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W ramach inwestycji przebudowana 
zostanie droga wewnętrzna – łącznik 
pomiędzy ulicą Strzelecką (na wyso-
kości dyskontu), a ulicą Kalwaryjską 
(na wysokości starego cmentarza). 
Wykonane zostaną chodniki, oświetle-
nie miejskie, przebudowane zostaną 
sieci podziemne w tym kanalizacja 
deszczowa, elektroenergetyczna 
oraz teletechniczna. Przewidziano 
tam także miejsca postojowe, miej-
sce do gromadzenia śniegu, plac 
rekreacyjny przy jednym z budynków 
mieszkalnych oraz montaż urządzeń 
małej architektury. Na tym terenie 
zaplanowano nowe nasadzenia drzew 
i krzewów. Powstanie też innowacyjne 
rozwiązanie w celu zagospodarowania 
wód powierzchniowych.
Ogrody deszczowe
- Jest to kolejna realizacja w ramach 
projektu rewitalizacyjnego ze środków 
unijnych. Nie jest to wielka inwestycja, 
ale wymagająca i innowacyjna – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa ds. rozwoju miasta. 
– Oprócz nowej nawierzchni ulicy, 
chodników, przebudowy sieci podziem-
nych, przewidziano tu bardzo dużo 
zieleni i istotne dla środowiska natural-
nego rozwiązania wodno-kanalizacyjne. 
Po raz pierwszy w Wejherowie powsta-
ną ogrody deszczowe, jako zagospo-
darowanie wód powierzchniowych. 

Wybudowany zostanie także zbiornik 
retencyjny, który będzie dodatkowo 
przetrzymywał wodę, którą dzisiaj, 
szczególnie przy intensywnych i gwał-
townych opadach, kanalizacja miejska 
nie jest w stanie zagospodarować.  
Właśnie ogrody deszczowe to propo-
zycja na zmieniający się klimat, a które 
polegają na tym, że w małych zagłębie-
niach sadzi się specjalną roślinność. Są 
to rośliny, które w momencie dużych 
opadów, będą przechwytywać wodę 
z terenu, by ją gromadzić, infiltrować 
(wnikać w glebę), a także oczyszczać.
- Wspólnie z grupą radnych z tego 

rejonu – Justyną Ostrowską, Rafa-
łem Szlasem i Leszkiem Szczypiorem 
zabiegaliśmy o remont tego kwartału 
osiedla i cieszę się, że dojdzie do jego 
realizacji – mówi radny Tomasz Groth. 
– Będzie to kolejne ładnie zagospoda-
rowane i zielone miejsce w Wejherowie, 
powstaną także pierwsze w mieście 
ogrody deszczowe, ale przede wszyst-
kim poprawi się jakość życia okolicz-
nych mieszkańców – dodaje radny.
Planowane zakończenie prac planuje 
się pod koniec 2022 roku. Koszt tej in-
westycji wyniesie ok. 1,3 mln zł.
Źródło: UM Wejherowo

Będzie łącznik między ulicą Strzelecką, a kalwaryjSką
wejherowo | dzięki przebudowie terenu pomiędzy ul.Strzelecką a kalwaryjską, powstanie nowa ulica z chodnikami, 
miejscami postojowymi, placem rekreacyjnym i ogródkami deszczowymi, z zielenią i małą architekturą. na realizację 
inwestycji, w ramach „rewitalizacji Śródmieścia wejherowa”, władze miasta pozyskały dotację unijną. 

fot. UM Wejherowo

W ramach inwestycji wykonana została 
izolacja pionowa i pozioma ścian funda-
mentowych, remont dachu, docieplenie 
i remont elewacji budynku, remont klatki 
schodowej oraz zagospodarowanie po-
dwórka tej nieruchomości.

- To jeden z tych budynków, przy 
ul. Hallera – ulicy wyjątkowej ze wzglę-
du na zabytkową architekturę, który po-
trzebował dużej ingerencji w infrastruk-
turę techniczną, czyli w elewację, okna, 
ale także w klatki schodowe czy też zago-
spodarowanie podwórka – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. – W związku z tym, że wspólnota 
nie zdołałaby przeznaczyć środków w ta-
kiej wysokości na remont, wzięła udział 
w konkursie na partnerów do udziału 
w realizacji zintegrowanego projektu re-
witalizacyjnego „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”. Jak się okazało, po wy-
konaniu projektu i złożeniu ofert, także 
te środki nie wystarczyłyby na remont, 
w związku z tym, miasto zdecydowało się 
niedobór pokryć z budżetu miasta i udało 
się tę inwestycję zrealizować. Jest to przy-
kład wspaniałego połączenia różnych 

środków finansowych, które pozwoliły 
zachować wartość historyczną obiektu. 
Mamy zupełnie nową kamienicę, w której 
mieszkańcom będzie mieszkało się kom-
fortowo. Administratorem kamienicy 
przy ul. Hallera 19 jest Wejherowskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego.

