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- Budowa nowego budynku komunal-
nego to kolejny krok dla zaspakajania 
potrzeb mieszkaniowych wejherowian, 
którzy ze względu na trudną sytuację 
materialną i mieszkaniową potrzebują 
pomocy miasta – podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Jest 
to również realizacja mojej obietnicy 
i programu wyborczego. Zależy mi, aby 
mieszkańcy żyli w lepszych warunkach, 
stąd moje skuteczne starania o pozyskanie 
środków zewnętrznych na tę nową inwe-

stycję, a także na rewitalizację najbardziej 
zaniedbanych budynków/mieszkań. Mia-
sto od wielu lat przeznacza znaczne środki 
na remonty zasobu mieszkaniowego.

Pozyskane przez władze miasta zewnę-
trze dofinansowanie ze środków Banku 
Gospodarstwa Krajowego na budowę no-
wego budynku komunalnego wynosi pra-
wie 14,2 mln zł, czyli 80% z przewidywa-
nego kosztu budowy w wysokości 18 mln 
zł. W ramach inwestycji miasto wybuduje 
budynek wielorodzinny, w którym znaj-

dzie się 78 mieszkań o łącznej powierzch-
ni ponad 3,8 tys. m2. 

- Budynek przy ul. Łęgowskiego będzie 
budynkiem komunalnym, o czynszach 
regulowanych przez miasto i zasiedlany 
po wnikliwej analizie sytuacji osób, któ-
re oczekują na lokal komunalny – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta - Inwesty-
cja realizowana będzie ze środków Banku 
Gospodarstwa Krajowego. W pierwszym 
kwartale 2022r. planujemy ogłosić postę-

powanie przetargowe na wyłonienie wy-
konawcy. Rozpoczęcie budowy powinno 
nastąpić w drugiej połowie 2022 roku. 
Przewidywany termin realizacji to 18 
miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Budowa budynku komunalnego to 
inwestycja oczekiwana przez pewną gru-
pę mieszkańców i cieszę się, że dzięki 
dofinansowaniu będzie już wkrótce zre-
alizowana – mówi Piotr Bochiński, prze-
wodniczący Komisji Gospodarki, Obrotu 
Nieruchomościami i Mieszkalnictwa 
Rady Miasta Wejherowa. – Budownictwo 
komunalne nie jest łatwym tematem, ale 
rozwijamy go skutecznie. Miejmy nadzie-

ję, że niedługo spotkamy się na odbiorze.  
Władze miasta, oprócz dofinansowania 

na budowę budynku komunalnego, zdo-
były także dofinansowanie w wysokości 
ponad 317 tys. zł na pokrycie 80% kosztów 
związanych z czterech mieszkań położo-
nych przy ul. 12 Marca, Kopernika, 10 Lu-
tego i na Placu Wejhera. Całkowity koszt 
tych remontów to prawie 400 tys. zł. 

W konferencji uczestniczyli: Krzysz-
tof Hildebrandt - prezydent Wejherowa, 
Beata Rutkiewicz - zastępca prezydenta 
ds. rozwoju miasta oraz Piotr Bochiński - 
wejherowski radny. 

Źródło: UM Wejherowo

Będą mieszkania dla wejherowian
WejheroWo | Miasto zdobyło bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości ok. 14,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę nowego 
wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie oraz na remont i przebudowę czterech lokali komunalnych mieszkal-
nych w istniejących budynkach. Dzięki temu władze Wejherowa pozyskają dla mieszkańców 82 lokale mieszkalne.
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Osadę Wejherowska Wola wojewoda 
malborski Jakub Wejher powołał do 
życia - za zgodą króla Władysława IV 
- 28 maja 1643 roku. Związane to było 
z realizacją obietnicy złożonej Bogu 
za ocalenie życia podczas oblężenia 
miasteczka Biała (teren obecnej Bia-
łorusi). Osada rozwijała się prężnie 
i już po 7. latach 13 stycznia 1650 
roku król Jan Kazimierz nadał jej 
prawa miejskie.
Wejherowo było jedynym w ówcze-
snych Prusach Królewskich miastem 
prywatnym i ostatnim osadzonym 

na prawie chełmińskim, a przywilej 
określał między innymi uprawnienia 
samorządu miejskiego oraz sposób 
wyboru władz Wejherowa. Obywate-
lem miasta mógł zostać każdy męż-
czyzna, chrześcijanin bez względu na 
narodowość, który z okazji otrzyma-
nia tej godności zapłaci 10 złotych 
polskich. Wszystkim mieszkańcom 
zapewniono zwolnienie na 30 lat 
z wszelkich opłat, ciężarów i kon-
trybucji na rzecz skarbu państwa. 
Przywilej królewski przyznawał też 
prawo odbywania w mieście czterech 

jarmarków dorocznych oraz dwóch 
jarmarków tygodniowo.
Ponadto miasto uzyskało prawo 
zakładania różnych cechów (prócz 
piwowarskiego), bractw, stowarzy-
szeń oraz zgodę na używanie przez 
władze miasta czerwonego wosku 
do wyciskania pieczęci. Król ustalił 
również, że w herbie miasta będzie 
„biały krzyż rycerzy maltańskich na 
niebieskim polu, otoczony zielonym 
wieńcem wawrzynowym, a w środku 
krzyża będzie czerwona róża”.
Źródło: UM Wejherowo

372. rocznica praw miejskich grodu wejhera 
wejherowo | 13 stycznia minęły 372 lata od chwili, kiedy to wojewoda malborski jakub wejher otrzymał od króla 
jana kazimierza przywilej, na mocy którego wejherowska wola została podniesiona do godności miasta. otrzymało 
ono wówczas nazwę wejheropolis.

fot. UM Wejherowo
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Osoby, dla których miesięczny dochód na jednego członka rodzi-
ny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 
zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, będą mogły otrzymać 
nawet do 90% wsparcia, a maksymalna kwota dotacji będzie mogła wy-
nosić 69 tysięcy zł. 

To, czy ktoś kwalifikuje się do programu, zostanie ocenione na pod-
stawie wykazanych dochodów, jak ustalone prawo do otrzymywania 
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego. Według zapowiedzi Ministerstwa, maksymalny 
czas realizacji przedsięwzięcia wydłuży się do 36 miesięcy.

- Serdecznie zapraszamy właścicieli budynków zlokalizowanych na te-
renie gminy do Urzędu Miasta w Redzie gdzie działa Punkt Konsultacyj-
no-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Wszystkie osoby zainte-
resowane otrzymają niezbędne informacje, a także fachową pomoc m.in. 
w aplikowaniu o środki na wymianę starych pieców i kotłów na nowo-
czesne źródła ciepła oraz na termomodernizację domu - dodaje Joanna 
Frankowska, kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 58 678-60-90 w go-
dzinach pracy Urzędu Miasta w Redzie. Wnioski w ramach Programu 
„Czyste Powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym.

Źródło: UM Reda

Zmiany w Programie 
„Czyste Powietrze”
reDA | Od 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje 
wprowadzenie trzeciej grupy beneficjentów - tych o najniższych 
dochodach.
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Powstała nowa 
spółdzielnia socjalna

Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Kom-
pas” został wyłoniony w konkursie Marcin 
Nowakowski, wieloletni prezes podobnej 
spółdzielni w Kartuzach, ekspert z dziedzi-
ny podmiotów ekonomii społecznej. W Ra-
dzie Nadzorczej Spółdzielni znalazły się 
dwie przedstawicielki miasta Reda – Emilia 
Kubiaczyk i Małgorzata Kohnke. Po zakoń-
czeniu obrad i ukonstytuowaniu się władz 
spółdzielni sporządzono dokumenty nie-
zbędne do rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

- Dziś rozpoczęliśmy nowy rozdział współ-

pracy z miastem Wejherowo. Spółdzielnia 
Socjalna  „Kompas” wesprze oba samorzą-
dy w wykonywaniu zadań, które do tej pory 
nasze ośrodki pomocy społecznej musiały 
zlecać firmom zewnętrznym. Cieszy mnie 
też perspektywa rozwoju tej instytucji i moż-
liwości, związane z przyszłym rozszerzaniem 
zakresu jej zadań – mówi Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński.

- Spółdzielnia zajmie się zatrudnieniem oraz 
nadzorem nad pracą opiekunek socjalnych, 
zadba o opiekę wytchnieniową i wspomoże 
realizację zadań programu Asystent Osobi-

sty Osoby Niepełnosprawnej. Dla samorządu 
istotny jest również fakt, że podmiot ekono-
mii społecznej jakim jest Spółdzielnia, może 
być partnerem lub bezpośrednim realizato-
rem projektów finansowanych ze środków 
zewnętrznych, szczególnie w nowej perspek-
tywie przyznawania środków unijnych - do-
daje Zastępca Burmistrza Miasta Redy ds. 
społecznych Łukasz Kamiński. 

Siedziba Spółdzielni mieści się w Wejhero-
wie, w jednym z byłych budynków Sądu Re-
jonowego przy ulicy Jana III Sobieskiego.

