na budowę nowej 
biblioteki przy placu Kaszubskim, moder-
nizacji wymaga też biblioteka w Janowie. 
W nieco lepszej sytuacji jest placówka 
przy ulicy Górniczej, którą uruchomio-
no stosunkowo niedawno, w 2011 roku. 
Niemniej pandemia znacznie utrudniła 
prowadzenie działalności instytucjom 
kultury w całej Polsce. Dzisiejszej rzeczy-
wistości bibliotecznej nie można nawet 
porównywać z tą sprzed dwóch lat. Jest 
to o tyle smutne, że ta działalność przy-
nosi w zasadzie same korzyści – przede 
wszystkim społeczne, ale także promocyj-
ne i wizerunkowe. Proszę zwrócić uwagę, 
ile Rumia zyskała dzięki budowie Stacji 
Kultura. Żadna inna miejska inwestycja 

nie wzbudziła tak dużego zainteresowa-
nia naszą miejscowością w skali kraju. To 
przekłada się na wzmacnianie lokalnej 
marki. Inwestując w nowocześnie pojmo-
waną kulturę, wzbudzamy zainteresowa-
nie mediów, artystów, a także przedsię-
biorców i inwestorów. Jestem przekonany, 
że w chwili, kiedy uda nam się pozyskać 
finansowanie na modernizacje kolejnych 
filii, o naszym mieście znowu zrobi się 
głośno. Rumia to mój dom, jestem z nią 
mocno związany emocjonalnie, więc bar-
dzo zależy mi na tym, aby wnieść wkład 
w jej rozwój – podkreśla.

Jak zapowiada nowy dyrektor, w rum-
skich bibliotekach wciąż będzie można 
spotkać się z czołowymi polskimi pisarza-
mi i artystami, a także wziąć udział w licz-
nych wydarzeniach o różnorodnym cha-
rakterze. Natomiast zasób książek będzie 
systematycznie powiększany w oparciu 
o głosy czytelników.

– Chciałbym również, aby biblioteka 
w większym stopniu otworzyła się na 
przestrzeń miejską, była widoczna pod-
czas różnorodnych wydarzeń, wychodzi-
ła ze swoją ofertą do czytelnika, nie ogra-
niczała się wyłącznie do budynków. Takie 
inicjatywy, jak choćby projekt „Z książką 
na walizkach” w parku Żelewskiego, były 
już podejmowane, ale chciałbym je zin-
tensyfikować. Spotkania z pisarzami poza 
placówkami bibliotecznymi, wystawy ze-
wnętrzne, inicjatywy urbanistyczne czy 
architektoniczne, włączenie się w dysku-
sję o charakterze i przyszłości naszego 
miasta – to nowe cele, które chciałbym 
sukcesywnie realizować. Chciałbym też 
skupić się na bibliotecznym zespole. Za-
wód bibliotekarza jest wyjątkowy. Pra-
cownicy to najczęściej pasjonaci, osoby 

posiadające szerokie kompetencje i liczne 
umiejętności. Dzisiaj bibliotekarze to tak 
naprawdę animatorzy kultury, działacze 
społeczni, osoby aktywne i nastawione na 
rozwój. Moim podstawowym zadaniem 
będzie zapewnienie im wsparcia, aby 
praca na rzecz mieszkańców Rumi wciąż 
stała na najwyższym poziomie – podsu-
mowuje Dariusz Rybacki.

Dariusz Rybacki – mieszkaniec Rumi, 
absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (fi-
lologia polska) i Uniwersytetu Warszaw-
skiego (dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna). Pracownik Działu Edukacji 
i Promocji Muzeum Historycznego Mia-
sta Gdańska, Działu Promocji Gdyńskie-
go Centrum Sportu. Od 2015 roku pełnił 
funkcje rzecznika prasowego oraz kie-
rownika Działu Marketingu i Promocji 
Literatury Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Równolegle, od 2015 roku, współpracuje 
z Urzędem Miasta Rumi w kwestii zagad-
nień związanych z promocją dziedzictwa 
historycznego miasta. Pomysłodawca 
i producent seriali dokumentalnych „Śla-
dami dawnej Rumi” (2019) i „Świadko-
wie historii” (2020). Autor książki „Ślada-
mi dawnej Rumi” (wydanie w 2022 roku) 
oraz kilkudziesięciu artykułów historycz-
nych, które ukazały się w lokalnej prasie. 
Pomysłodawca i twórca Wirtualnego Mu-
zeum Rumi, współpracownik kilkudzie-
sięciu placówek muzealnych w Polsce. 
Twórca filmów krajoznawczych i histo-
rycznych publikowanych na autorskim 
kanale YouTube. Od 2020 roku społeczny 
pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw 
historii miasta. Prywatnie miłośnik mo-
toryzacji i aktywnego wypoczynku, orga-
nizator turystyki PTTK.

źródło: rumia.eu

Nowy dyrektor miejskiej biblioteki
RUmIa | Po 30 latach nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi. Przechodzącą na emeryturę 
Krystynę Laskowicz zastąpił Dariusz Rybacki – wieloletni kierownik Działu Marketingu i Promocji Literatury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, miesz-
kańcom Rumi, popularyzator lokalnej historii.
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ReKlAmA 18/2021/Rl ReKlAmA 174/2021/DB

Rada Miasta Wejherowa na sesji w dniu 26.10 przyjęła 
nowe stawki podatków od nieruchomości na rok 2022. 
Wobec szybkiego wzrostów cen miasto również musi 
uzupełnić swój budżet, ale stara się chronić mieszkańców, 
gdyż średnio podatek od nieruchomości w Wejherowie 
wzrośnie o 3,2 %, czyli poniżej inflacji, mniej niż plano-
wany na przyszły rok ogólny wzrost cen. Podatek od 
środków transportu nie ulegnie zmianie.
- Sytuacja budżetu miasta jest trudna i niestety niepew-
na. Planowane przez rząd zmiany w podatku PIT mogą 
oznaczać znaczny ubytek środków na kasie Wejherowa, 
do tego duże niedofinansowanie oświaty i szybko rosnące 
ceny wszystkiego. Z tych powodów zdecydowaliśmy się na 
wzrost stawek podatków od nieruchomości, ale w ograni-
czonym zakresie. Poza tym kolejny rok nie ulega w Wejhe-
rowie zmianie podatek od środków transportu. – podkreśla 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. ekonomicznych i społecznych. Pełne zestawienie pod-
wyżek dostępne jest na stronie wejherowo.pl.

podateK poniżej inFlacji 
od nieRucHomości
wejHeRowo | przeciętnie podatek od nieruchomości 
wzrośnie od kilku do kilkudziesięciu złotych rocznie. 
żadna stawka nie wzrośnie o maksymalny dopuszczalny 
wskaźnik i nie osiągnie wartości maksymalnej.

fot. Um Reda

OgłOSzenie 149/2021/DB
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Jedna uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego na fragmencie tego kwartału w celu zabez-
pieczenia terenu wzdłuż rzeki Cedron na realizację ciągu pieszo-ro-
werowego, zaś druga - sprzedaży w innym fragmencie kwartału małej 
działki o pow. 359 m2 na prowadzenie nieuciążliwej działalności usłu-
gowej na rzecz mieszkańców.

