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Powstały deficyt w wysokości 5,88 milio-
na złotych zostanie pokryty z wolnych środ-
ków niewykorzystanych w poprzednim roku. 
Prezentując założenia planu wójt Przemysław 
Kiedrowski zaznaczył, iż priorytetem było 
przeznaczenie możliwie dużych środków na 
inwestycje, przy jednoczesnym uniknięciu 
zwiększenia zadłużenia samorządu i znacz-
nego podwyższania obciążeń dla mieszkań-
ców. Istotne było także, aby inwestycje reali-
zowane były w wielu miejscowościach, aby 
zapewnić równomierny rozwój sołectw.

Największa część wydatków przeznaczona 
jest na zadania oświatowe ( 39%), które czę-
ściowo są finansowane z subwencji z budżetu 
państwa. Jednakże nie pokrywa ona w pełni 
potrzeb gminy, co wiąże się z koniecznością 
przeznaczenia na ten cel także ponad 20 mi-
lionów złotych ze środków własnych.

Mimo trudności wynikających z ciągle ro-
snących kosztów bieżących, udało się wyasy-
gnować ponad 21 milionów złotych przezna-
czonych na realizację zadań inwestycyjnych, 
co stanowi 14% całkowitej sumy wydatków. 
Do największych planowanych inwestycji na-
leżą budowa ulicy Strażackiej w Bolszewie, 
dalsza rozbudowa szkoły podstawowej w Go-
winie, budowa świetlicy wiejskiej w Łężycach 
czy budowa obiektów sportowo-rekreacyj-
nych w Zbychowie, Górze i Orlu. Przewidzia-

no także środki na dofinansowanie remontu 
drogi powiatowej Gniewowo- Reda. Znacz-
na kwota została zabezpieczona również na 
przygotowanie dokumentacji projektowych 
przyszłych inwestycji np. kanalizacji sanitar-
nej w Gowinie czy drogi do Zielonego Dwo-
ru wraz z obiektem mostowym w Gościcinie.

W głosowaniu wszyscy radni jednomyśl-
nie opowiedzieli się za przyjęciem budżetu 
do realizacji.

Źródło: UG Wejherowo
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Ponad 21 milionów
na inwestycje
GMINA WejheroWo | W czasie XXXVI Sesji Rady Gminy Wejherowo, 29. grudnia, 
uchwalony został budżet na 2022 rok. Zaplanowano dochody na poziomie niemal 149 
milionów złotych, zaś wydatki na ponad 154 miliony złotych.

Opłata za śmieci nie jest przypisana – tak 
jak podatki - do konkretnej osoby, a do za-
mieszkiwanej przez nią nieruchomości. Dlate-
go tak ważne jest - poprzez deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi - dokładne ustalenie faktycznej ilo-
ści mieszkańców danej posesji. Jeżeli mieszkamy 
w bloku – deklarację złoży za nas zarządca bu-
dynku. Jeżeli jesteśmy właścicielem domu – mu-
simy zrobić to sami.

- Prowadzimy kontrole zgodności deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ze stanem faktycznym, czyli rze-
czywistą ilością osób zamieszkujących w budyn-
kach jednorodzinnych oraz w lokalach budyn-
ków wielorodzinnych - mówi Grażyna Lemań-
czyk, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie – Już po 
wstępnej weryfikacji widać, że częstym błędem 
jest zaniżenie liczby podawanej w deklaracji. 

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane 
pochodzące z kilku źródeł, a mogą to być m.in.: 
dokumenty uprawniające do pobierania świad-
czenia 500+ oraz zasiłków rodzinnych, doku-
menty meldunkowe, rejestr wyborców (oświad-
czenia o miejscu zamieszkania), dokumenty po-
mocy społecznej, wywiad środowiskowy i inne. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, wła-
ściciele lub zarządcy nieruchomości są wzywa-
ni do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia no-
wej deklaracji. 

- Sytuacje są różne, liczba osób zamieszkują-
cych nieruchomość może się z różnych powo-
dów zmienić – mówi Grażyna Lemańczyk – 
W takim przypadku należy niezwłocznie złożyć 
korektę deklaracji, z podaniem prawidłowych 
danych. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie, 
to naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby 
zarządca budynku posiadał aktualne informa-
cje. Niezłożenie poprawnej deklaracji może gro-
zić naliczeniem przez gminę, na mocy decyzji 
administracyjnej, zaległości wraz z odsetkami 
i działaniami egzekucyjnymi. 

Pamiętajmy, że za wywóz odpadów wytworzo-
nych przez mieszkańców niezarejestrowanych 
w systemie płaci gmina, czyli my wszyscy. Im 
więcej osób uchyla się od obowiązku płacenia 
za śmieci, tym więcej zapłacić muszą pozostali.
UWAGA!!!
Z dniem 1 stycznia 2022 zmienił się harmono-

gram wywozu odpadów na terenie Gminy Mia-
sto Reda. Aktualny harmonogram znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie 
www.reda.pl oraz w aplikacji BLISKO. Harmo-
nogram jest też jest dostępny w Urzędzie w wer-
sji papierowej.