Źródło: UM Reda

reDA | 17 stycznia w wejherowskim ratuszu odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Socjal-
nej Gmin Miast Wejherowo i Reda „Kompas”. Włodarze obu miast, reprezentanci urzędów i miejskich 
ośrodków pomocy społecznej w Redzie i Wejherowie przedyskutowali zapisy statutu spółdzielni oraz 
wybrali władze tej instytucji. 
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-Jest to inwestycja, o którą 
zabiegali mieszkańcy od wielu 
lat. Dzięki temu znacznie 
poprawi się bezpieczeństwo 
zarówno pieszych jak i rowe-
rzystów pokonujących ten 
leśny odcinek łączący dwa 
duże  sołectwa- zaznaczył 
wójt Gminy Wejherowo Prze-
mysław Kiedrowski.- Chcemy 
stale zwiększać i poprawiać 
jakość infrastruktury dla 
rowerzystów, tam gdzie jest 
to możliwe. Jest to element, 
który był mocno akcentowany 
przez mieszkańców podczas 
prac nad niedawno uchwaloną 
strategią rozwoju naszej gmi-
ny i w tym kierunku chcemy 

podążać- dodał wójt.
Mimo, iż umowny termin za-
kończenia budowy to koniec 
października 2022 roku, to 
prace są bardzo zaawan-
sowane i prawdopodobnie 
długo oczekiwana inwestycja 
zostanie oddana do użytku 
mieszkańców dużo szybciej. 
Inwestycja realizowana jest 
z dofinansowaniem ze środ-
ków Państwowego Funduszu 
Celowego Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg. Całkowita war-
tość kosztów kwalifikowanych 
to 842 091,33 zł, zaś wyso-
kość przyznanego dofinanso-
wania: 421 045,00 zł.
Źródło: Gmina Wejherowo

Trwają prace przy ciągu pieszo-rowerowym między orlem a Bolszewem
gmina wejherowo | w grudniu został wyłoniony wykonawca i podpisana została umowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego między orlem a Bolszewem w ramach zadania pn. 
“Budowa dróg gminnych: ul. długiej w Bolszewie i ul. wejhera w orlu”. w ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 660m a także odcinki chodników o łącz-
nej długości ponad 190m. nawierzchnia chodników wykonana zostanie z kostki betonowej, zaś ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej z masy bitumicznej.
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W bieżącym roku, dzięki podpisanemu porozumieniu między powia-
tem wejherowskim i puckim, utworzonych zostało dziewięć nowych 
połączeń autobusowych. Wszystko za sprawą pozyskanych środków 
w wysokości 4 mln 989 tys. zł. 

– Jako starosta co roku występuję do wojewody o dotację na obsłu-
gę tych linii w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 
Na terenie powiatów wejherowskiego i puckiego funkcjonują 42 linie. 
W tym roku uruchomiono dziewięć nowych – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Dzięki dofinansowaniu powstały nowe linie na trasie Wejherowo – 
Leśniewo –  Puck, Wejherowo – Szemud – Karczemki, Wejherowo – 
Koleczkowo, Wejherowo – Białogóra (różne opcje w zależności od linii 
przez: Tyłowo, Krokowę, Dębki). Ponadto uruchomiono linie na trasie 
Puck – Hel (przez Łebcz, Władysławowo) oraz do Wejherowa (przez 
Mechowo, Leśniewo).

– Bardzo się cieszymy, że otrzymane środki pozwoliły przywrócić 
lokalne połączenia autobusowe tak ważne dla mieszkańców powiatu 
wejherowskiego i puckiego. Nowe linie sprawią, że mieszkańcy łatwiej 
będą mogli dojechać m.in. do lekarza, po zakupy czy załatwić sprawy 
urzędowe – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Połączenia obsługiwane są przez PKS Gdynia. Szczegółowe informa-
cje na temat rozkładów jazdy oraz aktualności dostępne są na stronie 
przewoźnika.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Zwiększyła się 
liczba połączeń 
autobusowych
PoWIAT | Powiat Wejherowski, jako organizator publicznego 
transportu zbiorowego na terenie powiatu wejherowskiego i puc-
kiego, otrzymał blisko 5 mln zł dofinansowania w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności pu-
blicznej na rok 2022. Otrzymane środki pozwolą utrzymać istniejące 
linie autobusowe oraz utworzone nowe połączenia.
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INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 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 siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, 
ul. Kartuska 13, oraz na stronie internetowej 
www.bip.szemud.pl zamieszczono na okres 21 dni  
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użyczenie. Wykaz stanowi Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 856 V/2022 Wójta Gminy Szemud 
z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie oddania 
w użyczenie nieruchomości  stanowiących 
własność Gminy Szemud oraz ogłoszenia wykazu 
nieruchomości do oddania w użyczenie.

Wykaz wywieszono w dniu 14 stycznia 2022r.

OGłOSZenie 9/2022/DBreKlaMa 174/2021/DB
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W 2018 roku, 1 listopada, MZK Wejherowo 
przystąpiło do ustawy o elektromobilności i jej 
przyszłego wykonania. Wejherowo włączyło 
się w rozwój elektromobilności i zawarło umo-
wę z NCBR przystępując do programu E-BUS, 
którego efektem końcowym ma być autobus 
bezemisyjny zasilany wodorem – polskiej myśli 
inżynieryjnej. Program rządowy jednak umie-
ra, ale dążenie do innowacji pozostaje. MZK 
inicjuje porozumienie miedzy gminne (Wejhe-
rowo, Gdynia, Gdańsk, Tczew i LOTOS – za-
stosowanie wodoru do komunikacji miejskiej) 
i powstaje opracowanie, do którego pozyskano 
ze środków UE ekspertów europejskich. Opra-
cowano rekomendacje i dalsze projekty.

W 2019 roku Rada Nadzorcza MZK przyjeła 
do wdrożenia Strategie rozwoju opartą na elek-
tromobilności w latach 2020 -2035. W czerw-
cu 2021 roku strategia ta zostaje zatwierdzona 

przez Prezydenta Miasta Wejherowa.
W styczniu 2021 MZK złożyło wniosek do 

NFOŚiGW na dofinansowanie zakupu 3 au-
tobusów zeroemisyjnych i dwóch ładowarek 
elektrycznych dwufunkcyjnych. W ten sposób 
rozpoczęły się negocjacje i udział w progra-
mie pt.: ZIELONY TRANSPORT. W sierpniu 
23 MZK podpisało Porozumienie z Rządem 
w Ministerstwie Klimatu w sprawie kierunków 
rozwoju runku wodorowego. MZK jest jedy-
nym uczestnikiem podpisującym to porozu-
mienie w kategorii firm transportu komunal-
nego. 23 grudnia 2021 MZK podpisało umowę 
na dofinansowanie. 28 grudnia 2021 ogłasiło 
przetarg na dostawę w 2022 roku 3 autobusów 
i 2 ładowarek. Ogłoszenie na stronach biulety-
nu zamówień publicznych UE opublikowane 
zostało w dniu 31.12.2021. 

Termin składania ofert dostawców na ich 

wniosek został przesunięty na 01 lutego 2022 
i w dniu tym nastąpi otwarcie złożonych ofert, 
a kto będzie dostawcą pokaże przyszłość. Wy-
dłużenie składania ofert nie zmienia harmono-
gramu dostaw – wszystkie 3 pojazdy zostaną 
dostarczone w roku 2022.

Era pojazdów spalinowych w wejherowskiej 
komunikacji miejskiej została zakończona 
w dniu 6 lipca 2021, gdzie zaprezentowano 
ostatni zakupiony autobus firmy SOLARIS. 
W Wejherowie testowano autobusy 3 produ-
centów światowych marek. Jakie modele roz-
poczną wożenie pasażerów w komfortowych 
warunkach pokaże przyszłość. Jedno jest 
pewne – Wejherowo pozostanie w czołów-
ce awangardy innowatorów i przodowników 
ochrony klimatu i prawa ludzi do życia na 
bezpiecznej Ziemi.

Źródło: MZK Wejherowo

Era zeroemisyjnych 
przejazdów rozpoczęta

WejheroWo | Podpisano kontrakt z NFOŚiGW na zakup 3 autobusów zeroemisyjnych i 2 ładowa-
rek. Ostatni spalinowy pojazd zaprezentowano 6 lipca 2021, który był tym ostatnim spalinowym 
modelem autobusu dla wejherowskiej komunikacji miejskiej.
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Jak co roku Gmina Luzino gra razem z WOŚP i zachęca 
wszystkich mieszkańców do wsparcia tej inicjatywy. 
W tym roku gmina uruchomiła eSkarbonkę, czyli elektro-
niczną puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
– Jak co roku mobilizujemy wszystkie siły i gramy 
razem wspólnie z luzińskim sztabem WOŚP działają-
cym przy GOKu w Luzinie! – mówi Wójt Gminy Luzino. 
W tym roku dodatkowo, wspólnie zagrajmy z radością 
zapełniając eSkarbonkę Gminy Luzino. Do dzieła!  – 
dodaje Jarosław Wejer.
Wpłaty do eSkarbonki może dokonać każdy, kto posia-
da internetowe konto bankowe. Aby dokonać wpłaty 
do eSkarbonki wystarczy wejść na stronę luzino.eu 
w zakładę aktualności.
Można pozostać anonimowym lub utrwalić swe imię lub 
nazwisko. Na stronie eSkarbonki pojawi się też infor-
macja o wpłacie wraz z jej kwotą i imieniem darczyńcy. 
Każda złotówka wpłacona do eSkarbonki automatycz-
nie trafi bezpośrednio na konto Fundacji WOŚP.
W luzińskim sztabie WOŚP działającym przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Luzinie kwestować będzie 
25 wolontariuszy. Spotkać będzie można ich zarówno 
przed, jak i po mszach świętych przy kościele pw. Św. 
Wawrzyńca i przy kościele pw. Matki Boskiej Różańco-
wej w Luzinie, a także w okolicach kościoła w Sychowie 
i w Kębłowie.
Źródło: luzino.eu

eskarBonka dla woŚp
luzino | w niedzielę 30 stycznia br. odbędzie się 30. 
finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. 

fot. Marcin Zieliński Fotografia, WOŚP/fb
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Magdalena Chmielewska: Całkiem nie-
dawno bo na początku grudnia 2021 
roku świętowaliście 3-lecie powstania 
grupy, zdradźcie czytelnikom jak po-
wstał pomysł: „zajmiemy się poszuki-
waniem ludzi, będziemy pomagać”?