Otwarcie wykonanego przez miasto łącznika drogowego pomiędzy 
ulicami Reformatów i 12 Marca zwiększyło atrakcyjność tego kwar-
tału i wywołało zainteresowanie przedsiębiorców tym terenem, jako 
miejscem nowych możliwości prowadzenia działalności usługowej. 
Zgodnie z obowiązującym od 2014 roku miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego na obszarze, na którym znajduje się 
przewidziana do sprzedaży działka, możliwe jest wyłącznie prowadze-
nie nieuciążliwej działalności usługowej na rzecz mieszkańców. Nie 
jest przewidziana zmiana planu w tym fragmencie kwartału i nie pla-
nuje się wprowadzenia tu budownictwa wielorodzinnego.

Natomiast rozpoczęto procedurę zmiany miejscowego planu na 
zupełnie innym fragmencie kwartału. Celem jest przede wszystkim 
stworzenie możliwości realizacji (po zakończeniu procedury i uchwa-
leniu zmiany planu w przyszłości) ciągu pieszo-rowerowego, takiego 
jaki został wykonany na odcinku wydłuż rzeki Cedron od ul. Wałowej 
do ul. Rzeźnickiej. Przyczyni się do dalszego zwiększania atrakcyjno-
ści tego fragmentu miasta. 

Teren w kwartale 
ulic zyskuje 
na atrakcyjności
WEJHEROWO | Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęli dwie uchwały 
dotyczące kwartału ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia 
i Zamkowej. Jedna z uchwał dotyczy zagospodarowania przestrzenne-
go na realizację tam ciągu pieszo-rowerowego.

fo
t. 

U
m

 W
ej

he
ro

w
o 

Osoby zainteresowane udziałem w VIII Jarmarku Bożonarodzenio-
wym w charakterze wystawców mogą składać formularz zgłoszeniowy 
do 15 listopada 2021 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie ul. 12 Marca 195. Możliwa jest również opcja prze-
syłania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
kultura@um.wejherowo.pl. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin VIII Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego dostępne są w załącznikach. Regulamin Jarmarku i For-
mularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.wejherowo.pl. 

Wydarzenie odbywać się będzie od 10 do 23 grudnia br. 

Zostań wystawcą 
podczas jarmarku
WEJHEROWO | Trwają przygotowania do organizacji tegorocznego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wejherowie. Urząd Miasta zapra-
sza do współpracy wystawców, producentów, artystów oraz handlow-
ców, którzy zechcą zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas 
tegorocznego wydarzenia.
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Ostatnio, jak twierdzą niektórzy członkowie Rady Gminy, 
nadmiernie narasta fala hejtów, mowy nienawiści, a także 
zastraszania urzędników, zakłócania miru rodzinnego 
oraz rozpowszechniania nieprawdziwych treści mię-
dzy innymi w mediach społecznościowych i głoszenia 
nieprawdziwych treści podczas kampanii protestacyjnej 
na banerach, dezinformując tym samym pozostałą część 
społeczeństwa. W związku z powyższym Radni przyjęli 
większością głosów oświadczenie wyjaśniające rzekome 
bezprawne działania Gminy.
Film zamieszczony przez UG Szemud na swoim profilu 
na Facebooku zawiera obszerne fragmenty dyskusji do-
tyczącej wymienionego tematu mającej miejsce podczas 
obrad XXVII sesji Rady Gminy Szemud, w trakcie których 
odczytano także oficjalne stanowiska Rady Gminy Sze-
mud, Urzędu Gminy Szemud stanowiące sprzeciw wobec 
nagannych zachowań niektórych osób obrażających 
i zastraszających Urząd, pracowników Urzędu, a także 
stawiania bezpodstawnych zarzutów, rozpowszechnianie 
informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych, szkodzą-
cych w konsekwencji wizerunkowi Gminy Szemud.

stop Hejtowi 
i niepRawdziwym 
inFoRmacjom
Gmina szemud | podczas XXVii sesji Rady Gminy sze-
mud Radni stanowczo przeciwstawili się hejtowi i rozpo-
wszechnianiu nieprawdziwych informacji w przestrzeni 
publicznej przyjmując większością głosów oświadczenie 
wyjaśniające rzekome bezprawne działania Gminy.

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021, poz. 1899)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie, ul. 3 maja 4 
oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl za-
mieszczono, na okres 21 dni, wykaz nr 
Xiii/2021 nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położonej 
w Rumi, przeznaczonej do zbycia w dro-
dze sprzedaży bezprzetargowej w celu 
poprawy stanu zagospodarowania nieru-
chomości przyległej.

Wykaz wywieszono w dniu 2 listopada 
2021 r.

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie, ul. 3 maja 4 
oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl za-
mieszczono, przez okres 21 dni, wykaz 
nr XiV/2021 nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bez-
przetargowym, oznaczonej ewidencyjnie 
jako część działki nr 3/7, obręb Kierzko-
wo, gmina Choczewo.

Wykaz wywieszono w dniu 5 listopada 
2021 r.

OgłOSzenie 269/2021/DB OgłOSzenie 270/2021/DB

Uczniowie PZS nr 3 w Wejherowie z edu-
kacją pożarniczą złożyli uroczyste ślubowa-
nie oraz otrzymali stopnie awansu szkolne-
go. W trakcie wydarzenia wręczono również 
nagrody zwycięzcom Powiatowego Konkur-
su Literackiego z okazji 70-lecia istnienia 
Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. 
Podobne wydarzenie odbyło się również 
w PZS w Redzie, gdzie ślubowanie złożyło 

208 uczniów klas mundurowych i branż kre-
atywnych. Podczas spotkania nastąpiło także 
podpisanie porozumienia o współpracy, po-
między PZS w Redzie a Komendą Powiatową 
Policji w Wejherowie. 

- Założeniem podpisanego porozumienia 
jest przede wszystkim zapoznanie uczniów 
kształcących się w klasie o profilu policyjnym 
ze specyfiką zawodu policjanta oraz zdobycie 

wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzięki tej 
umowie młodzież będzie mogła uczestniczyć 
w spotkaniach z policjantami, zajęciach oraz 
akcjach i działaniach profilaktycznych orga-
nizowanych przez Komendę - mówi Staro-
stwa Wejherowski Gabriela Lisius.

Uczniowie złożyli przysięgę w gronie kadry 
pedagogicznej, swoich kolegów, rodziców, 
a także zaproszonych gości

Uczniowie złożyli ślubowanie
POWIat | W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie oraz Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 
odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
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fot. facebook.com/spolecznyprofilmieszkancow/ 
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Legimi to aplikacja do pobrania na smartphone, w której jest coś dla 
każdego. Opowiadania dla dzieci, kryminalne zagadki i mrożące krew 
w żyłach horrory. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud ma do zaofe-
rowania kody z darmowy dostępem do tysięcy książek online. W celu 
uzyskania kodu należy skontaktować się z Biblioteką za pośrednictwem 
Facebooka lub wysłać maila na adres szemud@bibliotekaszemud.pl. 