Dotychczasowe stawki opłaty za śmieci pozo-
stają bez zmian. 

Źródło: UM Reda

Urzędnicy weryfikują 
deklaracje „śmieciowe”

reDA | Obowiązujący system gospodarki odpadami opiera się na zasadzie „Zanieczyszczający pła-
ci”. Oznacza to, że każdy z nas powinien ponosić koszty wywozu i unieszkodliwienia wytworzonych 
przez siebie odpadów.
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fot. rumia.eu

W ramach inwestycji planowana jest między inny-
mi przebudowa ronda im. hm. A. Voigta (przy Castora-
mie), budowa drogi rowerowej na odcinku od dworca do 
ul. Abrahama, modernizacja pętli autobusowej, wymiana 
wiat autobusowych, budowa parkingu przy ul. Towaro-
wej, a także montaż elementów małej architektury oraz 
urządzenie terenów zielonych. Przetarg na wyłonienie 
wykonawcy został już ogłoszony.
Na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Budo-
wa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojaz-
dowymi” udało się zdobyć unijne dofinansowanie. Środki 
zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
źródło: rumia.eu

OkOlice dwOrca 
kOlejOwegO zmienią 
się nie dO pOznania
rUmia | pierwszy kwartał 2022 roku ma przynieść 
ogromne zmiany w rejonie dworca. władze miasta pla-
nują rozpocząć budowę kolejnego węzła integracyjne-
go, tym razem w rejonie stacji kolejowej i pętli autobu-
sowej zlokalizowanych przy ulicy starowiejskiej. pasa-
żerowie i kierowcy skorzystają z nowej infrastruktury 
prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 7 stycznia 2022 3

Nowoczesna EkoFabryka powsta-
ła na  terenie dawnych zakładów drzew-
nych w Wejherowie, w dzielnicy Przemy-
słowej, w  rejonie ul.  Fabrycznej i  Ekolo-
gicznej. Na powierzchni ok.2 ha znajduje 
się m.in. Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK), strefa re-
cyklingu gruzu, myjnia do  pojemników 
i pojazdów, a w budynku zaadaptowanym 
w hali dawnej fabryki drzewnej – biblio-
teka z  odzysku, skład rzeczy używanych, 
strefa recyklingu i  upcyklingu, warszta-
ty do  naprawy przedmiotów i  sprzętów, 
Centrum Edukacyjne oraz  Biuro Obsłu-
gi Klienta. Centrum otwarte jest dla każ-
dego, kto interesuje się ekologią, recyklin-
giem, odnawianiem przedmiotów, napra-
wą sprzętów i  stylem życia zero waste, 
czyli zero marnowania. Inwestorem był 
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., któ-
rego właścicielem jest miasto Wejherowo. 
Dodajmy, że  projekt dotyczący powsta-
nia EkoFabryki składa się z  dwóch czę-
ści. Pierwsza to właśnie oficjalnie otwarte 
obiekty w dzielnicy Przemysłowej, druga 
część to powstałe w 2021 roku na terenie 
Wejherowa podziemne gniazda - punkty 
zbiórki odpadów.

ambitny i wzOrcOwy prOjekt
Projekt „Budowa wzorcowego systemu 

gospodarki odpadami na  terenie Gminy 
Miasta Wejherowa pod  nazwą EKO-FA-
BRYKA" został dofinansowany ze  środ-
ków Unii Europejskiej. Całkowity koszt 
realizacji Projektu wynosi ponad 26,5 
mln zł (brutto), wysokość dofinansowania 
z UE to ponad 13,4 mln zł. 

- Projekt wejherowskiego Zakładu 
Usług Komunalnych był bardzo ambitny 
i  już na etapie realizacji wzorcowy – po-
wiedział podczas otwarcia Dominik Bąk, 
zastępca prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, który zarządza środka-
mi unijnymi na cele ekologiczne i ochro-
ny środowiska - Podczas naszej pierwszej 
wizyty w Wejherowie, kiedy zobaczyliśmy 
fabrykę drewna i  „z czego” prezes Czer-
wiński chce zbudować EkoFabrykę, nasze 
uczucia były mieszane. Ale znając jego do-
konania, mieliśmy do niego w tej kwestii 
zaufanie. Ten obiekt jest mostem między 
czasami przeszłymi, a tym co przed nami, 
jest odpowiedzią na  to, co przed  nami. 
Gospodarka odpadami jest działalnością 
wymagającą. Często przytaczane jest po-
wiedzenie: co najbardziej lubią odpady? 
Odpady lubią porządek. Ten obiekt, je-
stem o  tym przekonany, będzie realizo-
wał zadania trudne, dotyczące recyklingu 
i upcyklingu.