Michał Parzych - Prezes PGPR Gryf: 
Od zawsze szukaliśmy jakiegoś miejsca 
dla siebie, w końcu pojawiła się idea, która 
miała na celu próbę zrealizowania się w ja-
kimś nowym obszarze. Nie będę ukrywał, 
że ten pomysł już w tamtym czasie czyli 
ponad 3 lata temu nas interesował. Prak-
tycznie każdy z nas brał udział w różnego 
rodzaju działaniach społecznych, cha-
rytatywnych. Doszliśmy do wniosku, że 
na terenie naszego powiatu nie ma takiej 
grupy, o takiej właśnie specjalizacji.

M.C.: Ilu członków obecnie liczy Wasz 
zespół?

M.P.: W tej chwili jest 15 osób i zgłaszają 
się kolejne, dopytują jak wygląda służba. 
Zaznaczam, że my nie robimy oficjalnych 
naborów i to jest aspekt, który nas też 
myślę w pewien sposób wyróżnia. Chętni 
zgłaszają się do nas sami, tylko ci którzy 
faktycznie chcą

M.C.: Kto głównie zawiadamia Was 
o tym, że potrzebna jest Wasza pomoc?

Wiktor Borysionek – Ratownik PGPR 
Gryf: Najczęściej policja, to jest jakby 
klucz dostępu do naszej dyspozycji. Nato-
miast straż pożarna bardzo często wysyła 
nam powiadomienia dotyczące tego, że 
coś się dzieje. Wtedy mamy trochę wię-
cej czasu np. na to żeby zebrać myśli albo 
się zorganizować. Czasem kontaktują się 
z nami bliscy i znajomi osób zaginionych 
jednak dyspozycja do wyjazdu zawsze 
musi wyjść od policji. 

M.C.: Jakie umiejętności trzeba posia-
dać żeby móc dołączyć do Gryfa? I jakie 
cechy powinien posiadać potencjalny 
kandydat na ratownika?

M:P: Przede wszystkim liczy się chęć 
bezinteresownego pomagania, bez oczeki-
wań. Oczywiście ma znaczenie dobry stan 
zdrowia, który będzie pozwalał np. na to 
aby móc maszerować czasami dłuższe od-
cinki po lasach. Nie zawsze leśny teren jest 
łatwy i przyjazny – trzeba się nachodzić 
w różnych warunkach.

Karolina Weiss – Ratownik PGPR 
Gryf: Myślę, że również dyspozycyjność 
jest bardzo ważna, ponieważ jesteśmy 
ochotnikami, którzy po prostu pracują, 
mają swoje sprawy i rodziny. Wezwania 
są zazwyczaj w takich porach kiedy trzeba 
przeorganizować swoje życie.

W.B: Umiejętność integracji drużyny 
i praca zespołowa to także istotna spra-
wa, chociaż czasami ta nutka indywidu-
alizmu jest też ważna, ponieważ np. bę-
dąc w terenie w trzyosobowym składzie 
trzeba zadecydować jakie podejmujemy 
dalsze kroki.

Marcin Kołodziejski - Ratownik PGPR 
Gryf: Wytrwałość, nierzadko cierpliwość, 

dokładność, opanowanie i spostrzegaw-
czość to także opis osoby, która jest do-
brym kandydatem na ratownika.

M.C.: Szeregi grupy zasilają również jak 
już wiemy kobiety, czy prowadzą takie 
same działania ratownicze?

K.W.: Kobiety mają takie same zadania 
w grupie, czyli są prowadzącymi w tere-
nie, nawigatorami. Odpowiadają również 
za np. rozstawienie i przygotowanie sprzę-
tu. Bardzo rzadko zdarza się, że mamy ta-
ryfę ulgową.

M.C.: Kim na co dzień są ludzie, którzy 
należą do zespołu?

M.P.: W team'ie mamy ludzi w różnym 
wieku, zainteresowaniach i profesjach za-
wodowych. Mamy strażaków, dostawców 
i przedsiębiorców. Zgłaszają się także po-
licjanci czy też ratownicy medyczni. Wy-
kształcenie, wiek, płeć, zawód nie definiu-
je tego czy ktoś się nadaje czy nie. Trzeba 
mieć tę iskrę chęci bezinteresownego po-
magania innym i przy okazji w ciekawym 
towarzystwie.

M.C.: Jakiego rodzaju sprzęt pomaga 
Wam w prowadzonych działaniach?

M.K.: Bardzo dużą pomocą są quady, 
które umożliwiają szybki dojazd w trud-
no dostępne miejsca. Sprzęt nawigacyjny, 
dzięki któremu znamy naszą lokalizację 
w terenie. Tego akurat nie posiada policja 
czy straż. Wiadomo, że proste rzeczy ta-
kie jak latarki, dobra odzież ratownicza, 
która musi być wygodna abyśmy mogli 
się w niej komfortowo czuć często przez 
kilka godzin i w różnych warunkach 
atmosferycznych. Po prostu dobrze wy-
posażony i ubrany ratownik to jednak 
podstawa.

M.P.: Warto też wspomnieć, że po jed-
nej z akcji, która trwała łącznie 3 dni, przy 
niemal stałych opadach deszczu, zostały 
podjęte decyzje, że nie możemy dłużej 
działać bez nagrzewanego namiotu, któ-

ry pozwoliłby ratownikom wracającym 
z terenu osuszyć odzież i zregenerować 
siły. Dodałbym jeszcze komunikację ra-
diową, oprogramowanie, które umożli-
wia zbieranie danych z przeszukanych 
obszarów, bieżące monitorowanie lokali-
zacji ratowników i po zakończeniu akcji 
tworzenie raportów. Ogromne możliwo-
ści dają urządzenia termowizyjne, dzięki 
którym możemy zauważyć osobę w cał-
kowitej ciemności.

M.C.: Co czuje i o czym myśli ratownik, 
który jedzie na poszukiwania?

W.B.: Na pewno trzeba wspomnieć 
o tym, że w momencie gdy wyruszamy 
na poszukiwania pojawia się zastrzyk 
adrenaliny i to taki dosyć potężny, który 
w sumie trzyma w napięciu do końca ak-
cji. I oczywiście stres, ponieważ nie wia-
domo co napotkamy na swojej drodze, 
jaki będzie finał tego wszystkiego.

M.C.: A co dzieje się w Waszych głowach 
gdy nie uda się kogoś odnaleźć?

M.P.: Założeniem jest odnalezienie 
osoby i z takim zamiarem pojawiamy się 
na akcjach. Oczywiście okoliczności nie-
których zaginięć nie zawsze pozwalają 
odnaleźć zaginionego i choć nasza obec-
ność w jakimś stopniu podnosi szanse to 
nie daje pełnej gwarancji. My zawsze ro-
bimy wszystko z pełnym poświęceniem 
i zaangażowaniem, najlepiej jak potrafi-
my. Jeśli działania nie przynoszą żadne-
go rezultatu to przede wszystkim ogień 
nadziei na pozytywny finał ciągle płonie 
i to poniekąd jest dalej dobra wiadomość. 
Dopóki są pomysły, są siły i możliwości, 
dopóty walka trwa. Bywa, że przy braku 
postępu trzeba działania przerwać, ze-
brać myśli, odpocząć albo po prostu za-
czekać do świtu. Takich decyzji nigdy nie 
podejmujemy sami, one są zwykle oparte 
na pracy operacyjnej policji i zapadają 
w sztabie akcji. Nie są łatwe ale bywa, że 
konieczne. 

K.W.: Ja na początku miewałam niedo-
syt. Zastanawiałam się czy gdyby można 
było się jeszcze szybciej zorganizować, 
zacząć poszukiwania wcześniej… więc 
w głowie dzieją się naprawdę różne rzeczy 
i wszystko zależy od sytuacji. Zwłaszcza, 
że to nie my decydujemy kiedy ruszyć, my 
wspieramy działania.

M.C.: Statystyki dotyczące zaginięć 
w Polsce są zatrważające. Najczęstsze 
przyczyny Waszych wyjazdów to?

M.P.: Niestety trzeba tu powiedzieć ja-
sno, że w 2021 roku najczęstszymi były 
zaginięcia związane z podjęciem prób sa-
mobójczych. W zdecydowanej większości 
byliśmy wzywani do tego typu akcji i jest 
to... przerażające.

W.B.: Giną też dzieci, jednak te najczę-
ściej udaje się odnaleźć. Zaginięcia zwy-
kle o podłożu rodzinnych czy szkolnych 
problemów bądź nieodpowiedniego to-
warzystwa ale też, szczególnie jeśli cho-

dzi o małe dzieci, niedostatecznej opieki 
rodzicielskiej. 

