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Najważniejsze  
inwestycje

w 2019 roku
- To będzie rok inwestycji – zgodnie podkreślają 

samorządowcy gmin z powiatu wejherowskiego.

czytaj str. 3-4
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

W minionym
tygodniu:
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Niebieska paczka
przekazana

Wypadek na 
krajówce

Pracownicy KPP w Wejhero-
wie przeprowadzili zbiórkę na 
rzecz pięcioosobowej rodziny, 
która jest w trudnej sytuacji 
materialnej. Potrzebującym 
przekazali m.in. zabawki, 
słodycze i pieluchy. 

Trzy osoby, w tym kobieta 
w ciąży, zostały ranne w wy-
niku wypadku, do którego 
doszło w ubiegłym tygodniu 
w Godętowie. Na drodze 
krajowej nr 6 zderzyły się trzy 
samochody osobowe. 

Występ  
w kolegiacie

Wyjątkowy koncert „Osiem 
Pieśni z Księgi Koheleta” moż-
na było usłyszeć w wejherow-
skiej kolegiacie. W wydarzeniu 
wzięły udział w sumie trzy 
chóry oraz orkiestra, a także 
soliści. 

Groźny 
pożar

Na dwa dni przed Wigilią 
w domu przy Alei Parku Kra-
jobrazowego w Łężycach wy-
buchł pożar.  Do walki z ogniem 
zadysponowano dziewięć 
zastępów straży. Dorobek życia 
straciły dwie rodziny.

Bezpieczny  
Sylwester
Tegoroczny Sylwester należy 
zaliczyć do bezpiecznych – 
zapewniają przedstawiciele 
służb w powiecie wejherow-
skim. Większość z interwencji 
związana była z wybrykami 
alkoholowymi. 

Osunęła się
ściana
W Wejherowie silny wiatr 
doprowadził do uszkodzenia 
budynku. We wtorek doszło do 
osunięcia się ściany obiektu 
w budowie. Fragment muru ru-
nął na dach garażu, w którym 
znajdowało się auto.

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Witajcie w nowym, 
2019 roku! Na wstę-

pie składamy wszyst-
kim naszym Czytelnikom 

najserdeczniejsze życzenia pomyślności 
i wielu sukcesów w ciągu tych 12 miesięcy. 
I jednocześnie zachęcamy do odwiedzania 
naszego portalu GWE24.pl.
A warto na bieżąco sprawdzać, o czym 
piszemy, ponieważ na portalu codziennie 
publikujemy najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego, piszemy o najważniejszych 
wydarzeniach oraz zamieszczamy informacje 
z różnych dziedzin życia (lokalnej polityki, 
kultury, sportu, rozrywki i wiele innych).
A o czym pisaliśmy ostatnio? Nie sposób 
wymienić wszystkich tematów, dlatego 
wspomnimy o tych najistotniejszych. Nie-

stety nie wszystkie wiadomości były dobre, 
gdyż na drogach powiatu wejherowskiego 
doszło do kilku wypadków, w wyniku których 
kilka osób trafiło do szpitala. Oprócz tego 
szukamy „genetycznego bliźniaka” dla 
chorego mieszkańca Rumi, wyjaśniamy, jakie 
przepisy dotyczące handlu w niedzielę będą 
obowiązywały w tym roku, ostrzegliśmy 
przed silnym i porywistym wiatrem. 
Zamieściliśmy też zdjęcie dziecka, które jako 
pierwsze w powiecie wejherowskim przyszło 
na świat w roku 2019 oraz doradzamy, jak 
zaplanować sobie urlop. 

Kalendarium

www.gwe24.pl                           |                         redakcja@expressy.pl                         |                        www.expressy.pl

WyDARZENIA

WyDARZENIA

PORANEk 
MuzyczNy

KONCERTy

GiTAROWy 
kONcERT  
KOlęd

Filharmonia Kaszubska  
w Wejherowie
6 stycznia 2019 / 1100 

Filharmonia Kaszubska 
w Wejherowie
10 stycznia 2019 / 1700

Filharmonia Kaszubska 
w Wejherowie
10 stycznia 2019 / 1900

KONCERTy

TREvOci i daREK 
TARczEWski  
ENsEMBlE

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Rafał Korbut, Anna Walk

SKŁAD: Łukasz Wick
l.wick@expressy.pl

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

Zacznij rok 
z gwe24.pl!