- Zakres prac był bardzo szeroki, cał-
kowity koszt zadania wyniósł prawie 740 
tys. zł, w tym dofinansowanie unijne w ra-
mach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa” - 151 tys. zł, wkład własny 
wspólnoty mieszkaniowej to ok. 362 tys. zł 
oraz dotacja z Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie w wysokości 226 tys. zł – mówi 
Maciej Bacia, prezes Wejherowskiego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego.

Wykonawcą była firma SEBALX Jerzy 
Pranga z Luzina. Zadanie jest współfinan-
sowane ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 w ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa” oraz ze środków 
Miasta Wejherowa.

Źródło: UM Wejherowo

Unijne oraz miejskie wsparcie 
remontu zabytkowej kamienicy

WejheroWo | Zakończył się kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Hallera 19 w Wejherowie. To kolejny bu-
dynek w mieście, który został wyremontowany w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” i został wsparty ze 
środków Miasta Wejherowa.
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W ramach akcji Pomorska Gmina, na Placu Zdrojowym przy molo 
w Sopocie Gmina Wejherowo promowała swoje walory oraz atrakcje 
turystyczne i kulturowe. Na kulinarnych stoiskach turyści mogli skosz-
tować kaszubskich specjałów przygotowanych przez KGW Orle oraz 
KGW Bolszewo, a w muszli koncertowej wysłuchać występu Chóru Gau-
deamus a także koncertu Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Biblioteka 
i Centrum Kultury udostępniła również zainteresowanym wydawnictwa 
związane z gminą i promujące rodzimych artystów. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszyły się wyroby oraz stroje kaszubskie pań z KGW, które 
wielokrotnie pozowały do zdjęć z turystami. 

Źródło: UG Wejherowo

Gmina Wejherowo 
w Sopocie
Gmina WejheroWo | W jednym z najbardziej obleganych miast 
przez turystów przedstawiciele Gminy Wejherowo zachęcali Wszyst-
kich do odwiedzin tej pięknej gminy.
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Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 
i Wicestarosta Jacek Thiel zapoznali się 
z postępem prac prowadzonych przez Po-
wiat Wejherowski na terenie Wejherowa. 
Największym realizowanym zadaniem 
jest inwestycja w Powiatowym Zespole 
Kształcenia Specjalnego 

– To bardzo ważna i potrzebna inwestycja 
z uwagi na zwiększającą się z roku na rok 
liczbę dzieci. W tej chwili w placówce kształ-
ci się ponad 500 uczniów i wychowanków 
z niepełnosprawnością intelektualną w róż-
nym stopniu, które potrzebują specjalistycz-
nych warunków kształcenia. Na to zadanie 
pozyskaliśmy 14,3 mln zł dofinansowania 
z Rządowego Programu Polski Ład. Łączny 
koszt zadania wyniesie około 17 mln  zł – 
mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W ramach zadania w pierwszym etapie 
powstanie nowy budynek w kształcie litery 
U o powierzchni użytkowej blisko 1200 m², 
w którym znajdą się m.in. sale rewalidacyj-
ne, sale wyciszeń, łazienki, a także pośrod-
ku budynku plac zabaw. W drugim etapie 
gruntowny remont przejdzie istniejący bu-
dynek wraz z salą gimnastyczną. Wykonany 
zostanie remont sali gimnastycznej i klatki 
schodowej oraz pomieszczeń znajdujących 
się w obiekcie. Bardzo ważnym zadaniem 
w tym obiekcie będzie montaż nowej windy

– Ten budynek jest nam potrzebny, po-
nieważ spełni nasze oczekiwania w zakre-
sie dostosowania infrastruktury do potrzeb 
naszych uczniów i wychowanków. Będzie 
więcej klas rewalidacyjnych, których bra-
kuje w istniejących obiektach. To będzie 
spełnienie naszych oczekiwań, co do pro-
wadzonej właściwie pracy rewalidacyjnej 
i terapeutycznej. Liczebność wychowan-
ków w klasie zależy od stopnia niepełno-
sprawności. Jeżeli są to uczniowie z nie-
pełnosprawnością lekką to taka klasa może 
liczyć do 16 uczniów, ale jeżeli są to wycho-
wankowie ze współistniejącym autyzmem, 
to w takiej grupie mogą znajdować się 
już tylko 4 osoby – mówi Dyrektor PZKS 
w Wejherowie Małgorzata Woźniak.

Kolejną realizowaną przez Powiat Wej-
herowski inwestycją jest rozbudowa 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Jana III Sobieskiego. Zadanie rozpoczęte 
w ubiegłym roku jest już na ukończeniu 
i wraz z nowym rokiem szkolnym ucznio-
wie zasiądą w nowych salach lekcyjnych.