M.K.: W następnej kolejności moim 
zdaniem są osoby starsze, z demencją.

M.C.: Jaki procent zaginionych udaje się 
odnaleźć? Posiadacie takie informacje?

M.P.: Zerknijmy w notatki, na przykła-
dzie ostatnich 10 wyjazdów w 2021 roku, 
8 osób udało się odnaleźć a 2 niestety do 
dzisiaj nie, czyli mamy 80% i 20%.

M.C.: Czy pandemia w jakiś sposób po-
krzyżowała plany Waszej działalności?

M.P.: Jeżeli chodzi o same poszukiwania 
to nie, natomiast chcielibyśmy wrócić do 
spotkań, które odbywaliśmy w pierwszym 
roku działalności czyli do zewnętrznych 
szkoleń i warsztatów wyjazdowych. Uczy-
liśmy się wtedy dużo od bardziej doświad-
czonych i specjalistów np. o psychologii 
osób zaginionych, tego właśnie przez CO-
VID nam brakuje.

M.C.: Podkreślmy ponownie, że aby 
móc skutecznie prowadzić działania 
poszukiwawcze musicie być wyposażeni 
w sprzęt, dlatego cały czas uruchomiona 
jest zrzutka.pl i patronite.pl a czego ży-
czyć Wam na kolejne lata pracy?

M.K.: Niegasnącego zaangażowania, 
chęci do przyswajania i poszerzania no-
wej wiedzy.

M.P.: Energii tego, żebyśmy czuli cały 
czas to wszystko, nie opadali z sił. Żeby 
nie zabrakło nam pomysłów na nowe roz-
wiązania.

K.W.: Myślę, że także jak najwięcej 
szczęśliwych rozwiązań.

W.B.: Dalszego rozwoju naszej wieloza-
daniowości bo przecież nie zamykamy się 
tylko na same poszukiwania.

M.C.: Zatem najserdeczniejsze życzenia 
dla Was. Dziękuję za tą ciekawą rozmo-
wę, było mi bardzo miło.

M.P.: My również bardzo dziękujemy.

Pomorska Grupa Poszukiwawczo - 
Ratownicza GRYF w akcji

WejheroWo | Prowadzą działania z zakresu poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym, bezinteresownie angażują się w lo-
kalne działania społeczne, wspierają instytucje i służby w sytuacjach kryzysowych, niosą pomoc potrzebującym na terenie całego Po-
morza. Z członkami Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Gryf z siedzibą w Wejherowie rozmawia Magdalena Chmielewska.
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Pan Janusz wystawił swoje prace pierwszy raz. 
Głównie znany jest i na tym polu ma ogromne 
osiągnięcia, jako florysta, a od 20 lat jego pasją 
jest także malarstwo. 

„Florystyka, moje życie” to tytuł pierwszej wy-
stawy malarskiej Janusza Zabłockiego otwartej 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. Prawdziwym 
malarstwem artysta zajął się około 2000r.

Tworząc bukiety z kwiatów żywych to tak 
jak malować bukiet, zachować dobór kolorów, 
proporcje, perspektywę… - mówi Janusz Za-
błocki.

Janusz Zabłocki od 53 lat zajmuje się produk-
cją ogrodniczą, przede wszystkim kwiaciar-
sko-szkółkarską, jak również profesjonalnym 
układaniem bukietów oraz kompozycji kwia-
towych. Prace Pana Janusza były wielokrotnie 
nagradzane i wyróżniane, również poza grani-
cami kraju.

Osiągnięcia artysty:
I miejsce w konkursie na IV Targach Ogrod-

niczych "Garden Party" - "JESIENNA NIESPO-
DZIANKA" W Gdyni w 1997r.,

Nagroda publiczności oraz III miejsce za 
wiązankę ślubną w 1998r.,

nagroda specjalna w kategorii "TWOJE 
OKNO W KWIATACH" oraz III miejsce za 
całokształt wykonanych kompozycji na I Ma-
łopolskim konkursie kompozycji kwiatowych 
w Krakowie,

I miejsce za kompozycję kwiatową "POWI-
TANIE MANILA 2000” w konkursie elimi-

nacyjnym TELEFLOR INTERNATIONAL 
w 1999r. w Warszawie,

finalista międzynarodowego konkursu flo-
rystycznego organizowanego pod patronatem 
TELEFLOR INTERNATIONAL w Manili na 
Filipinach w 2000r.,

nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie 

"FLORYSTYKA" "NAJWYŻSZE UZNANIE 
DLA NAJLEPSZEGO FLORYSTY" od EURO-
FLORIST-POLSKA w 2000r.

Wystawę malarstwa Pana Janusza można 
oglądać w Pałacu przy ul. Zamkowej 2a do 
końca marca 2022r.

Źródło: muzeum.wejherowo.pl

„Florystyka, moje życie”
WejheroWo | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie otwarto 
wystawę prac Janusza Zabłockiego pt. „Florystyka, moje życie”. 
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Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z  pracownikami

Urzędu Miasta

składają

Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski

wraz ze współpracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo
Hubert Toma

wraz z radnymi

Radnemu Rady Miejskiej w Redzie 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

OJCA

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

MATKI

Panu
Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi,

LeSZKOWI 
HeBeL

HeNRyKOWI 
PRANSCHKe

OGłOSZenie 10/2022/DB OGłOSZenie 10/2022/DB OGłOSZenie 1/2022/DB

Wokalistka ma na swoim koncie wiele artystycznych 
dokonań, koncertów, nagrań, nagród i występów zarówno 
w kraju jak i poza granicami. Artystka stale współpracuje 
z czołówką polskich jazzmanów: Dominikiem Bukowskim, 
Piotrem Lemańczykiem, Irkiem Wojtczakiem, Cezarym 
Konradem, Przemkiem Jaroszem oraz Marcinem Gawdzi-
sem. Krystyna Stańko jest także wykładowcą w Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, na kierun-
ku Jazz i Muzyka Rozrywkowa.  
Na repertuar Krystyna Stańko Trio składają się kompozycje 
autorskie, a także standardy muzyki jazzowej, bossanova 
i autorskie opracowania utworów Petera Gabriela. Artyści 
nagrali także niezwykle nastrojowy album z jazzowymi 
aranżacjami polskich kolęd pt. „Cuda Ogłaszają”.
Obdarzona oryginalną barwą głosu Krystyna Stańko zahip-
notyzowała widownię. Nie obyło się bez bisu, autografów 
na płytach i zdjęć z fanami. Artystce towarzyszyli Dominik 
Bukowski (wibrafon, marimba) i Piotr Lemańczyk (kontra-
bas, gitara basowa).
„Jazz w Fabryce Kultury” to cykl koncertów, do tej pory 
w Redzie mogliśmy oglądać Leszka Dranickiego i Jakub 
Hajdun Trio.
Źródło: UM Reda 

jazz w FaBryce kulTury
reda | 16 stycznia w Fabryce kultury odbył się koncert 
kolęd w wykonaniu krystyny stańko z zespołem.

fot. Michał Kaczmarek
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Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca za-
płacą o połowę mniej, czyli zamiast 80 zł - 40 zł za 
miesięczny postój swojego pojazdu na miejskich par-
kingach. Nowa, obniżona opłata będzie obowiązywa-
ła od 1 lutego 2022 r. To kolejna ulga skierowana dla 
mieszkańców Wejherowa. Niższa opłata od jednego 
pojazdu w strefach płatnego parkowania na drogach 
publicznych oraz na niestrzeżonych parkingach zlo-
kalizowanych poza pasem drogowym dla posiadaczy 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca to kolejna ulga dla 
wszystkich, którzy przystąpili do Karty. 

1,5 Tysiąca posiadaczy karTy
Już ok. 1500 wejherowian posiada Kartę Miesz-

kańca, dzięki której mogą skorzystać z różnego ro-
dzaju ulg w 39. Punktach Partnerskich. Wejherow-
ska Karta Mieszkańca, w formie aplikacji na telefon 
lub tradycyjnej plastikowej karty, to przygotowany 
specjalnie dla wejherowian system promocji i zni-
żek, z których korzystać można na terenie całego 
miasta. To przede wszystkim forma podziękowania 
dla mieszkańców, którzy przyczyniają się do roz-
woju miasta, prowadzą tu swoje biznesy, pracują, 
spędzają wolny czas i wychowują dzieci. Korzyści 
płynące z posiadania Karty, to nie tylko zniżki i ra-
baty. To również promocja lokalnych firm i wsparcie 
rodzimych przedsiębiorców.

przedsięBiorcy – parTnerzy 
wejherowskiej karTy mieszkańcy 

Do Wejherowskiej Karty Mieszkańca wciąż 
mogą przystąpić przedsiębiorcy z Wejherowa. Po-
przez przyłączenie się do Karty Mieszkańca dany 
przedsiębiorca będzie mógł wprowadzać różnego 
rodzaje udogodnienia dla swoich klientów takie 
jak: rabaty, zniżki, promocje, a także reklamować 
swoją działalność. 

Podmioty gospodarcze zainteresowane przystąpie-
niem do Karty Mieszkańca serdecznie zachęcamy 
do wypełnienia formularza (w załączniku) i przesła-
nie go na adres partnerzy@wejherowskakarta.pl lub 
dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie, przy ul. 12 Marca 195. 

kTo może Być posiadaczem 
wejherowskiej karTy mieszkańca

Kartę Mieszkańca może posiadać każdy miesz-
kaniec Wejherowa, który m.in. rozlicza w mieście 
podatek dochodowy, jest emerytem lub rencistą, 
a także jako osoba pełnoletnia posiada aktualną le-
gitymację studencką lub szkolną.