Parafia św. Antoniego w Redzie
6 stycznia 2019 / 1600kONcERT 

KOlęd i Pa-
STORałEK

TEMAT 
nA TopiE 
na fb/gwe24

Niedziele handlo-
we po nowemu

Piękno żywiołu

Co prawda silny i porywisty 
wiatr sprawił wiele kłopotów 
mieszkańcom powiatu wejhe-
rowskiego, ale również dał szan-
sę na zrobienie wyjątkowych 
fotografii. Sztorm na zdjęciach 
uchwycił Marcin Miotacz.  

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

W 2019 roku nastąpiła zmiana 
w zasadach dotyczących dni z za-
kazem handlu w niedzielę. Kiedy 
będziemy mogli zrobić zakupy? 
W które niedziele sklepy będą 
zamknięte?

Weszły w życie zmiany w ustawie 
o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre 
inne dni. Prawo zaostrzyło się. 
Zakupy będzie można robić tylko 
w ostatnią niedzielę miesiąca – 
a nie jak do tej pory, w pierwszą 
i ostatnią.
Oprócz ostatniej niedzieli w mie-
siącu zakaz handlu nie będzie 
obowiązywał również – tak jak 
było to w roku 2018 – w kolejne 
dwie niedziele poprzedzające 
pierwszy dzień Bożego Narodze-
nia oraz w niedzielę bezpośred-
nio poprzedzającą pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy. 
Przypominamy, że zakaz handlu 
w niedzielę nie obowiązuje na 
stacjach benzynowych i dworcach 
kolejowych. Wyłączone są z niego 
również sklepy w internecie. Na 
liście podmiotów wyłączonych 
z tego przepisu znalazły się też 
piekarnie, cukiernie, lodziar-
nie, apteki, kwiaciarnie, sklepy 
z pamiątkami i dewocjonaliami, 
kioski oraz stoiska przy cmen-
tarzach.

CO jESzCzE zNAjdzIESz NA NASzYm 
pOrTALU? przEKONAj SIę SAm. A zA-
TEm zACzYNAj KAżdY dzIEń rOzpO-
CzęTEGO włAŚNIE rOKU z GwE24.pL!
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KrzYSzTOf HILdEbrANdT,
prezydent Wejherowa

- Budżet na rok 2019 zapewnia normalne funkcjo-
nowanie miasta i realizowanie zadań samorządu. 
Skupimy się na kolejnych inwestycjach, czyli 
na rozwoju Wejherowa. W stosunku do przyję-
tego rok temu planu na 2018 rok, planowane 
obecnie na 2019 rok wydatki całego budżetu 
wzrosną o 5%, zaś wydatki na same inwestycje 

o 10%. A więc tempo planowanego wzrostu inwestycji będzie dwukrotnie 
szybsze, niż całości budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ciągu 
roku środki te będą uzupełnianie i będą rosły. Uważam, że w 2019  roku 
priorytety w naszym budżecie są bardzo dobrze dobrane i korzystne dla 
wszystkich mieszkańców Wejherowa.

Więcej inwestycji - 
głównie drogowych
WEJHEROWO | To będzie trudny budżet - wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych 
oszczędności, ale zapewniający szybszy rozwój miasta – mówi o budżecie miasta na 2019 rok Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 

Radni podczas ostatniej sesji 
przyjęli budżet miasta na rozpo-
częty właśnie rok. Za przyjęciem 
budżetu głosowało 18 radnych, 
a dwoje wstrzymało się od głosu. 
Nikt nie był przeciw.

pO pIErwSzE drOGI

Na inwestycje miasto przezna-
czy 42,4 mln zł. Priorytet – jak 
w latach ubiegłych - stanowią 
zadania drogowe (70% wszyst-
kich środków). Najbardziej kosz-
towną, największą inwestycją 
w 2019 roku będzie dokończenie 
Węzła Wejherowo (Kwiatowa) 
z tunelem. Pochłonie ona aż 44 % 
wszystkich nakładów inwestycyj-
nych miasta, t.j. ponad 18,5 mln 
zł, w tym prawie 8 mln zł pozy-
skanej dotacji unijnej.