edUkacja ekOlOgiczna i mniej 
Odpadów na wysypiskU

- EkoFabryka jest dopełnieniem istnie-
jącego gminnego systemu gospodarki od-
padami, aby spełniał on wymogi, wynika-
jące z obowiązujących dyrektyw unijnych 
czyli właściwego gospodarowania odpa-
dami dla ochrony środowiska i  zdrowia 
ludzkiego – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa – Założeniem po-
wstającej EkoFabryki było to, aby większą 
część odpadów przywrócić do  powtór-
nego życia. Mam nadzieję, że  mieszkań-
cy będą zadowoleni i skorzystają tej moż-
liwości o  oferty EkoFabryki. Liczymy, 
że edukacja prowadzona w tym obiekcie, 
a  realizowana poprzez warsztaty, spotka-
nia i konferencje, da wymierne efekty tzn. 
spowoduje, że odpadów, które znajdą się 
na składowisku będzie znacznie mniej. 

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds.  rozwoju 
miasta, ten projekt ma usprawnić selek-
tywną zbiórkę odpadów, zachęcić miesz-
kańców do  powtórnego wykorzystania 
przedmiotów, a przede wszystkim zwięk-
szyć wiedzę z  zakresu gospodarowania 
odpadami oraz rozwijać postawy proeko-
logiczne. 

„drUgie życie” niepOtrzebnych 
przedmiOtów

Prezes ZUK Roman Czerwiński przy-
pomniał, że pomysł powstania EkoFabry-
ki czyli budowy kompleksowego syste-
mu gospodarki odpadami na terenie mia-
sta Wejherowa powstał w  2015 r., a  już 
w  2016 r. złożono wniosek o  dofinanso-
wanie projektu. 

- EkoFabryka powstała w miejscu stare-
go, zabytkowego, ale pozostającego w ru-
inie budynku, który został całkowicie od-
nowiony i  przywrócony do  ponownej 
świetności – mówi Roman Czerwiński. 
- Niektóre cegły fabryki pochodzą z cza-
sów tartaku, jak również udało się od-
nowić i zabezpieczyć niektóre drewniane 

krokwie. Reszta to  współczesne rozwią-
zania. EkoFabryka to  miejsce, w  którym 
znajduje się składowania niepotrzebnych 
rzeczy, których ludzie już nie potrzebują, 
a które można przywrócić do do użytko-
wania. Udowodnimy, że nie wszystko jest 
odpadem. My to naprawimy lub przerobi-
my. W  EkoFabryce będzie znajdował się 
PSZOK, czyli przeniesiony z  ul. Obroń-
ców Helu Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, będziemy pro-
wadzić recykling gruzu, będziemy mieli 
możliwość recyklingu i upcyklingu. A po-
przez prowadzenie centrum edukacyjne-
go, będziemy chcieli zwiększyć świado-
mość mieszkańców na  temat zapobiega-
nia powstawania odpadów, sposobów se-
gregacji odpadów i procesów odzysku od-
padów.

Małgorzata Henning, kierownik Eko-
Fabryki dodaje, że  w  obiekcie znajdu-
ją się także warsztaty do naprawy przed-
miotów i  sprzętów, biblioteka z  odzy-
sku, ścieżka edukacyjna dla dzieci i  do-
rosłych oraz warsztaty „Zrób to sam”. Or-
ganizowane będą konferencje i  szkolenia 
oraz spotkania o tematyce ekologicznej. 

Mieszkańcy Wejherowa, jak się oka-
zuje, z  niecierpliwością czekai na  otwar-
cie obiektu. – Dzięki temu obiektowi bę-
dzie z  pewnością możliwość kreatywne-

go i  pożytecznego wykorzystania niepo-
trzebnych przedmiotów – mówi Pani Elż-
bieta, wejherowianka. - Jednak najwięk-
szym wygranym jest środowisko, które 
oprócz zagospodarowania odpadów zy-
skuje na  ograniczeniu zużycia materia-
łów do  produkcji nowych przedmiotów 
oraz  budowaniu świadomości ekologicz-
nej młodego pokolenia. Bowiem najlep-
szym sposobem na ograniczenie powsta-
wania odpadów jest po  prostu unikanie 
ich wytwarzania

W  otwarciu EkoFabryki uczestniczyli 
m.in. Jarosław Roliński - dyrektor Depar-
tamentu Ochrony Ziemi NFOŚIGW, Ga-
briela Lisius – starosta wejherowski i  Ja-
cek Thiel – wicestarosta, Arkadiusz Krasz-
kiewicz - zastępca prezydenta Wejhero-
wa, Bogusław Suwara - sekretarz miasta, 
Anna Lewandowska - skarbnik miasta, 
wejherowscy radni: Jacek Gafka - prze-
wodniczący Rady Miasta, Leszek Szczy-
pior, Wojciech Kozłowski, Piotr Bochiń-
ski, Tomasz Groth, Mariusz Łupina, Ju-
styna Ostrowska, Tomir Ponka, Rafał 
Szlas, Marek Budnik, Ryszard Kandzo-
ra oraz przedstawiciele miejskich instytu-
cji i pracownicy Zakładu Usług Komunal-
nych z Andrzejem Gorczyckim, dyrekto-
rem technicznym na czele.