Po otrzymaniu kodu należy wejść na stronę www.legimi.pl/pomorskie 
i wpisać kod otrzymany z biblioteki, następnie założyć konto i pobrać 
aplikację Legimi na smartphona by korzystać do woli z ebooków bez 
limitu. 

źródło: FB Biblioteka Publiczna Gminy Szemud 

Wylosuj swój kod 
do świata e-booków 
SZEmUd | Kolejna pula kodów czeka na zainteresowanych czytelni-
ków. Platforma ma naprawdę wiele do zaoferowania.
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Straż Miejska w Rumi przeprowadziła w tegorocznym 
okresie grzewczym badania ponad 40 próbek popiołu, 
który pobrała w czasie kontroli z pieców mieszkańców. 
Niestety aż w ok. 50% próbek badania wykazały spalanie 
niedozwolonych przez prawo substancji. Można więc 
przyjąć, że w co drugim domostwie do pieca trafiają, za-
miast węgla, koksu czy drewna, niewłaściwe substancje. 
W trakcie badań laboratoryjnych – poza badaniami fizy-
ko-chemicznymi mającymi na celu określenie procentowe 
zawartości niedozwolonych substancji – ujawniano naj-
różniejsze odpady takie jak kawałki materiałów tekstyl-
nych, resztki płyt meblowych czy np. zszywki używane 
w przemyśle meblarskim. 
Każdy taki przypadek, w którym stwierdzono termiczne 
przetwarzanie odpadów, jest rozpatrywany indywidualnie 
w oparciu o kryteria społeczne, formalno-prawne czy 
techniczne niemniej jednak przypomnieć należy, że za 
łamanie zapisów art. 191 ustawy o odpadach grozi mandat 
karny – do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do 
sądu – grzywna nawet do 5.000 zł.
Jak stwierdził Tomasz Stachowiak - Komendant Stra-
ży Miejskiej w Rumi, każda posesja, na terenie której 
stwierdzono nieprawidłowości poddana będzie ponownej 
kontroli, aby sprawdzić czy poprzednia wizyta strażników 
odniosła spodziewany skutek. 
-Naszym celem nie jest wlepianie mandatów, a jedynie 
starania o czyste powietrze, jego jakość i brak zanie-
czyszczeń, dlatego Straż Miejska będzie walczyć o wyeli-
minowanie z terenu miasta każdego przypadku łamania 
prawa w zakresie spalania w piecach rzeczy, które tam 
znaleźć się nie powinny.- mówił Tomasz Stachowiak Ko-
mendant Straży Miejskiej w Rumi. 
Źródło: sm.rumia.pl 

czym pali się w piecacH?
Rumia | straż miejska przedstawiła wyniki badań labo-
ratoryjnych popiołów pobranych z „rumskich” pieców.

fot. sm.rumia.pl 

Radni uchwalili przyszłoroczne 
zmiany w gospodarce odpadami

REda | Od 1 kwietnia 2022 w Redzie wejdą w życie postanowienia uchwały zmieniającej zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych. Uchwalone zmiany dotyczą głównie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych.

- Obecnie stosowany system odbioru 
odpadów segregowanych z nieruchomości 
jednorodzinnych wymaga racjonalizacji 
i uważnego przyjrzenia się kosztom, jaki 
generuje – mówi Krzysztof Krzemiński, 
Burmistrz Miasta Redy – Zaproponowane 
zmiany wynikają z dotychczasowych do-
świadczeń w funkcjonowaniu systemu. 

Co się zmieni od 1 kwietnia? Przede 
wszystkim częstotliwość odbioru szkła 
i tworzyw sztucznych z domków jedno-
rodzinnych. Zamiast dotychczasowego 
odbioru co dwa tygodnie, frakcje te będą 
odbierane raz w miesiącu.

- Widzimy, że już teraz nie wszyscy 
wystawiają te odpady co dwa tygodnie, 
bardzo często są to śladowe ilości. Jed-
nocześnie jest to odpad, którego dłuższe 
przetrzymanie nie jest uciążliwe – mówi 
Grażyna Lemańczyk, kierownik Referatu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta w Redzie – Chcemy za-

chęcić mieszkańców do zachowań pro-
ekologicznych, czyli do maksymalnego 
wykorzystania worka poprzez zgniatane 
i składanie segregowanych odpadów. 

Radni uchwalili również zmianę w Re-
gulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku, w zakresie sposobu odbioru odpadów 
z posesji, do których nie ma dojazdu.

- W przypadku nieruchomości znaj-
dujących się przy drogach nie będących 
drogami publicznymi, których stan tech-
niczny nie pozwala na przejazd pojaz-
dów odbierających odpady, właściciel 
nieruchomości musi dostarczyć pojem-
niki z odpadami do najbliższej drogi pu-
blicznej – tłumaczy Grażyna Lemańczyk 
– Można też umówić się z sąsiadem, do 
którego dojazd jest.

Obie uchwały oczekują na publikację 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i wejdą w życie 1 kwietnia 
2022 roku.fo
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Słuch jest jednym z najważniejszych zmy-
słów. Umożliwia komunikację, buduje relacje 
z otoczeniem, dostarcza również informacji 
o niebezpieczeństwie. Kłopoty ze słuchem po-
trafią bardzo pogorszyć jakość życia, są jednym 
z powodów wykluczenia, często dotykającego 
starsze osoby. Jeżeli podejrzewamy u siebie po-
gorszenie słuchu, nie ma na co czekać. Trzeba 
jak najszybciej się zbadać. 

W Redzie będzie można dwa razy skorzystać 
z przesiewowych, bezpłatnych badań słuchu 
dla osób pełnoletnich.

- Różnego rodzaju bezpłatne badania i progra-
my profilaktyczne są również realizowane przez 
podmioty prywatne, które zwracają się do Urzę-
du o udostępnienie odpowiedniego miejsca i po-
moc w dotarciu z informacją do mieszkańców 
– mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 

Redy – W takich przypadkach nie odmawiamy, 
czego dowodem są regularnie odwiedzające 
Redę mammobusy. Tym razem zwróciła się do 
nas firma SŁUCHMED, realizująca program 
badania przesiewowego słuchu u osób pełno-
letnich z wykorzystaniem tzw. Słuchobusu, czyli 
mobilnego punktu badań. Oczywiście wyrazi-
liśmy zgodę i udostępniliśmy na potrzeby akcji 
plac przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36.