Drugą pozycją w budżecie in-
westycyjnym są szkoły, to 11% 
wszystkich środków na inwesty-
cje. Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 5 to 
wydatek 4,5 mln zł w 2019 roku. 
Ważną pozycją są remonty bu-
dynków mieszkalnych i rewitali-
zacja ich najbliższego otoczenia, 
czyli podwórek. Na ten cel zapla-
nowane jest ponad 3 mln zł. 

zAdłUżENIE pONIżEj 
30 prOC.

Tegoroczne dochody wynio-
są ponad 225 mln zł, natomiast 
wydatki niespełna 227 mln zł. 
Deficyt budżetowy w wysokości 
ponad 1,4 mln zł zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi 
pożyczek i kredytów. Wskaźnik 
zadłużenia jest jednym z najniż-

szych w kraju i wyniesie na koniec 
2019 roku 28,2% (dopuszczalny 
próg to 60%). 

Ponad 42 mln zł przeznaczone 
będzie na miejskie inwestycje. 
Największa to budowa bezko-
lizyjnego węzła integracyjnego 
Wejherowo (Kwiatowa) – plano-
wane zakończenie w 2019 r. za 
18,5 mln zł.

W ramach Rewitalizacji Śród-
mieścia - z udziałem środków 
unijnych - w Wejherowie reali-
zowane będą zadania: ciąg pie-
szo–rowerowy przy ul. Sobie-
skiego, dokumentacja projektowa 
dotyczącą ul. Kopernika, doku-
mentacja projektowa dotycząca 
zagospodarowania Parku Kaszub-
skiego, remont łącznika drogowe-
go pomiędzy ul. Dworcową a ul. 
Zachodnią, zagospodarowanie 
zielonego placu pomiędzy ul. 
Rzeźnicką a ul. 12 Marca.

Inne zadania inwestycyjne to 
m.in. wykonanie dokumentacji 
projektowej  dotyczącej ul. Łę-
gowskiego oraz układu drogowe-
go Oś. Przyjaźni – ul. Inwalidów, 
dokończenie budowy ronda w ul. 
Chopina wraz z przebudową ul. 
Nadrzecznej, wykonanie przysta-
ni kajakowej na rzece Reda przy 
ul. Ofiar Piaśnicy, przebudowa 
kanalizacji deszczowej oraz sys-
temów oczyszczania wód opado-
wych, przygotowanie do budowy 
zespołu otwartych basenów ką-
pielowych, dalsza rozbudowa bu-
dynku przy ul. Św. Jacka 19 na cele 
związane z Parkiem Miejskim. 

bUdżET ObYwATELSKI

Jak co roku także i w tym będą 
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realizowane projekty zgłoszone 
przez mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego. Będą to: 
budowa wiaty rowerowej przy SP 
9 – 180 tys. zł, budowa wiaty rowe-
rowej i miasteczka ruchu drogowe-
go przy SP 8 – 170 tys. zł, remont 
boiska do piłki nożnej przy wiacie 
piknikowej na Osiedlu Fenikow-
skiego – 200 tys. zł, świetlica osie-
dlowa z zapleczem do funkcjono-
wania Placu Zabaw i Rekreacji im. 
Ryszarda Jakubka w Wejherowie 
– ok. 245 tys. zł, II etap budowy 
boiska „Jedenastka” – 190 tys. zł, 
budowa boiska sportowego na  Os. 
Sucharskiego – 200 tys. zł. 

pOzOSTAłE wYdATKI

W budżecie miasta zaplanowano 
także pozycje z innych dziedzin. 
Z najważniejszych warto wymie-
nić termomodernizację budynków 
komunalnych i kontynuację prac 
planistycznych (gospodarka miesz-
kaniowa i zagospodarowanie prze-
strzenne) oraz zakup 2 autobusów 
za ok. 2 mln zł, budowę trzech no-
wych wiat przystankowych za oko-

ło 45 tys. zł i kontynuacją bezpłat-
nych przejazdów dla dzieci za ok. 
470 tys. zł (komunikacja miejska), 

Ważnym punktem w budżecie 
jest oświata. Na rok 2019 zaplano-
wano ponad 65,6 mln zł. Wstępna 
rządowa subwencja ogólna wyno-
si nieco ponad 37 mln zł, miasto 
musi zatem dopłacić do oświaty ze 
swoich środków ponad 28,6 mln 
zł. Zaplanowane wydatki oświa-
towe stanowią prawie 29% całości 
budżetu. W tym roku rozpocznie 
się też budowa sali gimnastycznej 
przy SP 5.