Źródło: UM Wejherowo

Ruszyła EkoFabryka w Wejherowie
WejheroWo | EkoFabryka to nowoczesne miejsce gospodarowania odpadami, pełniące także Centrum Edukacji Ekologicznej. Zakład Usług Komunal-
nych zdobył unijne środki na realizację jednej z nowocześniejszych w Polsce inwestycji ekologicznej. 28 grudnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie EkoFabryki.
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Henryk Jarosz jest radnym 
z dwudziestoletnim stażem 
– w Radzie miasta Wejhero-
wa zasiadał od 1998 do 2018 
roku.  Podczas sesji został 
powołany w drodze głoso-
wania na Przewodniczącego 
Komisji Spraw Komunalnych 
oraz do komisji Bezpieczeń-
stwa i Samorządów.
Źródło: UM Wejherowo

radny henryk jarOsz zOstał 
zaprzysiężOny
wejherOwO | podczas 
XXiX zwyczajnej sesji 
rady miasta wejherowa 
w dniu 21.12.2021 r., został 
zaprzysiężony na radne-
go henryk jarosz, któ-
ry objął mandat po zmar-
łym radnym ś.p. henryku 
kanczkowskim. 
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Przekazano teren strzelnicy 
WejheroWo | 29 grudnia br. w ratuszu miasta została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasta 
Wejherowa, a Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Wejherowie. 

Przedmiotem umowy jest część nieruchomości poło-
żonej w Wejherowie na ul. Strzeleckiej będącej własno-
ścią miasta. W ramach umowy miasto oddaje do używa-
nia teren dawnej strzelnicy  Kurkowemu Bractwu Strze-
leckiemu w Wejherowie. W tym miejscu przed laty znaj-
dowała się siedziba bractwa, które skupiało w swoich sze-
regach przedstawicieli kupiectwa, rzemiosła i przemysłu. 
Działalność prowadziło we  wspaniałym obiekcie jakim 

była strzelnica wraz z okazałym budynkiem, który po ge-
neralnej przebudowie w latach 1907-1920 był ośrodkiem 
życia kulturalnego i towarzyskiego Wejherowa. Tę bardzo 
aktywną działalność przerwała II wojna światowa, która 
zamknęła najdłuższy okres działania stowarzyszenia.  

Nieruchomość zostanie przeznaczona oraz zagospo-
darowana pod otwartą strzelnicę sportową.

Źródło: UM Wejherowo
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Podczas spotkania w wejherowskim ra-
tuszu prezydent Krzysztof Hildebrandt 
przyznał to jedno z ważniejszych wyróż-
nień miasta przechodzącej na emerytu-
rę Iwonie Romanowskiej,  w dowód uzna-
nia za wieloletnią współpracę z samorzą-
dem miasta Wejherowa w zakresie rozwią-
zywania problemów społecznych i przed-
sięwzięć na rzecz dzieci, osób potrzebu-
jących wsparcia, z niepełnosprawnością 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym i zawodowym.
- Dziękuję za tworzenie i rozwijanie wyso-

kich standardów jakości usług w obszarze 
pomocy społecznej, upowszechnianie do-
brych praktyk w sferze integracji i polityki 
społecznej – powiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. - Dziękuję za zaangażo-
wanie, oddanie i wielkie serce, jakie wkła-
dała Pani w swoją pracę, za poświęcenie 
dla drugiego człowieka.
Do życzeń dołączyli się Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. ekonomicznych i społecznych oraz Bo-
gusław Suwara, sekretarz miasta.
Źródło: UM Wejherowo

miniatUra statUetki jakUba wejhera
wejherOwO | prezydent wejherowa krzysztof hildebrandt wyróżnił iwonę romanow-
ską, dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie w wejherowie - miniaturą statu-
etki jakuba wejhera.

fot. UM Wejherowo
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Starosta Wejherowski podziękowała za długo-
letnią pracę z samorządem Powiatu Wejherow-
skiego oraz działalność na rzecz mieszkańców po-
wiatu w obszarze pomocy społecznej oraz złożyła 
serdeczne życzenia.