Szczegółowy regulamin:
www.wejherowskakarta.pl

źródło: UM Wejherowo

Wejherowska Karta Mieszkańca – 
zapłać mniej za parking

WejheroWo | Masz już Kartę Mieszkańca? Jeśli nie, warto złożyć odpowiedni wniosek, by cieszyć się ze zniżek, które obowiązują w Wejherowie. Od 1 lu-
tego zacznie obowiązywać kolejna ulga - posiadacze Karty zapłacą o połowę mniej za miesięczny postój swojego auta na miejskich parkingach. Miesięczna 
opłata abonamentowa za postój została obniżona z 80 zł do 40 zł.
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Mieszkańcy Kielna i okolic mogą już korzy-
stać z basenu, boiska do squash’a, komplekso-
wo wyposażonej siłowni, 7 metrowej ścianki 
wspinaczkowej, hali sportowej, sali fitness czy 
baletowej.

Na miejscu będą organizowane różnego ro-
dzaju urozmaicenia sportowe i rekreacyjne ta-
kie jak półkolonie, obozy letnie i zimowe czy 
zawody różnych dyscyplin. Natomiast na ba-
senie planowane są zajęcia nauki pływania dla 
dzieci ze szkół podstawowych z klas drugich 
i trzecich z całej gminy Szemud. 

Jak czytamy na stronie internetowej kom-
pleksu w związku z pandemią obsługa apeluje 
aby ze zdrowym rozsądkiem odwiedzać CSK 
– na cały obiekt w jednym czasie, będą mogły 
wejść 164 osoby.

W poszczególnych strefach w jednym czasie 
przebywać może maksymalnie: pływalnia - 42 
os., siłownia - 20 os., sauna - 6 os., squash - 4 
os., ścianka wspinaczkowa - 10 os.

Osoby zaszczepione, które wypełnią dobro-
wolne oświadczenie w recepcji obiektu mogą 
w pełni wykorzystać ten limit. Ograniczenia 
wynikające z aktualnych obostrzeń związanych 
z COVID-19 ograniczają dostęp osób niezasz-
czepionych. W poszczególnych strefach w jed-
nym czasie oprócz osób zaszczepionych, osób 
niezaszczepionych może przebywać: pływalnia 
- 12 os., siłownia - 6 os., sauna - 1 os., squash 
-  1 os., ścianka wspinaczkowa - 3 os.

Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 07:00 do 22:00, w sobotę 
i niedzielę od 08:00 do 20:00. Inwestycja kosz-
towała ponad 20 mln zł i w części została sfi-
nansowana ze środków pozabudżetowych. fo

t. 
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Centrum Sportowe w Kielnie już otwarte
SzemuD | Otwarto nowo powstałego obiekt, którym jest Centrum Sportowe w Kielnie. Budynek oferuje wiele rozmaitych atrakcji.

 OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został Wykaz nr i stanowiący 
załącznik do Zarządzenia nr 1277/8/2022 
Burmistrza Miasta rumi z dnia 10 stycznia 2022 
roku obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 73/6 o pow. 365m2, obr. 
22, położoną w rumi przy ul. łąkowej, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej rumia przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego, z pierwszeństwem nabycia 
przysługującemu poprzedniemu właścicielowi 
lub jego spadkobiercom.

rumia, dnia 19.01.2022r.

OGłOSZenie 16/2022/DB

Nekrologi i Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 21 stycznia 20228

Spotkanie 
noworoczne 
sympatyków PO

Zainteresowanie tym spotkaniem przerosło oczeki-
wania organizatorów. Wzięło w nim bowiem udział 
ok. 70 osób, reprezentujących cały przekrój społe-
czeństwa jeśli chodzi o wiek i wykonywane zawody. 

Spotkanie otworzył krótki koncert kolęd w wyko-
naniu duetu ojca z córką Krzysztofa Sapieha i Marty 
Klimek. W części oficjalnej było kilka ważnych wy-
stąpień. Jako pierwszy głos zabrał b. prezydent Wej-
herowa i b. poseł Jerzy Budnik, który mówił m.in. 
o tym, że wolność i demokracja nie są dane raz na 
zawsze, że trzeba się o nie codziennie troszczyć, a gdy 
są zagrożone o ich przetrwanie skutecznie walczyć. 
Zaapelował także o jak najliczniejsze angażowanie się 
w sprawy miasta i powiatu, bo bez aktywności spo-
łecznej nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskie-
go, świadomego swoich praw i obowiązków, a bez 
społeczeństwa obywatelskiego demokracja lokalna 
staje się iluzją. 

Jako kolejny wystąpił burmistrz Rumi, jednocześnie 
przewodniczący powiatowej PO Michał Pasieczny, 
który na przykładzie swojego miasta mówił o zagro-
żeniach dla stabilności finansowej samorządów jakie 
niesie źle przygotowana jego zdaniem reforma podat-
kowa oraz ponawiane co jakiś czas zakusy na pozba-
wianie samorządów niektórych zadań i kompetencji. 

Po nim wystąpiła wiceprzewodnicząca Sejmiku Sa-
morządowego Województwa Pomorskiego, b. wice-
marszałek pomorska Hanna Zych-Cisoń. Przekazała 
pozdrowienia i życzenia dla zebranych od marszałka 
Mieczysława Struka i podzieliła się swoimi spostrze-
żeniami na temat dramatycznej sytuacji w przeciążo-
nej, zmagającej się z pandemią ochronie zdrowia. 

Kolejnym mówcą był najmłodszy uczestnik spotka-

nia student Borys Szymański, który mówił o tym skąd 
wzięło się u niego zainteresowanie polityką i dlaczego 
jego zdaniem młodzi ludzie, jego rówieśnicy powinni 
bardziej angażować się w sprawy publiczne. 

W dalszej kolejności głos zabrała nauczycielka Ka-
tarzyna Drausal. Mówiła o zaniepokojeniu dużej czę-
ści środowiska nauczycielskiego i rodziców perspek-
tywą wprowadzenia ustaw nazywanych Lex Czarnek, 
które jej zdaniem nie rozwiązują żadnego problemu 
w polskiej oświacie, a jedynie je pogłębiają. 

Z kolei o rozczarowaniu polskich przedsiębiorców 
polityką gospodarczą i pieniężną obecnego rządu, 
w tym nieadekwatnymi do skali zagrożenia środkami 
mającymi ograniczyć galopującą inflacją mówił Ma-
ciej Łukowicz. 

Jako ostatni głos zabrał dr Mirosław Ruciński ape-
lując o jedność opozycji i o to by słuchała ona tzw. 
dołów, czyli ludzi doświadczonych, znających od 
podszewki dane problemy, bo inaczej zupełnie ode-
rwie się od rzeczywistości.

Po części oficjalnej jeszcze długo trwały ożywione 
rozmowy jej uczestników przy stole, na którym zna-
lazły się specjały przygotowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bolszewie. 

Wniosek z tego spotkania, które uznane zostało za 
bardzo udane i na czasie, nasuwa się jeden. Powinno 
ich być jak najwięcej, najlepiej gdyby każde kolejne 
dotyczyło jednego tematu. I to obiecał zebranym 
w imieniu nowego Zarządu Koła przewodniczący 
Marek Budnik, który ma powód do zadowolenia, bo 
po okresie stagnacji, ożywienie w wejherowskiej PO, 
na czym mu zależy jest coraz bardziej widoczne.

Źródło: Platforma Obywatelska Wejherowo/fb

WejheroWo | Nieprzypadkowo 13 stycznia, a więc w 372 rocznicę nada-
nia przez króla Jana Kazimierza osadzie Wejherowska Wola praw miejskich, 
odbyło się noworoczne spotkanie sympatyków PO. Spotkanie wspólnie 
z radnym miejskim Ryszardem Kandzorą prowadził jego pomysłodawca 
i główny organizator, przewodniczący Koła Marek Budnik.
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OGłOSZenie 17/2022/DB Materiał SponSorowany 

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

rPP.6721.4.2022.in rumia, dnia 21.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, 
art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w związku z art. 47 
ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm.),

zawiadamiam o 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego •	
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała 
Władysława andersa dla stref 17.M, 18.M,U, oraz 19.M,U.

w dniach od 28.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

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

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 
08.02.2022 r. o godzinie 14.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 15.03.2022 r. 
na adres:

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
rumi.

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem 
telefonu 58 679 65 45.

Projekt ww. dokumentu jest możliwy do wglądu w formie 
elektronicznej na stronie pod adresem:

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

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

Sporządziła: iga narloch
referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl
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Celem spółdzielni jest prowadzenie dzia-
łalności społecznej i oświatowo-kultural-
nej na rzecz mieszkańców oraz środowiska 
lokalnego, a także działalność społecznie 
użyteczna w sferze działań publicznych, 
zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wyjaśnia, że spółdzielnia KOMPAS 
to podmiot powołany na potrzeby miesz-
kańców i dający miastu nowe możliwo-
ści, których do tej pory miasto nie miało. 
Spółdzielnia będzie mogła prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w ramach obowiązu-
jących przepisów prawa oraz pozyskiwać 
środki na cele społeczne, podobnie jak sto-
warzyszenia i organizacje pozarządowe. 