Na ochronę zdrowia w miejskim 
budżecie zarezerwowano niemal 
1,2 mln zł. Natomiast planowana 
dotacja dla Wejherowskiego Cen-
trum Kultury wynosi 4 mln zł. 
Także Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie wpisuje się w prze-
strzeń kulturalną miasta – otrzyma 
ponad 1 mln zł. 

Zaplanowana kwota na cele zwią-
zane ze sportem to ponad 420 tys. 
zł. A na bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową –nie-
spełna 2,3 mln zł. 

/raf/

REKLAMA 2/2019/DB

Przyszłoroczny budżet zakłada ponad 114 mln zł po stronie 
dochodów. Wydatki miasta mają być jeszcze wyższe, bo oscy-
lować powinny w granicach blisko 138 mln zł. Deficyt ustalony 
został na poziomie prawie 24 mln zł.
Na inwestycje władze miasta w tym roku zamierzają przezna-
czyć rekordową pulę, bo ponad 36 mln zł. Spora część powyż-
szych środków przeznaczona ma zostać na prace związane 
z rozbudową bazy oświatowej. W toku jest inwestycja związana 
z budową nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Podobne 
prace prowadzone są na terenie Szkoły Podstawowej nr 6. Nad-
to w 2019 roku ma ruszyć rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5.
- Do priorytetowych inwestycji w 2019 roku należy również 
zaliczyć budowę węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym 
wraz z trasami dojazdowymi – mówi Krzysztof Krzemiński. - 
Mniejszych i większych działań inwestycyjnych jest znacznie 
więcej. 
Oprócz budowy węzła i rozbudowy szkół w tym roku zapla-
nowana jest przebudowa skrzyżowania DK6 oraz DW216 
w Redzie oraz modernizacja dróg gminnych, wykonanie 
prawoskrętu z ul. 12 - go Marca w ul. Pucką, II etap budowy 
ulicy Polnej oraz przebudowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. 
Gniewowskiej i projekt techniczny kolumbarium.
Ponadto miasto zrealizuje projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe” 
(w systemie projekt i budowa) oraz zainstaluje 121 punktów 
świetlnych w ramach rozbudowy systemu oświetlenia miasta.
Z ważniejszych zadań należy też wymienić budowę infrastruk-
tury rekreacyjnej przy Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2.
Realizowane będą także projekty w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2019: remont chodnika w ciągu ul. Długiej na odcinku 
ok. 200 m, stworzenie parkingu rowerowego oraz szafek pod-
ręcznikowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie, 
budowa ciągu pieszo jezdnego ze stanowiskami do parkowania 
rowerów dla SP6, wykonanie odwodnienia boiska w parku 
w Ciechocinie oraz rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa 
strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy 
Betlejem (projekt pod nazwą „Podwórko Betlejem”). 
/raf/

rEKOrdOwA KwOTA  
NA INwESTYCjE
REDA | Budowa węzła integracyjnego to najważniejsze  
wyzwanie, jakie stoi w tym roku przed redzkim  
samorządem.
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adaptacyjne w budynku Klubu In-
tegracji Społecznej, zakup

wyposażenia oraz rozpoczęcie 
prac budowlanych na terenie osie-
dla komunalnego i Wzgórzu Mar-
kowca.

Z innych inwestycji warto wy-
mienić budowę windy dla niepeł-
nosprawnych w Szkole Podstawo-
wej Nr 9 w Rumi zaplanowano (za 
375 tys. zł), budowę zespołu boisk 
do siatkówki plażowej oraz trybun 
przy ZSO w Rumi (250 tys. zł) 
i modernizację placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 (250 tys. 
zł). Ponadto zaplanowano kwotę 
400 tys. zł na budowę placu zabaw 
oraz 60 m skoczni lekkoatletycznej 
przy ul. Świętojańskiej. 