Przesiewowe, bezpłatne badanie słuchu me-
todą audiometrii tonalnej w Redzie odbędzie 
się dwa razy: 8 listopada i 15 grudnia w godz. 
9:00 -14:00. Badanie jest bezbolesne, niein-
wazyjne i trwa ok. 10 minut. Pacjent zakłada 
słuchawki i kolejno do każdego z uszu (nie 
do obu jednocześnie) są wysyłane dźwięki 
o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest 
naciskanie przycisku w momencie, gdy usły-
szy dźwięk. Badanie pozwala na wstępne 
określenie charakteru i głębokości niedosłu-
chu. Podczas badań nie będzie prowadzona 
sprzedaż aparatów. Po więcej informacji moż-
na dzwonić na infolinię 814 714 004 lub wejść 
na stronę www.sluchmed.pl. 

Kiedy warto zbadać słuch?
Często prosisz o powtórzenie słów lub •	

zdań
Nie słyszysz dobrze osób, z którymi roz-•	

mawiasz przez telefon
Ustawiasz za głośno telewizor i to prze-•	

szkadza innym
Słyszysz dzwonienie lub szumy w uszach•	
Masz problem z rozmowami w głośnym •	

otoczeniu

Będzie można bezpłatnie zbadać słuch
REda | Niedosłuch to choroba, na którą cierpi nawet co piąty dorosły. Osoby z ubytkiem słuchu czekają średnio 7-10 lat z rozpoczęciem rehabili-
tacji, a tu może pomóc szybkie zdiagnozowanie problemu.
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Magdalena Augustynowicz została nominowana w kon-
kursie „Człowiek bez barier 2021” w kategorii Osobowość 
Internetowa. Ma 33 lata i mieszka w Redzie. Choruje 
na wrodzoną łamliwość kości i porusza się na wózku. 
Niepełnosprawność w stopniu znacznym nie przeszko-
dziła jej w edukacji i zdobywaniu kolejnych doświadczeń 
zawodowych. Ukończyła z tytułem magistra Wydział Prawa 
i Administracji (kierunek: Prawo) Uniwersytetu Gdańskie-
go. Odbyła staż w Europejskim Ugrupowaniu na Rzecz 
Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA, a także brała 
udział w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnościami. Pracowała jako konsultant 
telefoniczny, konsultant ds. obsługi klienta, specjalista 
sprzedaży internetowej oraz zdalny rekruter. W 2019 r. 
otworzyła firmę w branży mediów społecznościowych, 
w której zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami.
Profesjonalną wiedzę prawną wykorzystuje w swojej 
działalności społecznej. Od 2014 r. jest influencerką i twór-
czynią treści internetowych. Prowadzi autorskie kanały 
w serwisach: YouTube (Herbaciarnia Magdy - 24 tys. 
subskrypcji) i Instagram (4 tys. obserwujących), na których 
pokazuje prawdziwe życie osoby z niepełnosprawnością, 
bariery, które musi codziennie pokonywać oraz nagła-
śnia sytuacje, w których takie osoby są wykorzystywane 
i krzywdzone. Wprowadziła także cykl edukacyjny, w któ-
rym tłumaczy kwestie prawne związane z zatrudnianiem 
osób z niepełnosprawnościami.
-„Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz zaszczyt. 
Cieszę się, że moja dzielność służy Osobom z Niepełno-
sprawością oraz pomaga zrozumieć świat OzN ludziom 
sprawnym. Jestem wdzięczna Za każdy oddany głos!” - 
pisze na swoim Facebooku.
Zwycięzcę internetowego głosowania poznamy 3 grudnia 
podczas gali „Człowieka bez barier.” 

nominowana w KonKuRsie 
„człowieK bez baRieR 2021”
Reda | prawniczka, influencerka i youtuberka, prowa-
dzi profil na instagramie i kanał Herbaciarnia magdy, na 
których pokazuje swoje życie i udziela porad prawnych. 

fot. FB magdalena Augustynowicz

Wcześniej w tajskiej telewizji przy okazji 
święta narodowego ku czci pamięci Króla 
Ramy IX (Bhumibol Adulyadej), najdłużej 
panującego monarchy na świecie, zostały wy-
emitowane utwory skomponowane przez sa-
mego władcę Tajlandii, a wykonane właśnie 
przez Artura Sychowskiego w wejherowskim 
pałacu. Królewskie utwory są w Tajlandii nie-
zwykle popularne. Dotychczas nikt jednak 
nie podjął się ich aranżacji i interpretacji. 

Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie Pana Doktora Tomasza 
Fopke, wejherowski pianista nagrał królew-
skie pieśni w przepięknym wnętrzu obiektu 
na koncertowym fortepianie. Dzięki temu 
powstała spójna artystycznie całość wzboga-
cającą współpracę kulturalną pomiędzy dwo-
ma państwami. Nagrania uwieczniła siostra 
artysty, wejherowska artystka Aleksandra 

Mazurkiewicz. Wideo będzie można obej-
rzeć na kanale YouTube artysty w styczniu 
przyszłego roku.

Strona tajska do tego stopnia doceniła dzia-
łalność naszego twórcy, że zapewniła, iż jego 
nagrania będą towarzyszyły także przyszłym 
uroczystościom upamiętniającym władcę 
Tajlandii.

Obecnie ARTur Moon na zaproszenie In-
stytutu Polskiego w New Delhi koncertuje 
w Indiach z okazji świąt narodowych: indyj-
skiego i polskiego. Jeden z koncertów odby-
wa się w historycznej rezydencji, w której 
podpisano Konstytucję Indii. W listopadzie 
nasz pianista wyrusza również w trasę kon-
certową po Meksyku, gdzie zaprezentuje 
swoje autorskie koncerty w ciemności. Jego 
muzyka doceniana jest w kolejnych krajach 
i tym samym przynosi chwałę naszemu mia-
stu i regionowi.fo
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Artur Sychowski gwiazdą w Tajlandii
WEJHEROWO | Pochodzący z Wejherowa muzyk Artur Sychowski, rozpoznawalny na świecie pod artystycznym pseudonimem ARTur 
Moon, został zaproszony do wykonania koncertu przed tronem królewskim w Tajlandii w 2022 roku. 

Młodzi czytelnicy mieli okazję spotkać się 
z pisarzem Rafałem Witkiem, laureatem licz-
nych nagród.

Autor przygotował mnóstwo ciekawych zaga-
dek i zadań specjalnych z udziałem wybranych 
z publiczności dzieci. Jednym z takich zadań 
było czytanie wiersza na czas, gdzie najpierw pi-
sarz zaprezentował wszystkim swoje niezwykłe 
umiejętności szybkiego i jednocześnie wyraź-
nego czytania, a potem zaproponował to samo 
chętnym dzieciom. W magicznej walizce nasz 
gość przywiózł swoje ulubione „zwierzątko” 
– węża łazienkowego. Pisarz czytał fragmenty 
książek i opowiadał o swojej twórczości.

Dzięki cierpliwym odpowiedziom autora na 
pytania publiczności wszyscy mieli możliwość 
dowiedzieć się czy pisanie książek jest trudne, 
skąd brać pomysły do tworzenia, jak długo pi-
sze się książkę itp.