- W pierwszej kolejności spółdzielnia 
KOMPAS będzie zajmować się realizacją 
usług opiekuńczych na terenie miasta 
Wejherowa i Redy. Przewidywany zakres 
funkcjonowania spółdzielni jest bardzo 
szeroki i daje olbrzymie możliwości. Jed-
nak jej działalność będzie rozwijana stop-
niowo, krok po kroku – podkreśla Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
miasta Wejherowa dodając, że takie spół-

dzielnie działają już na terenie naszego 
województwa. 

Spółdzielnia Socjalna KOMPAS jest 
przykładem współpracy i połączenia po-
tencjałów samorządów  Wejherowa i Redy. 
Podczas zebrania przyjęto również statut 
określający funkcjonowanie spółdzielni 

oraz  dokonano wyboru władz. W celu kie-
rowania bieżąca działalnością spółdzielni 
został powołany jednoosobowy zarząd, 
którego prezesem został wybrany Marcin 
Nowakowski. 

W zebraniu założycielskim uczestniczy-
li: prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt, burmistrz Redy Krzysztof Krze-
miński, zastępcy prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i Beata Rutkiewicz, zastępca 
burmistrza Łukasz Kamiński, Anna Ko-
smalska - dyrektor MOPS w Wejherowie 
i inni. 

Źródło: UM Wejherowo
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Powstała Spółdzielnia Socjalna 
„KOMPAS” dla gmin miejskich

WejheroWo | Podczas zebrania założycielskiego, które miało miejsce w wejherowskim ratuszu w dniu 17 stycznia 2022 
roku, podjęto uchwałę o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej Gmin Miasta Wejherowo-Reda „KOMPAS”.
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OGłOSZenie 13/2022/DBOGłOSZenie 14/2022/DB

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI W REJONIE 
UL. WIĄZOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ 

GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w rumi w rejonie ul. 
Wiązowej, oznaczonej jako działka nr 57/2 o powierzchni 6.617m2, obręb 6, 
zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5, prowadzonej przez 
Sąd rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 rady Miejskiej rumi z dnia 30 
czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rumi, zwanego „Stara rumia” 
ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy 
Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji 
Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działka nr 57/2 leży 
w terenie oznaczonym symbolem G8.Mn,U - co oznacza, że jest to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

Działy iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów 
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.603.000,00 zł netto. Wadium 160.300,00 zł – 
wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 marca 
2022 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 21 marca 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 niniejszego przetargu 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 18 stycznia 2022r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY 

UL. WAŁOWEJ

Burmistrz Miasta rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w rumi przy 
ul. Wałowej, oznaczonej jako działka nr 131/10 o powierzchni 350m2, obręb 
19, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00032160/9 prowadzonej przez 
Sąd rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi uchwalonym Uchwałą nr Vi/58/2011 rady Miejskiej rumi z dnia 24 
lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rumi, zwanego „Wzgórzem 
Markowca”, działka nr 131/10 leży w terenie oznaczonym symbolem 8.Mn - 
co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą z nasadzeniami 
drzew. Wzdłuż granicy z działką nr 131/9 i nr 137/2 przebiega przewód 
elektroenergetyczny wysokiego napięcia oraz przewód telekomunikacyjny.

Dział iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00032160/9 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań. 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2022 roku o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 
100. 
Cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł netto (dwieście tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 20.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 28 lutego 
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 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, dnia 18.01.2022r.

W Redzie na ul. Wejherowskiej policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej kierującą 
peugeotem z uwagi na popełnione wykro-
czenie drogowe. Jak zauważyli policjanci, 
kobieta przejechała na czerwonym świetle. 
W trakcie sprawdzania dokumentów okazało 
się, że 29-latka nie stosowała się do trzy mie-
sięcznego zakazu kierowania samochodem, 
który był wydany za wcześniejsze przekro-
czenie prędkości o ponad 50 km/h na terenie 
zabudowanym.

Kierująca została ukarana mandatem w wy-
sokości 500 zł i 6 punktami karnymi za prze-
jazd na czerwonym świetle. Ponadto poniesie 
odpowiedzialność za kierowanie samochodem 
w czasie obowiązywania trzymiesięcznego za-
kazu. Sprawa zostanie skierowana do sądu.

Źródło: KPP Wejherowo fo
t. 
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Przejechała na czerwonym, 
nie miała uprawnień
reDA | Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującą peugeotem, ponieważ przejechała na czerwonym 
świetle. Za przejazd na czerwonym świetle została ukarana mandatem i 6 punktami karnymi. Do zdarzenia doszło 17 stycznia w godzinach 

przedpołudniowych. Wtedy dyżurny wejherow-
skiej komendy otrzymał informację od właścicielki 
zwierząt, że były partner przyszedł ją odwiedzić 
i w trakcie wizyty zabił jej króliki. Na miejsce zo-
stał skierowany patrol. Pod wskazanym adresem 
policjanci ustalili, że chwilę wcześniej, 42-letni 
mężczyzna zabił zwerzęta gołymi rękoma, a na-
stępnie uciekł z mieszkania pokrzywdzonej.
Mężczyzna po kilku godzinach został zatrzymany 
przez policjantów kryminalnych. Został doprowa-
dzony do policyjnego aresztu. Ponadto sprawca 
był poszukiwany z uwagi na konieczność odbycia 
kary 21 miesięcy pozbawienia wolności za stoso-
wanie przemocy oraz inne przestępstwa.
Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat 
więzienia. Najbliższe 21 miesięcy spędzi w wię-
zieniu, gdzie odbędzie zasądzoną wcześniej karę 
pozbawienia wolności.  Źródło: KPP Wejherowo

42-laTek odpowie za zaBicie szeŚciu 
królików swojej Byłej parTnerki
wejherowo | zarzut zabicia zwierząt ze szczególnym okrucieństwem już niebawem 
usłyszy 42-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Śledczy ustalili, że mężczyzna 
zabił domowe króliki. 

fot. KPP Wejherowo 
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13.01.22 
 Reda – OSP Reda czterokrotnie wyjeżdżała do po-•	

łamanych gałęzi i przewróconego drzewa.
 Choczewo – Jak informuje OSP Choczewo, po •	

godzinie 17:00 straż otrzymała zgłoszenie dotyczące 
pożaru sadzy w przewodzie kominowym, który został 
ugaszony proszkiem gaśniczym.

 Wejherowo – O godzinie 17:40 tym razem OSP •	
Wejherowo, JRG Wejherowo i OSP Bolszewo wezwa-
no do pożaru sadzy w przewodzie kominowym na 
ulicy Przemysłowej w Wejherowie.

 Kębłowo – Przed godziną 21:00 konar drzewa •	
spadł na drogę na ulicy Wiejskiej, na miejscu działa-
nia prowadziła OSP Luzino.

14.01.22 
 Milwino – Godzina 6:20, kolejny wyjazd OSP Lu-•	

zino do usunięcia konara drzewa.
 Orle – Jak informuje OSP na swoim Facebooku •	

o godzinie 06:29, strażacy zostali zadysponowani do 
usunięcia wiszącej gałęzi nad jezdnią w miejscowości 
Orle. 

 Nadole – OSP Nadole o godzinie 09:10 poinformo-•	
wało o powalonym drzewie na drogę w miejscowości 
Nadole.

 Wejherowo - O godzinie 09:26 ponowny wyjazd •	
OSP Wejherowo, zadysponowani do zneutralizowa-
nia substancji ropopochodnej zalegającej na jezdni 
od ulicy Strzeleckiej w Wejherowie do miejscowości 
Gowino. 

 Gościcino – Przed godziną 10:00 OSP Gościcino •	
otrzymało wezwanie do usunięcia gałęzi.

16.01.22
 Kierzkowo - Dokładnie o 20:30 zakończyły się •	

działania strażaków w miejscowości Kierzkowo 
w gminie Choczewo, gdzie przed godziną 13:00 do-
szło do dużego pożaru budynku restauracji, o którym 
informowaliśmy wcześniej. 

 Rumia - Przed godziną 23:30 strażacy z Rumi •	
i Redy zostali zadysponowani do pożaru na terenie 
ogródków działkowych w Rumi na ul. Pomorskiej. Po 
dojeździe pierwszych zastępów na miejsce stwierdzo-
no mocno rozwinięty pożar altany.

17.01.22
 Kostkowo - Godzina 06:55, powalone drzewo na •	

wjeździe do Kostkowa, od strony Rybna. Na miejscu 
działania OSP Kostkowo.

 Nadole - O godzinie 06:56 OSP Nadole zadyspono-•	
wano do powalonego drzewa w miejscowości Perlino. 

 Sasino - W godzinach rannych OSP Sasino uczest-•	
niczyło w 5 zdarzeniach dotyczących usuwania skut-
ków wichury, którymi są powalone drzewa w miej-
scowości Sasino.

 Gowino - Po godzinie 12:00 OSP Gowino otrzyma-•	
ło zgłoszenie o uszkodzonym przystanku autobuso-
wym, zerwane poszycie dachu. Trwa zabezpieczanie. 

 Gościcino - Godzina 13:00 OSP Gościcino udaje •	
się do powalonego drzewa na ulicy Kasztanowej.