Niespełna 1,5 mln zł miasto wyda 
na realizację projektu „Przebudowa 
istniejącego Targowiska Miejskie-
go „Remszczie Renk” - Mój Rynek 
w Rumi”. Gmina otrzyma dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w wyso-
kości 63,63 % poniesionych kosz-
tów kwalifikowalnych. 

Montaż paneli fotowoltaicznych 
na budynku MOSiR oraz 8 budyn-
kach oświatowych zaplanowano 
kwotę niemal 2,9 mln zł. Projekt 
będzie realizowany w partnerstwie 
z Gminą Szemud. Dofinansowanie 

ze środków z Unii Europejskiej 
wyniesie 85%.  Ponad 2,9 mln zł 
kosztować będzie montaż paneli 
fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych. Na to również gmi-
na pozyskała dotację z Unii. 

Ponadto zaplanowano: budowę 
boiska do mini piłki nożnej na 
skrzyżowaniu ul. Kostki Napier-

skiego i Kilińskiego (250 tys. zł), 
modernizację placu zabaw w Par-
ku Janowskim (250 tys. zł) i budo-
wę miasteczka ruchu rowerowego 
dla dzieci oraz zagospodarowanie 
skweru przy ul. Derdowskiego/
Wybickiego (400 tys. zł) 

Z najważniejszych inwestycji, 
które zostały rozpoczęte w ub. 

roku i będą kontynuowane, można 
wymienić budowę ul. Chodkiewi-
cza za kwotę niespełna 1,1 mln zł 
oraz przebudowę bieżni i innych 
urządzeń lekkoatletycznych Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
za kwotę ponad 3,1 mln zł. 

/raf/

Węzeł i mieszkania komunalne
RUMIA | Dochody budżetu miasta w 2019 r. zaplanowane są na kwotę ponad 218,3 mln zł, natomiast wydatki na kwotę ponad 227,2 mln zł. 

Planowany deficyt budżetu 
w kwocie niespełna 8,9 mln zł 
zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z planowanego 
kredytu w wysokości prawie 4,9 
mln zł i wolnych środków w wy-
sokości 4 mln zł.

Z pewnością jedną z najważ-
niejszych inwestycji jest budowa 
węzła integracyjnego w Janowie. 
Na budowę węzłów integracyj-
nych w Rumi i Rumi Janowo re-
alizowanych w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
zaplanowano ponad 18,7 mln zł 
na rozpoczęcie prac budowlanych 
w Rumi Janowie. W kolejnych la-
tach przewiduje się kontynuację 
zadania. 

W ramach wydatków na drogi 
gminne zaplanowano ponad 800 
tys. zł na remonty i bieżące utrzy-
manie dróg. Na letnie i zimowe 
utrzymanie dróg gminnych zapla-
nowano kwotę 1,28 mln zł.

W ramach inwestycji na budo-
wę dróg gminnych zaplanowano 
środki na: modernizację ulicy 
Kostki Napierskiego – 150 tys. zł, 
modernizację ul. Żwirowej – 600 
tys. zł, budowę ul. Sędzickiego 
i Grottgera – 500 tys. zł,, budowę 
układu drogowego Wzgórza Mar-
kowca -1,16 mln zł, modernizację 
chodników – 500 tys. zł, utwar-

dzenie dróg płytami YOMB – 500 
tys. zł. 

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego zaplanowano kwotę 250 
tys. zł na wykonanie ścieżki ro-
werowej wzdłuż ul. Dębogórskiej 
wraz z wymianą chodnika od 
Ronda Kaczyńskiego do ul. Łąko-
wej. Ponadto zaplanowano kwotę 
200 tys. zł na wykonanie ścieżki 
rowerowej wraz z przebudową 
istniejącego chodnika przy ul. 
Gdańskiej (w ramach BO niezre-
alizowanego w 2018 roku).