– Placówka należy do szkół o długiej tra-
dycji i bogatym dorobku. Liceum zostało 
założone w 1857 r., czyli w tym roku będzie 
obchodzić jubileusz 165-lecia istnienia. 
Można więc powiedzieć, że będzie to pięk-
ny prezent urodzinowy dla szkoły, która 

może pochwalić się tak długą historią i wie-
loma wybitnymi absolwentami – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Dzięki rozbudowie, przebudowie i nad-
budowie w szkole znajdą się m.in. no-
woczesne pracownie – matematyczna, 
biologiczna, fizyczna, informatyczna, 
językowa oraz laboratorium chemiczne, 
a także winda. Ponadto placówka zyska 
nową elewację, a teren wokół szkoły zo-
stanie zagospodarowany. Po rozbudowie 
powierzchnia użytkowa szkoły zostanie 
zwiększona o blisko 800 m2.

– To bardzo ważna inwestycja, ponie-
waż od dłuższego czasu borykaliśmy się 
z potrzebami lokalowymi. Stąd konieczne 
było dobudowanie dodatkowego piętra 
i zyskanie nowych sal dydaktycznych, 
aby w szkole mogło się kształcić więcej 
uczniów, ponieważ liczba kandydatów 
systematycznie wzrasta – mówi Dyrektor 
PZS nr 1 w Wejherowie Katarzyna Bojke. 

Inwestycją realizowaną ze środków ze-
wnętrznych oraz budżetu powiatu wej-
herowskiego jest także remont obiektu na 
potrzeby Środowiskowego Domu Samo-
pomocy przy ulicy Ofiar Piaśnicy w Wej-
herowie.

– Już od jakiegoś czasu na terenie powiatu 
brakuje miejsc w środowiskowych domach 

samopomocy. W tej chwili dysponujemy 
tylko 15 miejscami w budynku przy ulicy 
Odrębnej w Wejherowie. Dlatego była po-
trzeba zwiększenia liczby miejsc. Zaadop-
towanie w całości budynku na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
pozwoli na zwiększenie miejsc dla około 
50 osób, które w ten sposób będą mogły się 
usamodzielnić i skorzystać z bogatej oferty 
pracowni terapeutycznej – wyjaśnia Wice-
starosta Jacek Thiel.

Jak podkreślają włodarze powiatu pra-
ce adaptacyjne przy obiekcie postępują 

zgodnie z harmonogramem i zakończą się 
pod koniec bieżącego roku.

Koszt inwestycji to prawie 6 mln zł. Za-
danie zostało dofinansowane głównie ze 
środków zewnętrznych. Samorządowi po-
wiatowemu udało się pozyskać środki na 
remont z Funduszu Inwestycji Lokalnych 
oraz na termomodernizację tego budynku 
z Funduszy Europejskich. 

Ponadto realizowanych jest szereg drob-
nych prac remontowych w placówkach 
oświatowych.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Inwestycje realizowane przez powiat
PoWiat | Powiat Wejherowski realizuje obecnie kilka ważnych inwestycji, na które pozyskał środki zewnętrzne z Rządowego Programu Polski Ład oraz Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wśród nich wymienić należy budowę nowego budynku dla wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego, rozbudowę Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 czy przebudowę budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie. 
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Już w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 
w Szkole Podstawowej Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 
na ulicy Klasztornej 9 w Wejherowie 
odbędzie się rozmowa Premiera Mateusza 
Morawieckiego z mieszkańcami powiatu 
wejherowskiego. Jak czytamy na Face-
booku Prawa i Sprawiedliwości Powiatu 
Wejherowskiego:
„Zarząd Komitetu Powiatowego PiS Wej-
herowo serdecznie zaprasza mieszkańców 
powiatu wejherowskiego na spotkanie 
z Premierem Mateuszem Morawieckim. 
Rozmowa odbywa się w ramach cyklu 
spotkań "Porozmawiajmy o Polsce". „

Premier morawiecki odwiedzi wejherowo
wejherowo | cały czas trwa cykl spotkań z mieszkańcami danych miast, w których udział bierze Premier mateusz 
morawiecki. hasło przewodnie to „Porozmawiajmy o Polsce”, tym razem w wejherowie.

fot. Michał kaczmarek
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fot. FB Mateusz Morawiecki

 Fani street foodu będą mogli zawitać do kulinarnego mia-
steczka, które powstanie przy Miejskim Domu Kultury w Rumi. 
Restauracje na czterech kółkach będą karmić wszystkich 
przybyłych na ucztę aż przez trzy dni od 29 do 31 lipca.
Nie zabraknie dań z kuchni orientalnej, bałkańskiej, 
śródziemnomorskiej, a także królujących na wszystkich 
eventach - amerykańskich burgerów i belgijskich frytek. 
Organizatorzy zapewnią także słodkie przekąski, kawę 
oraz zimne napoje. Wszystkie potrawy przygotowywane są 
ze świeżych, sezonowych produktów
Eventy „foodtruckowe” wpisały się na dobre w mapę 
miejskich wydarzeń na świeżym powietrzu. Oryginalne 
dania z różnych stron świata, nieoczywiste smaki i nęcące 
zapachy przyciągają całe rodziny. Organizatorem zlotu 
jest organizacja FUTRAKI, która skupia kilkuset właścicieli 
food trucków, wyselekcjonowanych pod względem jakości. 
Zlot odbędzie się w Parku Starowiejskim (MDK).Wstęp na 
wydarzenie jest bezpłatny.

zlot Food trucków 
tym razem w rumi
rumia | miłośnicy gotowania na czterech kółkach będą 
mogli zaprezentować swoje umiejętności już 29 lipca 
w rumi. zlot Food trucków potrwa aż trzy dni.