– Proszę przyjąć wyrazy uznania za sumienne 
i odpowiedzialne wypełnianie zadań z zakresu po-
mocy społecznej, za profesjonalizm, rzetelność, zro-
zumienie ludzkich problemów oraz gotowość nie-
sienia pomocy potrzebującym na terenie powiatu 
wejherowskiego. Niech ten nowy rozdział życia bę-
dzie czasem odpoczynku i rozwijania dotąd odkła-
danych w czasie marzeń i zainteresowań – powie-
działa Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że pod kierownictwem 
Iwony Romanowskiej Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wejherowie otrzymało wy-
różnienie zespołowe od Ministra Pracy i Polity-

ki Społecznej „Za wdrożenie programu społecz-
nego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trud-
nych problemów społecznych, takich jak narko-
mania, alkoholizm, bezdomność i przemoc w ro-
dzinie”. Ponadto w 2015 r. na ogólnopolskim Kon-
gresie Rodzicielstwa Zastępczego PCPR w Wejhe-
rowie zostało wyróżnione przez Koalicję na rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej za wysoki standard 
jakości pracy w zakresie pieczy zastępczej.

Pełniąc funkcję Dyrektora PCPR Iwona Ro-
manowska otrzymała również nagrodę Marszał-
ka Województwa Pomorskiego „Srebrne Drzew-
ko”. Wyróżnienie zostało przyznane za tworzenie 
i rozwijanie wysokich standardów jakości usług 
instytucji pomocy społecznej oraz upowszech-
nianie dobrych praktyk z zakresu integracji i po-
lityki społecznej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Pożegnanie Dyrektor PCPR
PoWIAT | Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego pożegnali odchodzącą na emeryturę Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – 
Iwonę Romanowską, która kierowała powiatową jednostką blisko 13 lat. 
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Profesor Dunn zwiedził 
wejherowski Ratusz
WejheroWo | Profesor John Dunn z Valdosta State University z USA gościł w wejherowskim Ratuszu. 
Historię miasta i Kalwarii Wejherowskiej przybliżyła mu Aleksandra Kurowska-Susdorf. 

Gościowi szczególnie podobała się Sala Historyczna 
„Wejherowo okresu międzywojennego”. Jest to  mul-
timedialna ekspozycja o  historii miasta w  ostatnich 
latach okresu międzywojennego, w  czym znaczny 
udział mieli mieszkańcy Wejherowa, którzy udostęp-
nili eksponaty i elementy wyposażenia sali.

Prof.  Dunn jest profesorem wizytującym na  Wy-
dziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w se-
mestrze zimowym 2021/2022 i  jak podkreślił za-
mierza przyjechać w przyszłym roku do Wejherowa 
ze swoimi studentami.

Źródło: UM Wejherowo
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fot. Biblioteka Publiczna Gminy linia

Dnia 15.12.2021 r. w bibliotece w Strzepczu odbyła się uro-
czystość podsumowania działań i efektów pracy młodzie-
ży. Dyrektor Biblioteki Zofia Cierocka przedstawiła rela-
cje z warsztatów (tworzenia gier terenowych, animacji 
poklatkowej, komiksowych, korzystania z nowych tech-
nologii), spotkań autorskich, gry terenowej „Skarb La-
budy”, baśniowych nocy w bibliotece oraz lekcji muzeal-
nych. Ogłoszone zostały wyniki konkursu komiksowego, 
w którym nagrodzono 10 uczestników. W spotkaniu wzięli 
udział dyrektorzy szkół, nauczyciele współpracujący z bi-
blioteką, przedstawiciele rady gminy oraz urzędu gminy.
Projekt #Biblioteka dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.
Publiczna Biblioteka Gminy Linia

Finał prOjektU 
#bibliOteka
gmina linia | zakończył się trwający od sierpnia 2021 r. 
projekt edukacyjno-kulturalny biblioteki publicznej gmi-
ny linia #biblioteka w ramach programu ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego partnerstwo dla książki.

- Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw 
urzędowych online. Można go założyć samo-
dzielnie, przez portal www.gov.pl  i potwier-
dzić m.in. za pośrednictwem niektórych ban-
ków lub w urzędzie – mówi Łukasz Kamiński 
– W Urzędzie Miasta w Redzie również słu-
żymy pomocą w założeniu profilu zaufanego 
i potwierdzamy go na miejscu.

Mając już profil zaufany, możemy bez wy-
chodzenia z domu załatwić najważniejsze 
sprawy urzędowe, od spraw meldunkowych 
i dowodów osobistych, przez wszystkie wnio-

ski i pisma składane do urzędu, aż po rozlicze-
nie z urzędem skarbowym.

nOwy rOk, nOwe Opłaty
- W roku 2022 utrzymujemy dotychczasowe 

stawki podatków od środków transportu, nie 
zmienia się również opłata za psa, która na-
dal wynosi 75 złotych, do zapłaty bez wezwa-
nia do końca kwietnia – mówi Andrzej Dem-
bek, kierownik Referatu Podatków i Docho-
dów Urzędu Miasta w Redzie – Stawki podat-
ku od nieruchomości wzrastają o 4%. Rozpo-

czynamy już wydawanie decyzji podatkowych 
na rok 2022, do końca lutego wszyscy lokalni 
podatnicy powinni je otrzymać.