Kolejną atrakcją dla młodzieży były zajęcia 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie poprowadzone 
przez p. Romana Drzeżdżona. Spotkanie roz-
poczęło się od krótkiego wykładu na temat 
bajek i legend kaszubskich, m. in. legendy 
o powstaniu Kaszub oraz postaci mitycznych 
- stolem, gryf, czarodziej, czarownica itp. 
Ważnym elementem zajęć było przybliżenie 
młodzieży postaci Aleksandra Labudy – po-
ety i działacza kaszubskiego. Po takim wstępie 
przyszedł czas na zwiedzanie muzeum w for-
mie gry muzealnej. Zabawa polegała na roz-
wiązywaniu zadań - zagadek na temat wierzeń 
kaszubskich, zdobywaniu wskazówek ukrytych 
w różnych pomieszczeniach muzeum oraz od-
kryciu hasła końcowego. Uczestnicy ukończyli 

grę z sukcesem, otrzymali nagrody – monetę 
z gryfem kaszubskim oraz książkę.

Dla uczczenia 40. rocznicy śmierci Aleksan-
dra Labudy Biblioteka zaproponowała miesz-
kańcom mobilną grę „Skarb Labudy”, która 
powstała na warsztatach tworzenia gier tere-
nowych. Korzystając ze wskazówek w aplika-
cji Actionbound gracze wędrowali po ulicach 
Strzepcza wykonując zadania związane z kul-
turą kaszubską i postacią Aleksandra Labudy. 
Mieli okazję wykazać się wiedzą na temat 
regionu, znajomością języka kaszubskiego, 
a nawet talentem poetyckim.

W Bibliotece odbył się również cykl warsz-
tatów „Książka dla opornych”, których celem 
była nauka wykorzystywania nowych techno-
logii do czytania. Młodzież poznawała war-
tościowe i legalne źródła pozyskiwania ksią-
żek, uczyła się korzystania z audiobooków, 
e-booków, książek z rozszerzoną rzeczywisto-
ścią, z mówiącym długopisem, bibliotek inter-
netowych itp.

Wkrótce nowe ciekawe zajęcia!
Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-

ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury

Jesienne spotkania 
w Bibliotece Publicznej

GmINa LINIa | W ramach projektu #Biblioteka realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Linia w październiku odbyły się kolejne interesujące wydarzenia kulturalne.
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W tym roku policyjna akcja zaczęła 
się w piątek 29 października. W powie-
cie wejherowskim nad bezpieczeństwem 
czuwa codziennie wielu mundurowych. 
Łącznie przez cały okres działań od 29.10 
br. do 02.11.br. w zabezpieczeniu ak-
cji znicz brali udział zarówno policjanci 

ruchu drogowego oraz innych pionów 
służbowych. W działania włączyli się 
także strażnicy miejscy z Wejherowa 
i Rumi. Podczas tych kilku dni prowa-
dzenia akcji w czasie okresu „Wszystkich 
Świętych” policjanci ujawnili łącznie, 
aż 16 kierowców znajdujących się pod 

wpływem alkoholu lub podobnie dzia-
łającego środka. Jedną z zatrzymanych 
osób okazała się kobieta jadąca w stanie 
nietrzeźwości na eklektycznej hulajno-
dze, co zgodnie z nowymi przepisami 
jest zabronione. 20-latka miała około 
1,5 promila alkoholu w organizmie. Po-
nadto jeden z zatrzymanych kierowców 
naruszył bezterminowy zakaz kierowa-
nia wszelkimi pojazdami mechaniczny-
mi, nie chciał się zatrzymać do kontroli 
i kontynuował ucieczkę. Po krótkiej 
chwili został zatrzymany. Jak się okazało, 
mógł być pod wpływem narkotyków, po-
nieważ badanie wykonane narko-testem 
potwierdziło podejrzenia mundurowych. 
Mężczyźnie pobrano krew do badania. 

W tym okresie 5 dni na terenie powiatu 
doszło do jednego wypadku drogowe-
go, z udziałem kierowcy quada. Ciężko 
ranny mężczyzna został przewieziony 
do szpitala. W tym przypadku także po-
licjanci mieli podejrzenia co do stanu 
trzeźwości kierującego, dlatego pobrana 
została krew do analizy.

Policjanci nadzorowali także ruch osób 
pieszych na głównych drogach, także 

poza terenem zabudowanym po zmierz-
chu sprawdzali, czy są wyposażeni w ele-
menty odblaskowe. Funkcjonariusze 
drogówki kierowali w rejonach cmen-
tarzy ruchem, tak by nie dopuszczać do 
powstawania zatorów drogowych.

Funkcjonariusze patrolowali okoli-

ce oraz same cmentarze by zapewnić 
bezpieczeństwo nawiedzającym groby. 
Działania te pojmowane są dlatego, aby 
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 
wszystkim, którzy w te dni odwiedzali 
groby najbliższych.

źródło: KPP Wejherowo 

Łącznie zatrzymano 16 osób będących 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków

POWIat | W czasie trwającej policyjnej akcji związanej z zabezpieczaniem „Wszystkich Świętych”, policjanci dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego. Nie zabrakło kierowców, którzy wsiedli także do swoich aut po alkoholu. Policjanci zatrzymali kierowców, którzy jechali pod 
wpływem alkoholu zarówno samochodami jak i rowerami oraz dwóch kierowców będących pod wpływem narkotyków.
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Miał sądowy zakaz 
kierowania pojazdami
WEJHEROWO | Policjanci zatrzymali kierowcę, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, nie 
chciał zatrzymać się do kontroli i zaczął uciekać. Okazało się, że miał sądowy zakaz do kierowania i mógł 
być pod wpływem narkotyków.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w sobo-
tę przed południem dokonując pomiaru prędkości 
w Wejherowie zarejestrowali pojazd marki Audi, 
który na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie 
prędkości do 50 km/h, jechał 116 km/h. Policjan-
ci postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. 
Włączyli sygnały do zatrzymania, jednak kierowca 
zignorował polecenie, nie reagował, tylko przyspie-
szył i zaczął uciekać. Pościg zakończyły się po chwi-
li, po tym jak mężczyzna porzucił pojazd i próbował 
swoich sił ratując się pieszą ucieczką, na parkingu 
jednego z wejherowskich osiedli. Mundurowi nie 

dali mu jednak żadnych szans. Zatrzymanym okazał 
się 39-letni mieszkaniec Gdańska, a przeprowadzo-
ne badanie narko-testem, potwierdziło obecność 
środków działających podobnie do alkoholu, dlatego 
też została od niego pobrana krew do analizy. Pod-
czas sprawdzania w policyjnych systemach, okazało 
się, że mężczyzna miał bezterminowy zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany 
przez sąd. Mężczyzna był także poszukiwany.