Dofinansowanie dla strażaków 

W tym roku Pomorski Urząd Marszałkow-
ski przeznaczył ponad 500 tysięcy złotych na 
wszystkie jednostki OSP funkcjonujące na te-
renie naszego województwa. W imieniu mar-

szałka województwa pomorskiego Mieczysła-
wa Struka promesy wręczał członek zarządu 
województwa pomorskiego Józef Sarnowski. 
Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Gminie Szemud wyniosło 8400 zł i zostanie 
wykorzystane do zakupu nowych mundurów 
czy też aparatów powietrznych.

- Dla nas ważna jest każda złotówka. Dzię-
ki dobremu sprzętowi jesteśmy w stanie nieść 
szybko i sprawnie pomoc. Dziękujemy za 
wsparcie marszałkowi oraz wójtowi. Czekamy 
z niecierpliwością na otwarcie nowej remizy 
w Szemudzie. Pewnie jeszcze to potrwa z dwa 
miesiące - mówi Komendant Gminny OSP 
Szemud Paweł Milewczyk.

- Z tej dotacji kupimy aparat powietrzny, 
który zabezpieczy drogi oddechowe strażaków. 
Dofinansowanie od marszałka to 3000 złotych. 
Jesteśmy wdzięczni i prosimy o więcej. Mamy 
też ogromne wsparcie od wójta i gminy. - mówi 
prezes OSP Kielno Krzysztof Grochocki.

Wójt Ryszard Kalkowski dziękował za dota-
cje i zaznaczył, że gmina dołoży brakujących 
środków, aby zakupić potrzebny sprzęt dla 
naszych strażaków. Podczas uroczystości wójt 
Kalkowski wręczył również podziękowania dla 
strażaków seniorów, którzy budowali silne fun-
damenty OSP w Gminie Szemud.

UG Szemud

Gmina Szemud | W siedzibie OSP Kielno odbyło się uroczyste wręczenie dotacji celowej na zakup 
sprzętu dla strażaków z trzech powiatów: wejherowskiego, puckiego i słupskiego.
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Trzeci Redzki Pchli Targ
reda | Blisko 120 wystawców zjawiło się w niedzielne przedpołudnie 
w Miejskim Parku Rodzinnym podczas trzeciego już w tym roku Pchlego Targu.

-Coraz częściej na naszej imprezie można zobaczyć prawdzi-
we perełki wygrzebane ze strychów piwnic czy rodzinnych ar-
chiwów. Ale też co warte podkreślenia, Reda staje się ważnym 
punktem na mapie tego typu imprez. Pojawiają się w naszym 
mieście kolekcjonerzy, którzy od lat gromadzą niesamowite 
zbiory -mówi Tomasz Wiśniewski dyrektor Fabryki Kultury.

-Z kilkoma wystawcami powoli stajemy się już starymi zna-
jomymi, wymieniamy jako organizatorzy uwagi i nie ukrywam 
czerpiemy wiele informacji i doświadczeń od tych właśnie osób, 
które swoje stoiska wystawiali nie tylko w regionie ale często na 
tego typu imprezach w całym kraju. A co nas bardzo cieszy, nie 
szczędzą pochwał i podpowiadają co można zrobić jeszcze lepiej 
organizacyjnie- dodaje Tomasz Wiśniewski.

Niedzielna impreza dopisała nie tylko ze względu na ilość wy-
stawców, ale też odwiedzających. Najwięcej osób gromadziło się 
oczywiście tam, gdzie można było znaleźć antyki, bibeloty czy 
numizmaty. Wiele było ciekawych pozycji książkowych, starych 
wydawnictw czy zabytkowej porcelany. Można było zobaczyć, 
kupić kolekcje płyt winylowych , czy elektronikę z lat 70' lub 80' 
- tych. Tak więc pewnym jest, że pomysł mieszkańców naszego 
miasta (bo należy pamiętać że to oddolna inicjatywa) był praw-
dziwym strzałem w dziesiątkę. Kolejna edycja już 21 sierpnia. 