Na realizację inwestycji współfi-
nansowanych w ramach Inicjatyw 
Lokalnych zaplanowano środki 
w wysokości 1,69 mln zł: na bu-
dowę ulicy Filtrowej kwotę 1,35 
mln zł i na budowę układu dróg 
przy przedszkolu Iskierka kwotę 
340 tys. zł.

W dziale „gospodarka gruntami 
i nieruchomościami” w budżecie 
zaplanowano środki finansowe 
z przeznaczeniem na wykupy 
gruntów przejętych przez gminę 
w związku z budową dróg gmin-
nych w wysokości 1 mln zł. Po-
nadto zaplanowano środki w wy-
sokości ponad 3 mln zł na budowę 
budynku komunalnego przy ul. 
Reja. Na realizację zadania „Rewi-
talizacja Zagórza w Rumi” zapla-
nowano ponad 7,8 mln zł na prace 

W posiedzeniu uczestniczyli radni, 
sołtysi, wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, zastępca wójta Maciej Milew-
ski, skarbnik, kierownicy referatów 
i dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
gminy, jak również zaproszeni goście.

W trakcie posiedzenia wójt Henryk 
Skwarło przedstawił sprawozdanie z re-
alizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
W dalszej części obrad radni przystąpili 
do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym 
porządkiem. Jedną z najważniejszych 
kwestii, rozpatrywanych na sesji, było 
uchwalenie budżetu gminy na 2019 r. 
oraz przyjęcie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy. Radni gminy po za-
poznaniu się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku oraz z opi-
nią Komisji Budżetu i Finansów, podjęli 
uchwałę budżetową gminy Wejherowo na 
2019 r. oraz przyjęli wieloletnią prognozę 
finansową gminy na lata 2019-2028.

W uchwalonym budżecie na 2019 rok 
po stronie dochodów zaplanowano kwo-
tę niemal 126 mln zł, wydatki zaś usta-
lone zostały na poziomie na prawie 130 
mln zł. Różnica między planowanymi 
dochodami i wydatkami, stanowiąca 
deficyt budżetu gminy, zostanie pokryta 
z wolnych środków. Gmina Wejherowo 

w 2019 r. na in-
westycje planu-
je przeznaczyć 
kwotę ponad 19,3 
mln zł.

Z ważniejszych 
zadań inwesty-
cyjnych warto 
wymienić: rozbu-
dowę i przebudo-
wę obiektów ujęć, 
stacji uzdatniania 
i hydroforni oraz 
sieci wodociągo-
wych na terenie 
gminy za 0,5 mln 
zł oraz modernizacje gminnych dróg za 
kwotę ponad 8,2 mln zł (w tym budo-
wę ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz 
z mostem, ul. Klimka w Gościcinie, 
ul. Nowej w Bolszewie, ul. Polnej wraz 
z odwodnieniem w Bolszewie, ul. Psze-
nicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz 
z odwodnieniem, ul. Świerkowej wraz 
z odwodnieniem w Bolszewie, ul. Że-
romskiego, Asnyka i Orzeszkowej, zatok 
autobusowych na ul. Szkolnej w Orlu 
i mostu w ciągu ul. Polnej w Bolsze-
wie). Ponadto na bieżący rok zaplano-
wano przebudowę: układu drogowego 
ul. Drzewiarza w Gościcinie, związaną 

z budową wiaduktu kolejowego, ul. Cyl-
kowskiego w Bolszewie, ul. Kościelnej 
w Gowinie, ul. Brzozowej w Gościci-
nie, rozbudowę ul. Długiej i Wejhera 
w Orlu, a także ustawienie wiat autobu-
sowych oraz wykonanie zatok autobu-
sowych w Łężycach. Ważną inwestycją, 
która wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa, będzie budowa nowej remizy OSP 
w Orlu za 800 tys. zł, na zakup autobu-
su do przewozu dzieci gmina wyda 277 
tys. zł, zaś na adaptację obiektu przy 
Os. Przyjaźni 6 na potrzeby Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 575 tys. zł. 