39-latek za popełnione czyny odpowie teraz przed 
sądem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

W niedzielę około północy policjanci otrzymali zgłoszenie 
o wypadku drogowym, do którego doszło w Luzinie na ul. 
Tartacznej. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci 
ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
wykonali oględziny oraz dokumentację fotograficzną. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 36-latek jadący quadem, 
z nieustalonej dotychczas przyczyny, stracił panowanie 
nad pojazdem, w wyniku czego wywrócił pojazd, który go 
przygniótł. Mężczyzna nie miał ubranego kasku ochronne-
go oraz policjanci wyczuli od niego woń alkoholu, pobrano 
mu krew do analizy. Z uwagi na odniesione poważne obra-
żenia, mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Teraz sprawą zajmują się śledczy, którzy będą dokładnie 
sprawdzali przyczyny i okoliczności tego wypadku.
Policjanci przypominają i apelują o zachowanie ostrożności 
na drodze. Kierowca jadący quadem jest traktowany jak 
niechroniony uczestnik ruchu drogowego, dlatego też należy 
pamiętać o stosowaniu elementów ochronnych, zwłaszcza 
kasku, który w przypadku upadku, chroni głowę kierowcy.
źródło: KPP Wejherowo 

pRzewRócił się na quadzie
wejHeRowo | jak ustalili policjanci, kierowca quada 
przewrócił pojazd, który następnie go przygniótł. 
pobrano od kierowcy krew do analizy, a ranny mężczy-
zna został przetransportowany do szpitala. przyczyny 
wypadku są badane. 

fot. KPP Wejherowo
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OgłOSzenie 273/2021/DB

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 
z późn. zm.) Wójt gminy Szemud informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r. na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 
wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych 
do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym stanowiących własność 
gminy Szemud i znajdujących się w budynku komunalnym gminy Szemud 
w Kielnie ul. Oliwska 85 (obręb Kielno, działka 82/45):

1. lokal użytkowy nr 4 o łącznej powierzchni użytkowej 319,22 m2 
(znajdujący się na parterze budynku komunalnego w Kielnie) obejmujący:

- garaż 0/1 – 165,74 m2,

- garaż 0/2 – 51,39 m2,

- garaż 0/3 – 57,84 m2, 

- pomieszczenie pomocnicze 0/4 – 12,58 m2, 

- pomieszczenie pomocnicze 0/5 – 5,04 m2,

- pomieszczenie socjalne 0/6 – 17,20 m2,

- szatnia 0/7  – 3,99 m2,

- łazienka 0/8  – 5,44 m2,

dodatkowo do dyspozycji Biorącego do używania będzie plac 
znajdujący się przy budynku, który jest całkowicie ogrodzony 
i utwardzony kostką brukową, na rzecz:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie, z siedzibą ul. Oliwska 85, •	
84-208 Kielno, niP 5882053879, RegOn 192071867, KRS 0000063910

2. lokal użytkowy nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 1,94 m2 

(znajdujący się na parterze budynku komunalnego w Kielnie) 
obejmujący:

- pomieszczenie 0/9 – 1,94 m2,

na rzecz:

Ratownictwa Wodnego Szemud, z siedzibą ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno •	
niP 5882462514, RegOn 387332720, KRS 0000865466

3. lokale użytkowe nr 6, 7 i 8 o łącznej powierzchni użytkowej 404,69 m2 
(znajdujące się na i piętrze budynku komunalnego w Kielnie) obejmujące:

- sala spotkań  1/1 – 130,57 m2 

- WC 1/2 – 2,25 m2 

- pomieszczenie socjalne 1/3 – 9,67 m2

- sala 1/4 – 157,64 m2

- komunikacja 1/5 – 22,77 m2

- pomieszczenie gospodarcze 1/6 – 10,36 m2

- pomieszczenie gospodarcze 1/7 – 15,74 m2

- WC męskie 1/8 – 5,80 m2

- WC damskie/nPS 1/9 – 5,18 m2

- kotłownia 1/10 – 6,28 m2

- pomieszczenie 1/11 – 38,43 m2

na rzecz:

gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, •	
z siedzibą ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud, niP 588-20-07-135.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie gminy w Szemudzie, 
ul. Kartuska 13, pokój nr 22, tel. (58) 676-11-85

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 
z późn. zm.) Wójt gminy Szemud informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 
wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych 
do wynajęcia:

lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w budynku komunalnym •	
gminy Szemud w Kielnie ul. Oliwska 85, gmina Szemud – działka 82/45, 
z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku,
lokal usytuowany jest na parterze budynku i posiada łączną powierzchnię 
użytkową 16,99 m2 obejmującą:

- pomieszczenie kiosku 0/11 – 16,99 m2,
dodatkowo do dyspozycji najemcy będzie tzw. część wspólna 
o powierzchni 12,52 m2obejmującą pomieszczenia: 
- komunikacja 0/10 – 5,07m2, 
- aneks jadalny 0/12 – 4,91 m2,
- WC 0/13 – 2,54 m2.

Podmioty gospodarcze zainteresowane wynajmem lokalu użytkowego, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, prosimy 
o zapoznanie się z treścią „zarządzenia 795/V/2021 Wójta gminy Szemud 
z dnia 4 listopada 2021, w sprawie ogłoszenia konkursu na wynajem lokalu 
użytkowego stanowiącego własność gminy Szemud” zamieszczonego na 
stronie internetowej www.bip.szemud.pl w zakładce „Ogłoszenia Urzędowe”.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 
13, pokój nr 22, tel. (58) 676-11-85

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski
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 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. MIŁOSZA 

Burmistrz miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rumi przy ul. miłosza 
oznaczonej jako działka nr 553/3 o powierzchni 1091m2, obręb 18, zapisanej w księdze wieczystej KW gD1W/00038780/3, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Wejherowie.

 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr Vi/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami 
gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, gdyńską i Częstochowską, działka nr 553/3 leży w terenie oznaczonym symbolem 
39.U – co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej; dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej.

na nieruchomości zlokalizowane są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się nawierzchnia z kostki brukowej. 
na działce istnieją nasadzenia drzew oraz zlokalizowane są następujące sieci: kanalizacja deszczowa kd300, kanalizacja sanitarna ks160, przewód 
elektroenergetyczny niskiego napięcia oraz kanał ciepłowniczy. W granicy działki, od strony ul. miłosza, usytuowane są dwa słupy oświetleniowe 
trzeci słup posadowiony jest na działce.

Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. miłosza w Rumi, dla lokali użytkowych nr 3 i nr 4, zapisanych w księgach wieczystych 
nr gD1W/00070654/7 i nr gD1W/00070655/4 Sądu Rejonowego w Wejherowie, mieszczących się w budynku usytuowanym na nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka nr 553/4 obr. 18, od strony ul. miłosza w Rumi, stanowiących własność gminy miejskiej Rumia, nabywca 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 553/3, obręb 18, zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 553/3, na czas nieokreślony, 
służebności przechodu i przejazdu (droga konieczna) polegającej na korzystaniu z części tej działki, o powierzchni pasa służebności drogowej 
143m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej zapisanej w księdze wieczystej nr gD1W/00070654/7 i nr gD1W/00070655/4, 
zgodnie ze szkicem graficznym do niniejszego ogłoszenia.

nieruchomość zostanie zbyta na cele publiczne stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. 
U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.). 