Tradycyjnie w niedzielę nie zabrakło dań z Food trucków oraz 
muzyki na żywo podczas kolejnego koncertu kameralnego.
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Wyłączenie wody jest spowodowane planowanymi pra-
cami na sieci wodociągowej. Punkt czerpalny wody na 
czas prowadzonych robót znajdować się będzie przy 
ul. Topolowej 43. Sieć wodociągowa każdego dnia po 
przeprowadzonych robotach będzie uruchamiana. Oso-
bą odpowiedzialną za prowadzenie robót jest Wojciech 
Jarczak. W razie problemu prosimy kontaktować się 
pod numerem telefonu 885 150 160.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
UM Reda

uwaga mieSzkańcy 
ulicy toPolowej 
w redzie! zakłócenia 
w doStawie wody
reda | informujemy, że w związku z pracami pro-
wadzonymi przez firmę nkm Sp. z o.o. związanymi 
z budową nowej sieci wodociągowej na ul. topolowej 
nastąpią zakłócenia w dostawie wody na ulicach: 
topolowa (od wrzosowej do wiśniowej) od dnia 
19.07.2022 r. do 29.07.2022 r. w godzinach 8.00-16.00

fot. UM Reda

Inwestycja zakłada ulepszenie nawierzchni dróg gminnych o pow. 10 
500,00 m2, a konkretnie utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami 
IOMB. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skut-
ki ekstremalnych sytuacji pogodowych, w tym zwiększenia odporności sek-
tora transportu na zjawiska powodujące utrudnienia w ruchu. Ulepszenie 
stanu nawierzchni wspomnianych dróg przełoży się również na zmniejsze-
nie stężenia zanieczyszczeń powietrza i smogu. Inwestycja ta wpłynie na 
poprawę jakości życia zamieszkujących ten rejon mieszkańców.

- Planowana inwestycja obejmuje ok. 400 ha byłego terenu PGR -u. Ob-
szar ten został w 2010 r. włączony w granice miasta Reda, z gminy Puck. 
– mówi Krzysztof Krzemiński Burmistrz Miasta Redy i dodaje -  obecnie 
jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym na potrzeby 
komunalne.  Znajdują się tam głównie drogi o nawierzchni gruntowej, któ-
rych eksploatacja pochłania znaczną część miejskiego budżetu przeznaczo-
nego na utrzymanie dróg. Jedyną drogą łączącą tę część miasta z centrum 
jest ul. Rolnicza, częściowo utwardzona tymczasowo płytami IOMB.

Przewidywana wartość całej inwestycji to 2,65 mln zł z czego 650 tysięcy 
złotych to wkład własny miasta. Przewidywany termin zakończenia przed-
sięwzięcia to 31 października 2023 roku. 

UM Reda

Ulepszenie 
nawierzchni 
na mościch błotach
reda | Reda otrzymała w 3 edycji Programu Inwestycji Strategicz-
nych 2 mln złotych na ulepszenie nawierzchni polegające na wykona-
niu utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami IOMB w Redzie na 
terenie Mościch Błot.



OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 
176) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze 
zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.07.2022r. inwestor Wójt Gminy Szemud, 
84-217 Szemud ul. kartuska 13 skorygował wniosek z dnia 12.01.2022r. 
(uzupełniony w dniu 13.05.2022r.) wszczętego postępowania w dniu 
17.05.2022r. w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
pn.: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych oraz rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1415G Kielno – Kłosówko”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. kielno działki nr ewid.: 75/17, 76/3, 76/1, 77/3, 77/4, 80/3, 80/4, 71/1, 
71/5, 71/9 (71/6), 71/11 (71/7), 71/13 (71/8), 
- obr. Warzno działki nr ewid.: 181/1, 182/1, 121/5, 111/1, 112/1, 113/1, 
116/1, 183/1
- obr. Rębiska działki nr ewid.: 69, 121/9, 192/10

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg 
innych kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):*
- obr. kielno działki nr ewid.: 82/1, 77/1, 75/1, 81/10, 81/1, 79/1, 80/1, 
80/10 (80/7), 80/8 (80/6), 83/1
- obr. Rębiska działki nr ewid.: 37, 122/3, 38/1 (38), 39/43 (39/39), 122/1, 
61, 62, 58/3 (58/2), 64/1 (64), 63, 122/2

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:*
- obr. kielno działki nr ewid.: 81/29, 81/21, 81/5, 76/4, 
- obr. Warzno działki nr ewid.: 184/1, 115, 122/1,
- obr. Rębiska działki nr ewid.: 125, 136, 124/3, 124/22

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

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

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176/ oraz art. 10 i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego 
/tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 
13.07.2022r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumia z dnia 18.05.2022r. wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej pn. 
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Górniczej nr 132062G w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
obr. 19 działki nr ewid: 293/1, 303/8, 303/5, 292/1, 291/1, 355/3 (powstała 
z dz. nr 355/2), 
obr. 23 działki nr ewid: 20/5 (powstała z dz. nr 20/1), 77/3 (powstała z dz. nr 
77), 20/6 ( powstała z dz. nr 20/2)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
obr. 23 działki nr ewid: 77/4 (powstała z dz. nr 77), 20/7 (powstała z dz. nr 20/2), 
obr. 19 działki nr ewid: 355/1, 363/8, 363/9, 355/4 (powstała z dz. nr 355/2)

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

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

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

INFORMACJA

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

Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 
oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr 
iV/P/2022,dotyczący nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonych do zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 21 lipca 2022 r.
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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) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszony został Wykaz nr XXV stanowiący załącznik 
do zarządzenia nr 1517/248/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 15 
lipca 2022 roku obejmujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną 
jako działka nr 38/1 obr. 15, położoną w Rumi przy ul. Stoczniowców, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego, z pierwszeństwem nabycia 
przysługującemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom.