Raport interwencji 
straży pożarnej

PoWIAT | Straż pożarna z powiatu wejherowskiego w ostatnich dniach in-
terweniowała ponad 70 razy, nie tylko z powodu silnych wiatrów. Poniżej 
niektóre ze zdarzeń.
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Policjanci podczas weekendu dbali o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i turystów w powiecie. Działania 
„Prędkość” były realizowane w całym województwie. 
Podczas swojej pracy mundurowi prowadzili wzmo-
żone kontrole prędkości i trzeźwości. Celem tej akcji 
było zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa z po-
wodu nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, egze-
kwowanie od kierujących stosowania się do limitów 
prędkości oraz uświadomienie kierującym zagroże-
nia, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość.

Podczas prowadzonej akcji mundurowi biorący 
udział w działaniach ukarali mandatami 107 kieru-
jących, którzy poruszając się po drogach powiatu 
przekraczali dopuszczalną prędkość. Mundurowi 
ujawniali także inne wykroczenia drogowe. Łącznie 
skontrolowali 204 samochody.

16 stycznia 2022 roku , tuż po godzinie 22:00 rano 
policjanci ruchu drogowego w Wejherowie pro-

wadzili kontrole prędkości. Podczas jednej z nich, 
mundurowi zatrzymali kierowcę volkswagena, któ-
ry znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, po-
nieważ jechał 103 km/h na obowiązującej 50-tce. 
36-latek został ukarany zgodnie z nowymi obowią-
zującymi przepisami mandatem karnym w wysoko-
ści 1500 zł, 10 punktów karnych oraz mundurowi 
zatrzymali mu prawo jazdy. Następnie policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej 21-latka kierują-
cego bmw, ponieważ na obowiązującej 50-tce jechał 
z prędkością 129 km/h. Mężczyzna otrzymał man-
dat karny w wysokości 2500 zł, 10 punktów karnych 
oraz stracił prawo jazdy.

Policjanci podczas działań także sprawdzali 
trzeźwość wszystkich kontrolowanych kierowców 
i w związku z tym zatrzymali jednego nietrzeźwego 
i jednego po spożyciu alkoholu.

Źródło: KPP Wejherowo
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Pijany kierowca, łamanie 
limitów prędkości – 
podsumowanie działań
PoWIAT | Policjanci otrzymali wezwanie dotyczące kolizji drogowej, do której doszło w jednej z miej-
scowości gminy. Funkcjonariusze ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 1500 zł.

Od 26 marca 2020 roku dokumen-
tując pracę straży pożarnej z całego 
kraju i poza jego granicami oraz 
związane z nią ciekawostki youtu-
ber zgromadził na swoim kanale 
2 883 408 wyświetleń.
W pierwszym etapie nagrania w Go-
ścicinie nastąpiło przedstawienie 
druhów i druhen oraz wspomnie-
nie w kilku słowach o pierwszych 
akcjach w jakich strażacy wzięli 
udział na samym początku swojej 
przygody w OSP. Na filmie mamy 

okazję również dowiedzieć się jakim 
sprzętem oraz pojazdami na co 
dzień podczas zdarzeń dysponują 
ochotnicy z Gościcina aby nieść 
pomoc potrzebującym.
W późniejszym czasie nagrania mo-
żemy podziwiać prezentację wozów 
bojowych oraz pokaz podstawowych 
działań gaśniczych z udziałem auta 
osobowego, gdzie zastosowano 
pianę na placu przed jednostką.
W kolejnym etapie druhowie za-
bierają nas do strażnicy, w której 

oglądamy trofea zdobywane przez 
wiele lat. Strażacy startują m.in. 
w młodzieżowych zawodach drużyn 
pożarniczych oraz turniejach piłki 
nożnej. Łącznie zdobyto 256 nagród. 
Informują również o tym jak do nich 
dołączyć i pokazują pokój młodzie-
żowy, w którym odbywają się np. 
szkolenia.
-„OSP to nie tylko jeżdżenie na akcje 
to również pomaganie w sołectwie, 
życie z tym sołectwem od podstaw 
czyli np. wieszanie flag, pomoc 

w sprzątaniu, różnego rodzaju 
działania charytatywne.” - podkre-
śla Marek Miotk sołtys i druh OSP 
Gościcino.
Na samym końcu posłuchać można 

ciekawych historii dotyczących akcji 
ratowniczych, natomiast link do 
całego filmu, który ma już prawie 10 
000 odsłon i jest dostępny na kanale 
Adriana Sochy.

znany youTuBer w osp goŚcicino
goŚcicino | pod koniec grudnia 2021 roku na zaproszenie strażaków ochotników z gościcina odwiedził 
jednostkę adrian socha, który prowadzi swój kanał w serwisie youTube.

fot. OSP Gościcino
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GNIEWINO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu 
geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 
z późn. zm.) oraz uchwały nr XViii/153/2020 rady Gminy Gniewino z dnia 24 lipca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina 
Gniewino,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 28.01.2022 r. do 18.02.2022 r.   
w  Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 20/4, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej i w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniewino: bip.Gniewino.pl. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.02.2022 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 20/4, o godz. 11:00.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 r.

Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Gniewino, 
84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUaP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w miejscu 
i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego 
inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu  
na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na 
adres Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania  
na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (zwane rODO), informujemy że: administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Urząd Gminy Gniewino z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Gniewino reprezentowany przez 
Wójta Gminy Gniewino, adres kontaktowy e-mail: sekretariat@Gniewino.com.pl, tel. +48 58 572 39 40 lub 58 572 39 13. administrator Danych zgodnie 
z art. 37 rODO wyznaczył inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania  
z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych UG Gniewino; 
e-mail: iODO@Gniewino.com.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gniewino ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Gniewino z dopiskiem „inspektor 
Ochrony Danych”. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Gniewino znajdują się na stronie: 
https://www.Gniewino.com.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
(…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

OGłOSZenie 15/2022/DB
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Dzięki pozyskanym środkom w pierw-
szej połowie br. przeprowadzone zosta-
ną prace na przejściach dla pieszych w 
dwudziestu miejscach na terenie powia-
tu wejherowskiego. Łączny koszt tych 
zadań wyniesie 1,9 mln zł.

– Od wielu lat systematycznie reali-
zujemy zadania, których celem jest 
poprawa bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników dróg. W 2020 r. doświe-
tliliśmy  blisko 50  przejść dla pieszych 
na drogach powiatowych. W bieżącym 
roku, dzięki rządowemu dofinansowa-
niu będziemy kontynuować te prace w 
kolejnych miejscach – wyjaśnia Wice-
starosta Wejherowski Jacek Thiel.

W Wejherowie doświetlone zostaną 
przejścia na ulicy Sobieskiego, na skrzy-
żowaniu z ulicą Kopernika i z ulicą In-
walidów Wojennych oraz na wysokości 
jednostki wojskowej. Ponadto doświe-

tlone zostaną trzy przejścia na ulicy 
Strzeleckiej, gdzie mieści się Powiatowy 
Zespół Szkół nr 2 oraz Cech Rzemiosł. 
W mieście bezpieczniej będzie także na 
przejściu na ulicy Sikorskiego, na wyso-
kości ulicy Sędzickiego.

– W tym roku zostanie przygotowana 
dokumentacja na kolejne przejścia dla 
pieszych na tej ulicy – tłumaczy Wice-
starosta Wejherowski Jacek Thiel.

W ramach planowanych zadań do-
świetlone zostaną również przejścia w 
rejonie ulic Św. Jana i Puckiej w Wejhe-
rowie oraz w Brzeźnie Lęborskim, Kost-
kowie, Strzepczu i Lini.

Oprócz poprawy widoczności na przej-
ściach przeprowadzone będą także większe 
prace, czyli w kilku miejscach wyniesione 
zostaną skrzyżowania. Zadania zostaną 
przeprowadzone w Łężycach, przy Szkole 
Podstawowej nr 4 na ul. Dąbrowskiego w 

Rumi, w Lini, Smażynie, Pobłociu, Strzep-
czu, Lubiatowie oraz Łęczycach.

– To są miejsca, które charakteryzują 
się dużym natężeniem ruchu, dlatego w 

tych miejscach dodatkowo zostaną wy-
niesione skrzyżowania. Dzięki lepszej 
widoczności na przejściach i wyniesieniu 
skrzyżowań zwiększy się bezpieczeństwo 

użytkowników dróg – mówi Wicestaro-
sta Jacek Thiel.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie

Będzie bezpieczniej na drogach 
powiatowych

PoWIAT | Powiat Wejherowski otrzymał 1,2 mln zł dofi-
nansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na po-
prawę bezpieczeństwa na drogach, poprzez doświetlenie 
przejść dla pieszych oraz wyniesienie skrzyżowań. Prace 
zostaną przeprowadzone m.in. na przejściach w Wejhero-
wie, Rumi, Lini, Lubiatowie i Łęczycach. 
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MOTORYZACJAZdROwie NIERUCHOMOŚCI