Spośród kilkunastu tysięcy listów wysyłanych 
przez Urząd Miasta w Redzie dużą część stano-
wią decyzje dotyczące podatków i opłat lokal-
nych. Tu skuteczne doręczenie jest bardzo waż-
ne. Decyzje są dostarczane przez pracowników 
redzkiego urzędu oraz wysyłane listem pole-
conym. Jeśli listy po dwukrotnym awizowaniu 
powrócą do nadawcy, są traktowane jako sku-
tecznie doręczone. Teoretycznie więc, możliwa 
jest sytuacja, że nie wiemy, jakie należności na 
nas ciążą z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
gdyż z różnych przyczyn nie odebraliśmy listu 
poleconego. Tu rozwiązaniem może być profil 
zaufany i skrzynka ePUAP.

- Informację o wyborze komunikacji przez 
profil zaufany trzeba koniecznie przesłać do 
urzędu za pośrednictwem skrzynki ePUAP, 
której adres zostanie automatycznie przypisa-
ny do konkretnej osoby i wykorzystywany do 
korespondencji urzędowej. Przez ePUAP mo-
żemy wysłać i odebrać pismo w każdym miej-
scu świata, warunkiem jest jedynie dostęp do 
Sieci – tłumaczy Łukasz Kamiński.

Uwaga! W przypadku podatku od nierucho-
mości, która jest własnością kilku osób, wy-
bór elektronicznej formy komunikacji z urzę-
dem muszą zadeklarować wszyscy współwła-
ściciele.

Źródło: UM Reda

Z profilem szybciej i łatwiej
reDA | Urzędnicy zachęcają mieszkańców do zakładania profilu zaufanego. To obecnie najszybsza 
i najskuteczniejsza droga komunikacji z urzędem.
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Miesięczna opłata abonamentowa za postój została obniżona z 80 zł do 
40 zł. Niższa opłata od jednego pojazdu w strefach płatnego parkowa-
nia na drogach publicznych oraz na niestrzeżonych parkingach zlokali-
zowanych poza pasem drogowym dla posiadaczy Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca to kolejna ulga dla wszystkich, którzy przystąpili do Karty. 

Przypomnijmy, że od 27 października br. już ok. 900 wejherowian po-
siada Kartę, a co za tym idzie szerszy dostęp do usług i towarów w for-
mie ulg i zniżek oferowanych przez instytucje miejskie oraz lokalnych 
przedsiębiorców.

Źródło: UM Wejherowo

Zapłacą o połowę 
mniej za parking
WejheroWo | Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca zapłacą 
o połowę mniej, czyli 40 zł za miesięczny postój swojego pojazdu na 
miejskich parkingach – taką decyzję podjęli wejherowscy radni pod-
czas sesji w dniu 21 grudnia br. Nowa, obniżona opłata będzie obo-
wiązywała od 1 lutego 2022 r. To kolejna ulga skierowana dla miesz-
kańców Wejherowa.
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Policjanci podczas weekendu dbali o bezpie-
czeństwo mieszkańców i turystów w powiecie. 
Podczas swojej pracy mundurowi prowadzili 
wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości. Ce-
lem tej akcji było zmniejszenie zagrożenia bez-
pieczeństwa z powodu nieprzestrzegania ogra-
niczeń prędkości, egzekwowanie od kierujących 
stosowania się do limitów prędkości oraz uświa-
domienie kierującym zagrożenia, jakie niesie za 
sobą nadmierna prędkość.

Podczas prowadzonej akcji mundurowi bio-
rący udział w działaniach ukarali mandatami 
97 kierujących, którzy poruszając się po dro-

gach powiatu przekraczali dopuszczalną pręd-
kość oraz popełniali inne wykroczenia drogo-
we. 1 stycznia 2022 roku , tuż po godzinie 8:00 
rano policjanci ruchu drogowego na trasie mię-
dzy Wejherowem, a Redą prowadzili kontro-
le prędkości. Podczas jednej z nich, mundurowi 
zatrzymali kierowcę volkswagena, który znacz-
nie przekroczył dozwoloną prędkość, ponieważ 
jechał z prędkością 173 km/h na obowiązującej 
70-tce.  Mężczyzna został ukarany zgodnie z no-
wymi obowiązującymi przepisami mandatem 
karnym w wysokości 2500 zł i 10 punktami.

Ponadto policjanci ukarali dwóch innych kie-

rowców mandatami po 1500 zł, zgodnie z nowym 
taryfikatorem, sześciu kierowców mandatami po 
1000 zł, czternastu kierowców ukarali mandatami 
po 800 zł i jednego mandatem na kwotę 1020zł.