Wykazy zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: www.bip.rumia.pl

Rumia, dnia 20.07.2022r.

OGłOSzenie 94/2022/PR-Media-Group/DB

Maciej Kos po raz 
drugi Mistrzem 
Polski juniorów 
w tenisie

Maciej Kos (2) w finale gry pojedynczej po-
konał 6:4 i 6:0 Gabriela Matuszewskiego (1) 
z Olsztyna, reprezentującego CKT Grodzisk 
Mazowiecki. Początek spotkania należał do Ma-
tuszewskiego, który prowadził już 2:4, ale Ma-
ciej znalazł receptę na rywala i dwukrotnie 
przełamując podanie przeciwnika rozstrzygnął 
pierwszego seta na swoją korzyść. W drugim se-
cie ograł Matuszewskiego już bez straty gema.

- Początek był bardzo wyrównany i inten-
sywny, ale kiedy udało mi się odrobić stratę 
w pierwszym secie, to rywal trochę odpuścił, 
a ja przycisnąłem. Mówiąc krótko: odblokowa-
łem się i mój forhend zaczął zdecydowanie le-
piej funkcjonować – mówi Maciej Kos.

Obserwatorzy mistrzostw i finału juniorów, 
byli zgodni co do tego, że jego uderzenie z for-
hendu kończące spotkanie było najlepszym 
zagraniem mistrzostw. W finale gry podwójnej 
Maciej Kos występując wspólnie z Kacprem 
Szymkowiakiem (Krzycki KT Wrocław) ule-
gli parze Piotr Czaczkowski (KT Stawiguda-
)–Gabriel Matuszewski (CKT Grodzisk Maz.) 
6:4, 3:6 (5-10). Złoto w singlu i srebro w deblu 
Mistrzostw Polski juniorów w tenisie, to wielki 
sukces Macieja Kosa. Gratulujemy.

Źródło: UM Wejherowo

WejheroWo | Wejherowianin Maciej Kos (KT GAT Gdańsk) znakomicie 
spisał się w Mistrzostwach Polski juniorów do lat 18. w tenisie zdobywając 
po raz drugi tytuł mistrza kraju w grze pojedynczej. W Mistrzostwach roz-
grywanych na kortach WCT Spartan we Wrocławiu wywalczył też tytuł wi-
cemistrzowski w grze podwójnej. 
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Celem inwestycji było stworzenie ścież-
ki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
numer 100 na odcinku od ul. Przyrzecznej 
do granicy z gminą Kosakowo. Zakres robót 
obejmował również wykonanie odwodnienia, 
przebudowę sieci gazowej i elektroenerge-
tycznej, a także budowę kładki pieszo-rowe-
rowej nad Zagórską Strugą.
– Przepiękna ścieżka asfaltowa, bardzo bez-
pieczna, oddzielająca od pasa intensywnego 
ruchu samochodowego, który odbywa się na 
drodze wojewódzkiej numer 100. Rowerzyści 
w każdym wieku, od maluchów po seniorów, 
mogą tu spokojnie jeździć. Ta ścieżka jest 
również piękna ze względów krajobrazowych, 
bo wokół mamy łąki, unosi się też zapach 
skoszonej trawy, co robi ogromne wrażenie – 
przyznaje Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. – Ten 1,5-kilometrowy 
fragment, który powstał niedawno w Rumi, to 
tylko element ponad 600 kilometrów ścieżek 
rowerowych, które zbudowaliśmy na Pomorzu 
w ciągu ostatnich kilku lat przy zaangażowa-
niu środków europejskich, budżetów lokalnych 
i funduszy wojewódzkich. Ponadto, z powodu 
wzrastających cen paliw, coraz więcej osób 
odstawia samochód, przesiada się na rower 
i chce się poruszać takimi ścieżkami. Jeśli 
nadal będziemy namawiać sąsiednie gminy 
do realizacji podobnych zadań, to będziemy 

mogli tutaj stworzyć najgęstszą sieć ścieżek 
rowerowych w całym województwie, a myślę, 
że ten piękny teren na to zasługuje – dodaje.
– Jechałem tą nową ścieżką już nieraz, ale za 
każdym razem wrażenia są fantastyczne. Była 
ona niesamowicie potrzebna. Przekonałem się 
o tym nawet wczoraj, przejeżdżając tu około 
godziny 17:00, spotykając ponad 40 rowerzy-
stów – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Jako samorząd mamy nadzieję, że 
w przyszłości, z kolejnych perspektyw unij-
nych, uda się zrealizować remont następnych 
nawierzchni lokalnych. Mamy ogromne wspar-
cie marszałka województwa, który bardzo ceni 
rowerową turystykę i codzienne przemiesz-
czanie się jednośladem. Tak że walczymy dalej 
o ścieżki rowerowe i cieszymy się, że ta nowa 
droga jest tak uczęszczana przez rowerzy-
stów, rolkarzy, wrotkarzy i spacerowiczów – 
podsumowuje.
Źródło : UM Rumia

kolejna Ścieżka rowerowa w rumi
rumia | w środę na nowej ścieżce odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, w któ-
rym uczestniczyli marszałek mieczysław Struk, burmistrz michał Pasieczny, a także 
członkowie klubu „Sama rama" i grupy rowerowej „Szprychy". Po krótkiej uroczysto-
ści uczestnicy wydarzenia przejechali się wspólnie niedawno oddanym do użytkowania 
1,5-kilometrowym odcinkiem.