Działy iii i iV księgi wieczystej KW 
gD1W/00038780/3 są wolne od wpisów 
i zobowiązań.

Cena wywoławcza 620.000,00 zł netto. 
Wadium 62.000,00 zł – wnoszone 
w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku 
o godz. 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Wadium należy wnieść do dnia 10 stycznia 
2022 roku w pieniądzu. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 
23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych 
Urzędu miasta Rumi: www.bip.rumia.pl 
i https://rumia.eu 

Szczegółowe informacje dotyczące 
niniejszych przetargów można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami 
Urzędu miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-
24, we wskazanych godzinach: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek 
w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 02.11.2021r.
Szkic graficzny do ogłoszenia Burmistrza Miasta Rumi o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż nieruchomości przy ul. Miłosza w Rumi

OgłOSzenie 275/2021/DB
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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 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.11.2021r. na wniosek z dn. 29.06.2021r., uzupełniony 
w dn. 29.11.2021r. zarządu Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 maja 4, wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 
pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 107/2; 729/1; 728/1; 728/4 (z podziału 728/3); 729/5 (z podziału 
729/2); 729/3; 728/2; 730/3; 730/1; 730/4 (z podziału 730/2); 1077; 620/7; 
1078/9 (z podziału 1078/5); 1078/11 (z podziału 1078/7); 1079/1 (z podziału 
1079); 1061/4 (z podziału 1061/3); 1075/1 (z podziału 1075); 1062/4; 1062/8 
(z podziału 1062/6); 1062/10 (z podziału 1062/3); 1063/1 (z podziału 1063); 
620/8 (z podziału 620/5); 1064/6; 1065/1; 1064/19 (z podziału 1064/18); 
620/10 (z podziału 620/4); 1070/3 (z podziału 1070/2); 1070/1; 1069/1; 1206/1 
(z podziału 1206); 1071/1 (z podziału 1071); 1071/2 (z podziału 1071); 1069/3 
(z podziału 1069/2); 1067/1; 1067/3; 1067/4; 1200/3 (z podziału 1200/2); 
1200/4 (z podziału 1200/2); 1200/6 (z podziału 1200/1); 1039/1; 1039/6 
(z podziału 1039/2); 1068/1; 1068/3; 997/1; 1038/2 (z podziału 1038/1); 
1037/11 (z podziału 1037/3); 1037/9 (z podziału 1037/1); 1037/7 (z podziału 
1037/2); 1036/1 (z po-działu 1036); 1031/3 (z podziału 1031/2); 995/42; 
620/3; 996/6 (z podziału 996/5); 568/3 (z podziału 568/2); 1177/19 (z podziału 
1177/1); 1174/6 (z podziału 1174/3); 1030/3; 999/5; 999/7; 999/9; 620/1; 
1021/1 (z podziału 1021); 555/10 (z podziału 555/6); 1163/1 (z podziału 1163); 
1162/1 (z podziału 1162); 295/4; 292/1 (z podziału 292); 290/17 (z podziału 
290/9); 295/5; 290/15 (z podziału 290/10); 294/1 (z podziału 294); 295/3; 
293/1 (z podziału 293); 296/1 (z podziału 296/4); 295/6; 1099/6 (z podziału 
1099/5); 295/7 (z podziału 295/1); 

Obręb 0006: 38/1 (z podziału 38); 38/2 (z podziału 38); 128/21 (z podziału 
128/5); 128/23 (z podziału 128/15); 111/1 (z podziału 111); 127/18; 127/37 
(z podziału 127/33); 41/15; 127/1; 58/1; 126/1 (z podziału 126); 125/16; 
125/14; 125/26 (z podziału 125/15); 59/1; 60/2; 60/1; 

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

1) do przebudowy sieci uzbrojenia terenu 

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 729/6 (z podziału 729/2); 730/5 (z podziału 730/2); 1078/1; 
1078/3; 1047/6; 1079/2 (z podziału 1079); 1053/4; 1058/2; 1059/4; 1060/2; 
1060/1; 1061/5 (z podziału 1061/3); 620/6; 1087; 620/9 (z podziału 620/5); 
1073; 1064/20 (z podziału 1064/18); 1072; 620/11 (z podziału 620/4); 1066/1; 
1069/4 (z podziału 1069/2); 1071/3 (z podziału 1071); 1200/5 (z podziału 
1200/2); 1067/9; 1067/8; 1068/4; 997/2; 995/43; 995/47; 1039/7 (z podziału 
1039/2); 1037/12 (z podziału 1037/3); 1037/10 (z podziału 1037/1); 1037/8 

(z podziału 1037/2); 1031/4 (z podziału 1031/2); 1031/1; 1177/5; 1015/1; 1024; 
1022; 1165/7; 1162/2 (z podziału 1162); 292/2 (z podziału 292); 1160; 1159; 
1106; 

Obręb 0006: 39/30; 39/28; 41/33; 127/38 (z podziału 127/33); 299/2; 

2) do przebudowy zjazdów

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 729/6 (z podziału 729/2); 730/5 (z podziału 730/2); 819/1; 
1046; 1051/7; 1053/6; 1282/2; 1056/5; 1058/2; 1059/4; 1060/2; 1061/5 
(z podziału 1061/3); 1078/12 (z podziału 1078/7); 1079/2 (z podziału 1079); 
1075/2 (z podziału 1075); 1062/9 (z podziału 1062/6); 1064/13; 1072; 620/11 
(z podziału 620/4); 1071/3 (z podziału 1071); 997/2; 1038/3 (z podziału 
1038/1); 1037/12 (z podziału 1037/3); 1037/10 (z podziału 1037/1); 1037/8 
(z podziału 1037/2); 1036/2 (z podziału 1036); 1031/4 (z podziału 1031/2); 
1027/1; 1026/1; 1167/16; 619; 618; 617; 616; 615; 614; 613; 612; 611; 291; 
1163/2 (z podziału 1163); 292/2 (z podziału 292); 1467/2; 290/18 (z podziału 
290/9); 1160; 296/2 (z podziału 296/4); 298; 299/1; 300/7; 295/8 (z podziału 
295/1); 1099/7 (z podziału 1099/5); 

Obręb 0006: 128/22 (z podziału 128/5); 128/16; 39/31; 39/7; 133; 127/19; 
39/21; 40; 41/2; 127/3; 41/28; 41/33; 127/38 (z podziału 127/33); 299/1; 59/2; 

3) do budowy lub przebudowy innych dróg publicznych

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 1062/11 (z podziału 1062/3); 1063/2 (z podziału 1063); 1206/2 
(z podziału 1206); 995/18; 1177/6; 1177/20 (z podziału 1177/1); 1174/7 
(z podziału 1174/3); 996/7 (z podziału 996/5); 568/4 (z podziału 568/2); 
1013/4; 1014; 555/11 (z podziału 555/6); 1105; 1101; 

Obręb 0006: 128/20; 

4) do budowy lub przebudowy urządzeń wodnych 

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0006: 128/24 (z podziału 128/15); 39/7; 39/29; 

5) na których będą wykonywane prace na podstawie art. 20a ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004:: 285; 1145; 

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. 
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Pokonywanie przygotowanej wcześniej trasy 
w możliwie najkrótszym czasie, korzystając z mapy 
i kompasu. Tak najłatwiej można wytłumaczyć na 
czym polegają biegi na orientację. Z tej ciekawej 
formy spędzenia czasu wolnego, która łączy wysiłek 
fizyczny i intelektualny, będzie można skorzystać 
w najbliższą sobotę, 6 listopada. Przed nami druga 
runda Pucharu Rumi w biegu na orientację.