Policjanci podczas działań także sprawdza-
li trzeźwość wszystkich kontrolowanych kierow-
ców i w związku z tym zatrzymali dwóch nie-
trzeźwych kierowców i jednego po spożyciu al-
koholu, który także miał cofnięte uprawnienia 
do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicz-
nymi. Podczas dwóch dni weekendu doszło do 6 
zdarzeń drogowych w tym jednego wypadku.

Źródło: KPP Wejherowo

Przekroczył znacznie prędkość, dostał 
mandat zgodny z nowym taryfikatorem

PoWIAT | Policjanci ruchu drogowego prowadzili w powiecie działania, podczas których ujawnili 
97 wykroczeń. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych kontroli ujawnili kierowcę, który przekro-
czył prędkość o ponad 100 km/h, za co został ukarany zgodnie z nowym taryfikatorem.
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Zaginął na kwarantannie
WejheroWo | Policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 47-letniego mieszkańca powiatu wejherow-
skiego. Jak się okazało, rodzina zaniepokoiła się tym, że z mężczyzną urwał się kontakt telefoniczny, a zagi-
niony wcześniej był na kwarantannie.

Policjanci 2 stycznia br. otrzymali zgłoszenie 
o zaginięciu 47-letniego mieszkańca powiatu wej-
herowskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że najbliższa 
rodzina straciła kontakt z mężczyzną i bardzo się 
niepokoiła sytuacją, ponieważ zaginiony odbywał 
kwarantannę. Z dodatkowych okoliczności wyni-
kało, że zaginiony mieszkał sam, a jego bliscy przy-
nosili mu zakupy co kilka dni. Po ostatnim dostar-
czeniu zakupów, kontakt z mężczyzną się urwał. 

Policjanci natychmiast zaczęli działania w tej spra-
wie. Podczas prowadzonych poszukiwań mundu-
rowi sprawdzali szpitale w naszym województwie. 
Wtedy okazało się, że w jednym z nich, poza te-
renem naszego powiatu, przebywa zaginiony męż-
czyzna.

Rodzina uzyskała niezbędne informacje o odna-
lezieniu mężczyzny i jego pobycie w szpitalu.

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

rPP.6721.1.2022.in rumia, dnia 07.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu 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.), zawiadamiam o podjęciu przez 
radę Miejską rumi:

•	 Uchwały nr XXXiV/480/2021 rady Miejskiej rumi z dnia 25 listopada 2021 
r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta rumi w rejonie ul. Ślusarskiej

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej zmiany miejscowego planu dla ww. obszaru. załącznik graficzny 
do ww. uchwały, określający granice przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta rumi 
oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego 
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 07.02.2022 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
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Rozgrywki wyjątkowo rozpoczną się 16 stycz-
nia, a zakończą pod koniec marca.  Mecze 
będą rozgrywane w niedziele w godzinach 
14.00 –  17.00. Zapisy drużyn przyjmowane 
są tylko i wyłącznie drogą e-mail: bartekbia-
lobrodzki@wp.pl  do 10.01.2022r. Po tym ter-
minie zostanie rozpisany harmonogram ligi. 
Koszt udziału  zespołu w rozgrywkach wy-
nosi 200 zł.  Przewidywana ilość zespołów 
w lidze to 6 lub 8. Pierwszeństwo przy zapi-
sach mają drużyny, które zgłosiły się do edy-
cji 2020/2021 (liga wtedy nie ruszyła z wiado-
mych względów)  Podczas zapisów uczest-

nicy proszeni są o podanie nazwy druży-
ny, imienia i nazwiska kapitana, miejscowości 
oraz  numeru kontaktowego. Organizatorzy 
przypominają, iż przy kompletowaniu zespołu 
trzeba pamiętać o fakcie, że podczas spotkań 
na parkiecie powinna  przebywać cały czas co 
najmniej jedna kobieta. W innym wypadku ze-
spół gra w 5-kę i zaczyna każdy set od stanu 
0-5. Każdy z wysyłających zgłoszenie zosta-
nie poinformowany po upływie terminu zgło-
szeń o tym czy jego zespół będzie uczestni-
czył w rozgrywkach.
Źródło: mosir.reda.pl

zapisy dO ligi siatkówki sezOn – 
wiOsna 2022
siatkówka | wszyscy sympatycy amatorskiej piłki siatkowej zapraszani są do udziału 
w kolejnej edycji redzkiej ligi piłki siatkowej sezon – wiosna 2022. Organizatorem zawo-
dów jest miejski Ośrodek sportu i rekreacji w redzie.

fot. pixabay.com
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Nuriya Zhaludok urodziła się w Kijowie na Ukra-
inie. Swoją przygodę z tym sportem rozpoczęła mając 
8. lat w miejscowym klubie Lokomotiv. Jej najwięk-
szy sukces to drużynowe drugie miejsce na Mistrzo-
stwach Związku Radzieckiego. W wieku 23 lat przy-
jechała do Polski. W swoim sportowym CV może 
pochwalić się występami w ekstraklasie w Jastrzę-
biu Zdroju, w Bielsku-Białej, w Inowrocławiu, a tak-
że w GOSRiT Energa Mar-Bruk Luzino. Z tym ostat-
nim klubem jest związana po dzisiaj. Z tą różnicą, że 
luziński zespół walczy w trwającym sezonie o punkty 
w I lidze. Zhaludok ze skutecznością na poziomie 73 
proc. należy do TOP5 najlepszych zawodniczek ligi 
w grupie północnej.