fot. UM Rumia

Obchody 10 lecia powstania Domu Kultury w Go-
ścicinie zaszczycili goście, delegację partnerskiej 
Gminy Inowrocław. W skład delegacji wchodzili 
wójt Tadeusz Kasprzak, zastępca wójta Magdalena 
Dąbrowska, Wiesława Wanta-Eich – dyrektor Wy-
działu Komunikacji i Spraw Społecznych oraz Maciej 
Eich – podinspektora ds. administrowania stron in-
ternetowych. W trakcie wizyty delegacja odwiedziła 
groby w Piaśnicy, gdzie zapoznali się z historią tego 
miejsca. Wspólnie z przedstawicielami Gminy Wej-

herowo złożono kwiaty i zapalono znicze w celu 
upamiętnienia ofiar zbrodni nazistowskiej.  Goście 
odwiedzili także przystań kajakową na jeziorze Orle, 
bibliotekę w Bolszewie oraz ArtPark. Delegacja za-
przyjaźnionej gminy spotkała się także z przedsta-
wicielami Rady Gminy Wejherowo, którą reprezen-
towali wiceprzewodniczący Edmund Bianga oraz 
członkowie komisji kultury i sportu- Wojciech Ku-
ziel oraz Piotr Syrocki.

Źródło: UG Wejherowo
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Wizyta delegacji partnerskiej
Gmina WejheroWo | Przedstawiciele Gminy Inowrocław z wizytą w Gminie Wejherowo.
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Podczas uroczystości XXI edycji 
Alei Gwiazd Sportu we Władysła-
wowie uhonorowano 13. zasłużo-
nych sportowców m. in. Małgorza-
tę Glinkę Mogentale (siatkówka), 
Maję Włoszczowską (kolarstwo 
górskie), Justynę Kowalczyk (bie-
gi narciarskie), Jarosława Jóźwia-
kowska (lekkoatletka) oraz Henryk 
Kohnke (podnoszenie ciężarów 
niepełnosprawnych). Wejherowia-
nin ma na swoim koncie złoty me-
dal w Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Seulu w 1988 r. i srebrny wywal-
czony w Barcelonie w 1992 r. Złoto 
wywalczył w Mistrzostwa Świata 
w Assen 1990 r. (Holandia), a srebro 
- Uppsaila 1993 r. ( Szwecja). W Mi-
strzostwach Europy zdobył złoto – 
w Brugii w 1985 r. (Belgia), Thun 
1986 r. ( Szwajcaria), we Wrocławiu 
1983 r., Birmingham 1990 ( Anglia) 
i Budapeszcie 1993 r. Na 18 startów 
w Mistrzostwach Polski zdobył 12 

złotych medali i tytułów mistrza 
kraju. W latach 80-tych Henryk 
Kohnke, z zawodu tapicer, został 
członkiem STARTU działającym 
przy Meblarskiej Spółdzielni Inwali-
dów „Zryw” w Wejherowie. Treno-
wał pod okiem Tarasa Strzeleckiego 
i Pawła Baranowskiego. Aktualnie 
pracuje jako instruktor podnosze-
nia ciężarów w Jastarni, a jego pod-
opieczni odnoszą sukcesy sportowe 
z tytułami i medalami Mistrzostw 
Polski włącznie. Henryk Kohnke 
jest drugim zawodnikiem wejhe-
rowskiego STARTU mającym swoją 
gwiazdę na Alei Gwiazd po Natalii 
Partyce uhonorowanej już w 2017 
roku. Oboje są Honorowymi Człon-
kami ISS „START” Wejherowo.

Gratulujemy!
Na zdjęciu: Henryk Kohnke - z le-

wej, obok Krzysztof Ruchalski – 
prezes ISS „Start” Wejherowo

Źródło: UM Wejherowo

Henryk Kohnke w Alei 
Gwiazd Sportu

aleja GWiazd | Wejherowianin, Henryk Kohnke znalazł się wśród 13. zasłużonych sportowców, 
którzy zostali uhonorowani w XXI edycji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Zawodnik  wejhe-
rowskiego STARTU ma na swoim koncie medale m.in. Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata 
i Europy w podnoszeniu ciężarów - wyciskaniu sztangi leżąc na ławeczce.
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Zajęcia prowadzą instruktorzy Szkoły jogi 12 asan: 
Magda Kamińska, Paula Krzemińska, Marcin Lubowicz 
i Alicja Mazgajczyk. Zajęcia trwają godzinę i są prze-
znaczone dla każdego, również osób początkujących 
w jodze. Uczestnicy powinni zabrać swoją matę lub 
koc i ubrać się wygodnie. W razie deszczu ćwiczenia 
odbywają się pod małą wiatą.
Źródło: UM Wejherowo 

joga w wejherowSkim 
Parku
joga | w każdą letnią niedzielę lipca i sierpnia o godz. 
9.30 odbywać się będzie joga w Parku, cykl bezpłat-
nych spotkań z jogą na świeżym powietrzu w wejhe-
rowskim parku. 