Organizatorzy zapraszają na boisku przy ul. Gdań-
skiej 68. O godz. 10 rozpoczną się zapisy, a starty 
planowane są w godz. 10.30-11.15. Na uczestników 
czekać będą cztery trasy do wyboru.

piłKaRsKie emocje w luzinie i Gniewinie
Sympatycy lokalnej piłki nożnej w najbliższą sobo-

tę mogą się udać do Luzina i Gniewina. Na Arenie 
Mistrzów w Gniewinie w ramach 16. kolejki III ligi 
miejscowy Stolem podejmie Olimpię Grudziądz. 
Podopieczni trenera Arkadiusza Gaffki w tym spo-

tkaniu zapewne będą chcieli się zrehabilitować za 
ostatnią wysoką porażkę z Sokołem Kleczew aż 0:4. 
W poprzedniej kolejce również Olimpia musiała 
przełknąć gorycz porażki. Zawodnicy z Grudziądza 
u siebie ulegli KP Starogard Gdański 1:2. Początek 
meczu w Gniewinie o godz. 17.30.

Także 6 listopada, ale o godz. 11, swoje spotkanie 
rozpocznie Wikęd Luzino. Piłkarze grający pod batu-
tą trenera Macieja Plińskiego w ramach 14. kolejki IV 
ligi zmierzą się u siebie z Czarnymi Pruszcz Gdański. 
Przyglądając się wynikom obu zespołów można spo-
dziewać się wyrównanego pojedynku. Wikęd i Czarni 
to sąsiedzi z tabeli. Drużyna z Pruszcza Gdańskiego 
jest na wyższym 14. miejscu i ma jeden punkt więcej 
od klubu z Luzina. Bilans bramkowy obie ekipy też 
mają podobny. Wikęd dotąd zdobył 22 gole i stracił 
21. A Czarni strzelili tyle samo bramek, ale futbolówkę 
z własnej siatki bramki wyciągali 20-krotnie. W naj-
bliższej serii spotkań pauzuje WKS Gryf Wejherowo.

Weekend
ze sportem

PIłka NOżNa | W ten weekend w powiecie wejherowskim czekają nas 
mecze piłkarskie w III i IV lidze oraz bieg na orientację.
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Pierwsza tegoroczna edycja biegu odbyła 
się 18 maja i cieszyła się sporą frekwen-
cją. Wzięło w niej udział ponad 140 
zawodników.
- Zachęceni sukcesem tydzień później, 25. 
maja, przygotowaliśmy bieg po raz drugi 
– mówi Jolanta Król, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. - Ta 
impreza ma u nas wieloletnią tradycję. 
Wcześniej jednak odbywała się pod hasłem 
„Polska biega”. Jest przeznaczona właści-
wie dla każdego, gdyż tutaj nie liczy się 
rywalizacja, lecz przyjemność z biegania. 
Zdecydowaliśmy, że kolejny taki bieg odbę-
dzie się w październiku. 
W piątek 29. października MOSiR Rumia 
ponownie zaprosił dzieci, młodzież i doro-
słych do wspólnego biegania na świeżym 
powietrzu. Mieszkańcy nie zawiedli i stawili 
się licznie na zapisy, których można było 
dokonać bezpośrednio przed startem. Bieg 
odbywał się na Stadionie Miejskim, przy 
sztucznym oświetleniu obiektu oraz przy 
akompaniamencie muzyki. Każdy uczestnik 
biegł lub maszerował w swoim tempie - 
liczył się tylko ruch i trwająca pół godziny 
wspólna aktywność na świeżym powietrzu. 

Na koniec przewidziano słodkie niespo-
dzianki oraz atrakcyjne nagrody.
Wydarzenie odbyło się w reżimie sanitar-
nym. Wszyscy biegacze byli zobowiązani 
do dostosowania się do obowiązujących 
zaleceń. 
Okazja do biegania była podwójna, czyli 
jubileusz 45-lecia MOSiR Rumia oraz 67. 
rocznica nadania praw miejskich Rumi. 
W imprezie wzięło udział ok. 230 uczest-
ników. Jest to rekord pośród wszystkich 
trzech tegorocznych edycji.
źródło: MOSiR Rumia

pobieGli Razem już tRzeci Raz
bieGi | w tym roku odbyła się już trzecia edycja sportowej imprezy pod hasłem „Rumia 
biega”. chętnych do udziału nie brakowało.

fot. mOSiR Rumia 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA 
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI W REJONIE 

UL. KAZIMIERSKIEJ

Burmistrz miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, 
składającej się z działki nr 2/6 o powierzchni 4.594m2, zapisanej w księdze 
wieczystej KW gD1W/00035000/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wejherowie i działki nr 40/2 o powierzchni 162m2, zapisanej w księdze 
wieczystej KW gD1W/00033845/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wejherowie, o łącznej powierzchni 4.756m2, obręb 5.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXXVi/469/2017 Rady miejskiej Rumi z dnia 29 
czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, ograniczonego od północy 
i wschodu granicami miasta oraz ul. i Dywizji Wojska Polskiego i planowanym 
przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, działki nr 2/6 i nr 
40/2 leżą w terenie oznaczonym symbolem 4.P,U - co oznacza, że jest to teren 
zabudowy produkcyjno-usługowej.

nieruchomość jest niezabudowana. na działce 2/6 wzdłuż granicy z działką 
nr 2/8 występują drzewa. na działce nr 40/2 znajduje się fragment rowu 
melioracyjnego i przepustu.

Dział iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00035000/1 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań. W dziale iii księgi wieczystej KW gD1W/00033845/2 widnieje 
pięć wpisów, które nie dotyczą nieruchomości stanowiącej przedmiot 
niniejszego przetargu. Dział iV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów 
i zobowiązań. 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 2 lipca 2021r. 

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Cena wywoławcza wynosi 330.600,00zł netto (trzysta trzydzieści tysięcy 
sześćset złotych).  
Wadium wynosi 33.060,00zł, które należy wnieść do dnia 6 grudnia 2021 
roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% 
podatek VAT. 

 Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 
oraz na stronach internetowych Urzędu miasta Rumi: www.bip.rumia.pl 
i https://rumia.eu 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu miasta Rumi, pok. 103, 
rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 02.11.2021r.

OgłOSzenie 274/2021/DB
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