Na jej umiejętności w najbliższym meczu liczy tre-
ner GOSRiT Waldemar Płotka. W ramach 9. kolej-
ki luzianki na wyjeździe zmierzą się z ENERGA Ma-

nekin Toruń. W dotychczasowym ośmiu spotkaniach 
zespół z Luzina wygrał 5 z nich i z 10. punktami pla-
suje się na 5. miejscu. Natomiast tenisistki stołowe 
z Torunia nie zasmakowały jeszcze w trwającym se-
zonie zwycięstwa (4 remisy i 4 porażki) i z 4 „oczka-
mi” zajmują 8. pozycję.

Mecz ENERGA Manekin Toruń – GOSRiT Ener-
ga Mar-Bruk ZRB Luzino odbędzie się 8 stycznia 
o godz. 18.

Tego samego dnia o ligowe punkty przy stole po-
walczy KAMIX ATS Małe Trójmiasto Rumia. Pa-
nowie występujący również w I lidze w grupie pół-
nocnej na wyjeździe zagrają z KS AZS AWFiS BAL-
TA Gdańsk II. Na „papierze” faworytem rywalizacji 
jest drużyna z Małego Trójmiasta. ATS to aktualnie 
trzeci zespół tabeli, a z kolei gdańszczanie zajmują 
ostatnią pozycję.

GOSRiT Luzino 
i ATS Rumia

TeNIs sTołoWy | Nuriya Zhaludok, to jedna z czołowych zawodniczek 
I ligi kobiet w grupie północnej w tenisie stołowym. O umiejętnościach te-
nisistki grającej w barwach GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino będą mo-
gły niebawem przekonać się zawodniczki ENERGA Manekin Toruń. To wła-
śnie te dwa zespoły zmierzą się w ramach 9. kolejki w mieście piernika.

Piotr Ruszewski na fotelu prezesa WKS Gryfa 
Wejherowo zasiadał od lipca 2018 roku. Na tym 
stanowisku zastąpił Piotra Wagę. Początkowo Ru-
szewski objął funkcję pełniącego obowiązki pre-
zesa, a od wyborów w zarządzie klubu w stycz-
niu 2019 roku został już wybrany na nowego „sze-
fa” zarządu. Ruszewski był sternikiem WKS-u do 
końca 2021 roku. 31 grudnia klub za pośrednic-
twem swoich mediów społecznościowych poin-
formował o jego rezygnacji. Uzasadnił to sprawa-
mi osobistymi.

Z funkcji wiceprezesa zrezygnował też Sylwester 
Maszota. 

- Serdecznie dziękuję za współpracę podczas mo-
jej działalności w Gryfie. Niestety sprawy zawodo-
we uniemożliwiają mi dalszą pracę na rzecz WKS 
Gryf Wejherowo. Pragnę podkreślić, że w dalszym 

ciągu pozostaję "przy Klubie" i będę służył swoją 
pomocą w miarę możliwości i dostępnego czasu. 
Jednak już w innej formie niż Członek Zarządu. 
Przy okazji życzę wszystkim dobrego nowego 2022 
roku – poinformował Maszota.

Kto będzie nowym prezesem klubu? O tym praw-
dopodobnie przekonamy się jeszcze w styczniu.

- Na środę, 5 stycznia, zostało zwołane zebranie 
zarządu. Będziemy rozmawiali o tej sytuacji i o pla-
nach związanych z kadrą zespołu – mówi Dariusz 
Mikołajczak, wiceprezes WKS Gryfa Wejherowo.

Na razie wiadomo, że do zarządu żółto-czarnych 
dołączył dotychczasowy dyrektor ds. sportowych 
w klubie Wiesław Renusz.

Dodajmy, że na początku stycznia do treningów 
wracają piłkarze IV-ligowca. Druga część sezonu 
2021/2022 rozpocznie się w weekend 5/6 marca.

Zmiany w zarządzie WKS Gryfa
PIłKA NoŻNA | Nowy 2022 rok rozpoczął się od zmiany w zarządzie WKS Gryfa Wejherowo. Rezygna-
cję z funkcji prezesa i wiceprezesa złożyli Piotr Ruszewski oraz Sylwester Maszota. 
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