TOwARZYSKiePRACA

edUKACJA

USŁUGI

SKUP 
POJAZdów 

CIężaROwyCH

Tel. 792 xxx 978

KOREPETYCJE 
JęZYK 

NIEMIECKI

ApArAty słuchowe

Luzino, uL, armii krajowej 21
tel. 63 278 XX X9

 MIEjSCE zajęć dO 
UzGOdNIENIa

UMOwA Z NFZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

JAN wiesiXXek

GOŚCICINO
 Ul. ZielONA 9

PRZYJMUJe 
w RAMACh 

UMOwY 
Z NFZ

wIAtA Do wyNAJĘcIA

teL. 693 XXX 933

165M KM. 
z kaNaŁEM SaMOCHOdOwyM 

I wySOką bRaMą

POKÓJ

teL. 12 258 XX X6

GOwINO
Ul. dŁUGa 15

W NOWOCZESNYM 
MIESZKANIU

wyNajMę 
MieSZKANie

teL. 507 XXX 390

RedA

52M Kw. 
UMEblOwaNE

kUpIę MIlItaRIa

teL. 793 XXX 765

pŁatNOŚć GOtówką 
Od RękI

NaŁOGI

teL. 792 XXX 463

bOlSzEwO, Ul. dŁUGa 72 

KUPIę

teL. 693 XXX 006

każde auto do 
1500zł, stan 
techniczy 
obojętny

KASACJA 
POJAZDÓW 

teL. 603 XXX 742

SKUP POJAZdów 
pOwypadkOwyCH, 

ZNiSZCZONYCh
wYSTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

daRMOwE badaNIa SŁUCHU

 STAwKA ZA 60 MiN/35Zl

Tel. 63 278 xx x3
Tel. 601 xxx 350

zatRUdNIę

teL. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh i AlUMiNiO-

wYCh 

wOlNY

Tel. 514 xxx 213

GABINET 
UROLOGICZNY

teL. 693 XXX 836
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-Idealny początek rundy rewanżowej. 
Trzy punkty wędrują na konto Dragona 
Bojano. O naszym zwycięstwie przede 
wszystkim zadecydował bardzo dobry 
początek drugiej połowy. W odstępie 92 
sekund strzeliliśmy trzy bramki i na tablicy 
wyników było 5:1 i można było kontrolować 
kolejne minuty spotkania – poinformował 
LZS Dragon Bojano w swoich mediach 
społecznościowych.
Mecz już od pierwszych minut dobrze 
układał się dla gospodarzy. W 2. minucie 
dzięki trafieniu Mateusza Cymana „Smoki” 
objęły prowadzenie. Później wprawdzie 
na listę strzelców wpisali się dwaj gra-
cze z Torunia, ale to gospodarze mogli 
cieszyć się w 19. minucie z prowadzenia 
2:1. Kacper Zboralski z TAF zanotował 
samobójczą bramkę. Po chwili ponownie 
bramkarz przyjezdnych musiał wyciągać 

piłkę z własnej siatki, bo na 3:1 podwyż-
szył Cyman. 21. minuta spotkania to popis 
dwóch graczy Dragona – Michała Hor-
bacza i Damiana Drewinga, czyli autorów 
dwóch kolejnych goli dla zespołu z Bojana. 
Toruńska Akademia Futsalu starała się 
zmniejszyć rozmiar porażki i w 34. min. 
udało im się strzelić na 5:2. Sposób na 
pokonanie bramkarza Piotra Bacha znalazł 
Jakub Hapka. Ale ostatnie słowo należało 
do miejscowych. Przysłowiową kropkę nad 
„i” w 35. minucie postawił Maciej Osłowki, 
który ustalił końcowy wynik na 6:2.
Dla drużyny z Bojana była to trzecia 
wygrana w trwającym sezonie. Po 12. 
kolejkach LZS Dragon zajmuje 10. miejsce 
w tabeli liczącej 12-ście zespołów. W kolej-
nym meczu „Smoki” na wyjeździe zmierzą 
się z UMKS Zgierz (22 stycznia), czyli 
przedostatnią drużyną.

Bardzo doBry począTek rundy 
rewanżowej dla lzs dragon Bojano
piłka nożna | osiem bramek padło w spotkaniu otwierającym rundę rewanżową w i li-
dze futsalu pomiędzy lzs dragon Bojano, a Toruńska akademia Futsalu Toruń. kolejne 
spotkanie już niedługo, tym razem "smoki" zmierzą się z drużyną ze zgierza.

fot. lZS Dragon Bojano/Facebook
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Drugie miejsce zajęły Piki Gdańsk.  
W meczu o brąz Jantar Ustka okazał się 
lepszy od Żelków Żelkowo. Gospodarze 
turnieju spotkali sie w meczu o V miejsce, 

w którym to GOSRiT II okazał się lepszy 
od GOSRiTu I. 7 miejsce dla USK GAP 
Bruskowa Wielkiego, na kolejnych miej-
scach uplasowli MKS Władysławowo, 

GOSRiT 09 i GKS Kowale
Wyróżnienie: Oskar Kocoł – Piki Gdańsk
Najlepszy bramkarz: Aleksander Zięba –  
Jantar Ustka

Najlepszy zawodnik: Grzegorz Chrap-
kowski – JFA Przechlewo
Król strzelców: Julian Strzecki – Jantar 
Ustka
XII Turniej Nadzieje Polskiej Piłki im. 
Marszałka Macieja Płażyńskiego to je-
den z 12 zawodów halowych, które tej 
zimy rozegranych zostanie na Hali GO-
SRiT w Luzinie. Przed nami jeszcze 4 
turnieje , które zostały dofinansowane 
przez Gminę Luzino , Pomorski LZS 
i Pomorski ZPN. Ponadto nagrody dla 
uczestników rywalizacji ufundowa-
li : PZPN, Hewi Goal, Gen Gaz oraz 
patroni honorowi: Mieczysław Struk– 
Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Dariusz Drelich– Wojewoda Pomorski, 
Jarosław Wejer– Wójt Gminy Luzino, 
Henryk Kowalczyk– Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Mieczysław Baszko – pre-
zes RK LZS, Gabriela Lisius – Starosta 
Powiatu Wejherowskiego, Piotr Klecha- 

prezes Pomorskiego LZS oraz Posłowie 
na Sejm RP: Pani Henryka Krzywonos- 
Strycharska, Pan Kacper Płażyński oraz 
Pan Marek Biernacki.
Impreza była współorganizowana przez 
KTS-K i GOSRiT Luzino. Turniej Nadzie-
je Polskiej Piłki z cyklu Kaszub Cup odbył 
się w sobotę 15 stycznia br.

Dodatkowo, 23 stycznia odbędzie się 
Charytatywny Turniej Biznes Cup, z któ-
rego cały dochód zostanie przekazany dla 
Kacpra. Drużynę zapisać można drogą 
mailową: a.olejniczak@gosrit.luzino.pl, 
koszt zapisu to nie mniej niż 250 zł. Na 
wydarzenie zapraszane są całe rodziny, 
dla których przewidziano różne atrakcje 
(np. kiermasz ciast, konkurs rzutów kar-
nych). Zawody odbędą się na Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Luzinie, obok 
której na placu 23 i 24 stycznia zbierane 
będą elektrośmieci.
źródło: gosrit.luzino.pl

Kaszub Cup dla rocznika 2008 
i mecz charytatywny PIłkA nożnA | W imprezie zorganizowanej przez Maksyma 

Graczyka rywalizowali młodzi piłkarze rocznika 2008. Zarów-
no w półfinale jak i w finale  bezkonkurencyjna okazała się 
druzyna JFA Przechlewo, która obroniła tytuł sprzed roku.
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Podopieczni trenera Grzegorza Lisewskiego przy-
gotowując się do drugiej części sezonu 2021/2022 
w IV lidze trenują m.in. crossfit i na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Rumi. Ale same ruchowe 
zajęcia muszą być podbudowane meczami kon-
trolnymi. Przed pierwszym gwizdkiem spotkania 
o punkty żółto-czarni rozegrają sześć sparingów.

Pierwszym rywalem, z którą przetestują swoją 
formę wejherowianie będzie Korona Wilkowice, 
czyli lider ligi okręgowej w grupie wielkopolskiej 
(mecz 23 stycznia). Następnie żółto-czarni zmierzą 
się z IV-ligowym Orkanem Rumia (29 stycznia), 
IV-ligowymi Aniołami Garczegorze (5 lutego), IV-
ligową Pogonią Lębork (12 lutego), V-ligowym Ze-
nitem Łęczyce (19 lutego) i IV-ligowym MKS Wła-
dysławowo (26 lutego). 

Gryf na ligowe boiska wróci w weekend 5/6 marca. 
W meczu 17. kolejki inauguracyjnej wiosenną część 
sezonu żółto-czarni zagrają przed własną publicz-
nością z Chojniczanką II Chojnice. WKS obecnie 
jest na 16. pozycji z 16. punktami na koncie. 

Dodajmy, że zimowy okres wejherowski klub ze 
Wzgórza Wolności przeznacza również na szukanie 
wzmocnień. Póki co do Gryfa w ramach wypoży-
czenia z Arki Gdynia dołączyli Kacper Wiśniewski 
i Damian Lisiecki. Obaj obrońcy w przeszłości re-
prezentowali już barwy WKS-u. Wiśniewski grał 
na stadionie w Wejherowie w sezonie 2020/2021. 
W żółto-czarnej koszulce wystąpił w 33. spotka-
niach zdobywając 1. gola. Natomiast Lisiecki nieco 
dłuższą przygodę z klubem, w który w ubiegłym 
roku świętował 100-lecie swojego istnienia. 21-latek 
bronił barw Gryfa w sezonach 2019/20 i 2020/21. 
Zagrał w 40. meczach, w których zdobył 4. bramki.

Gryfici przed rundą wiosenną 
zagrają sześć sparingów
PIłkA nożnA | Zawodnicy WKS Gryfa Wejherowo wrócili do zajęć po świątecznej przerwie. W okresie 
przygotowawczym żółto-czarni mają w planach rozegrać sześć meczów kontrolnych.
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