fot. UM Wejherowo

Mistrzyni Świata juniorów w kickboxingu (WAKO 2018), 
wielokrotna mistrzyni i medalistka Mistrzostw Polski, 
2-krotna medalistka Mistrzostw Europy (WAKO), 4-krotna 
zdobywczyni Pucharu Świata (WAKO), wielokrotna zdo-
bywczyni Pucharu Europy (WAKO), brązowa medalistkach 
Mistrzostw Świata seniorów w 2019 roku w Turcji oraz MŚ 
we Włoszech w 2021 - to tylko niektóre z sukcesów kickbo-
xerki z gminy Luzino. 

Paulina Stenka kolejne trofeum dołożyła w lipcu 2022 
roku podczas Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich, któ-
re odbyły się w Atlas Arenie w Łodzi. Stenka zdobyła złoty 
medal w kickboxingu w formule kick-light powyżej 65 kg 
oraz brąz w rywalizacji pointfighting. 

Dodajmy, że zawodniczka reprezentowała Polski Związek 
Kickboxingu oraz swoją uczelnię AWF Gdańsk. Na co dzień 
Paulina trenuje w GOSRiT Luzino oraz w Wejherowskim 
Stowarzyszeniu Sportowym, a Jej klubowym trenerem od 
początku jej kariery w sporcie jest Rafał Karcz.

- To wielki sukces Pauliny. Teraz czas na odpoczynek, 
a od września zawodniczka i instruktorka wznawia trenin-
gi i bezpośrednio będzie przygotowywać się do Mistrzostw 
Europy w kickboxingu seniorów, które odbędą się w Turcji 
w dniach 11-21 listopada br. - mówi Rafał Karcz.

EUG, czyli Europejskie Igrzyska Uniwersyteckie, odby-
wają się co 2 lata w różnych miastach Europy. Poprzednim 
gospodarzem miał być Belgrad, ale z uwagi na pandemię 
koronawirusa impreza w stolicy Serbii została początkowo 
przełożona na 2021 rok, a następnie odwołana. 

Tekst: Jan Nowak

Kolejne złoto Stenki. Tym 
razem na Europejskich 
Igrzyskach Uniwersyteckich
KicKboxinG | Paulina Stenka wywalczyła w Łodzi podczas Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich złoty medal 
w kickboxingu w formule kick-light powyżej 65 kg. Dołożyła również krążek brązowy w rywalizacji pointfighting. 
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Pojedynek Gigantów 
Piła 2022 organizo-
wany przez Federację 
Harlem był znowu 
trafionym startem dla 
wejherowskiego za-
wodnika. Udało mu się 
wywalczyć III lokatę, 
o którą bitwa trwała 
do samego końca. Do 
zadań należało prze-
ciąganie tira w siadzie, 
nosidło, przenoszenie 
zegara, konkurencja 
łączona barkowa, 
uchwyt Herkulesa 
oraz wykonywanie 
martwego ciągu.
„To dla mnie naprawdę 
dobry czas, staram 
się go doceniać, ale 
tak jak podkreślałem 

w ostatniej rozmowie jestem rozważny, ponieważ nie chcę aby moja dobra passa szybko się 
skończyła. Mój organizm czuje, że musi odpocząć po pięciu ciężkich weekendach, dlatego 
odpuściłem Mistrzostwa Polski w parach w Inowrocławiu w najbliższy weekend. Przede mną 
kolejne wyzwania, muszę odzyskać siłę i potrzebuję czasu na regenerację. Starty co tydzień 
wymagają od zawodnika naprawdę wiele.” - podkreśla Kacnerski.
Strongman w tym sezonie zaliczył do tej pory pięć startów z czego cztery razy stawał na 
podium.
- Strongman Cup Kamień 2022 – miejsce I 
- Puchar Polski Strongman Gołdap 2022 – miejsce III
- Pojedynek Gigantów Mikołajki 2022 – miejsce III
- Pojedynek Gigantów Piła 2022 – miejsce III
Kolejnym będzie Puchar Polski Strongman w Borzytuchomiu, który odbędzie się już 30 lipca.
Magdalena Chmielewska

kacnerSki Ponownie na Podium 
Powiat | ubiegła sobota ponownie była udanym dniem sportowym dla krzysztofa kac-
nerskiego. czołowy zawodnik strongman z powiatu wejherowskiego zdobył iii miejsce 
na kolejnych zawodach wyjazdowych.

fot. Magdalena Chmielewska