W tym roku istotna będzie też ochrona 
środowiska. I tak gmina wyda niespełna 

1,4 mln zł na budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Klimka i ul. Równej w Go-
ścicinie, 100 tys. zł na projekt budowy 
punktu usług komunalnych (punkt 
zlewny), 100 tys. zł na projekt budowy 
kanalizacji sanitarnej i odwodnienia 
dla Gowina, 300 tys. zł na rozbudowę 
i przebudowę kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej na terenie gminy, 100 tys. 
zł na rozbudowę kanalizacji w Bolsze-
wie i ponad 1,5 mln zł na kanalizację 
w Kąpinie. Sporym wydatkiem będzie 
termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej – na ten cel gmina 
wyda w tym roku ponad 3,5 mln zł. 

/raf/

Po pierwsze: drogi i kanalizacja
GM. WEJHEROWO | Podczas IV Sesji Rady Gminy Wejherowo radni uchwalili budżet na 2019 rok. 



OGŁOSZENIE 1/2019/DB 



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 4 stycznia 20196

kospecjalistycznych. Drugie miej-
sce w województwie, a 32. w Pol-
sce, przypadło Samodzielnemu 
Publicznemu Specjalistycznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku (813,05 pkt). Nato-
miast trzecia pozycja w regionie, 
a 39. w kraju, przypadła Szpi-
talowi Specjalistycznemu im. F. 
Ceynowy w Wejherowie (Szpitale 
Pomorskie – 796,31 pkt).

Na 6. miejscu w rankingu szpitali 
niezabiegowych znalazło się Po-
morskie Centrum Chorób Zakaź-
nych i Gruźlicy w Gdańsku (Szpi-
tale Pomorskie), a na 9. pozycji 
Uniwersyteckie Centrum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 
(559,55 pkt). Szósta lokata przypa-
dła Szpitalowi Specjalistycznemu 
w Prabutach (731,84 pkt) w ka-
tegorii szpitale onkologiczne lub 
pulmonologiczne. Wśród szpitali 
poza siecią na 4. pozycji jest Salus 

sp. z o.o.: Szpital Salus w Słupsku 
(758,64 pkt).

Autorzy rankingu brali pod 
uwagę m.in. sposób zarządzania 

szpitalami, jakość świadczonych 
usług, komfort i bezpieczeństwo 
pacjentów, zwłaszcza w kontek-
ście zakażeń szpitalnych i zużycia 

antybiotyków. Oceniano też wy-
posażenie szpital, posiadane cer-
tyfikaty oraz liczbę skarg.

wa

Przypomnijmy, że do pożaru doszło 13 grudnia 
około godziny 3:00. Wszyscy mieszkańcy 
bezpiecznie opuścili budynek, jednak znacz-
nemu zniszczeniu uległ ich dobytek. Pomocy 
materialnej potrzebują przede wszystkim trzy 
osoby dorosłe (mężczyzna oraz dwie kobiety).  
 
Do tej pory udało się zebrać głównie odzież, 
wciąż jednak są potrzebne następujące arty-
kuły: pościele, kołdry, poduszki, koce, ręczniki, 
środki higieniczne, środki czystości, artykuły 

domowe, sprzęt AGD (pralka, kuchenka) oraz 
meble.
Pomoc materialną można dostarczać w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki, w godzinach 
9:00–13:00, a w środy do godziny 18:00, do 
magazynu MOPS (ul. Ślusarska 2, Rumia).
Pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt 
z poszkodowaną rodziną. Pytania ws. ewentu-
alnego wsparcia pogorzelców można kierować 
do rumskiego MOPS-u telefonicznie (58 671 05 
56) lub mailowo (sekretariat@mops.rumia.pl).

TrwA zbIórKA dArów  
dLA pOGOrzELCów

Wejherowski szpital specjalistyczny 
wśród najlepszych
WEJHEROWO | Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy znalazł się w tzw. 
złotej setce najlepszych placówek medycznych w kraju. Które szpitale jeszcze 
znalazły się w prestiżowym rankingu?

To już 15. edycja rankingu or-
ganizowanego przez „Rzeczpo-
spolitą” i Centrum Monitorowa-
nia Jakości w Ochronie Zdrowia. 
Ocenie poddało się 207 szpitali 
w Polsce. Każdy mógł zdobyć 
maksymalnie 1000 punktów.

Najlepszym w kraju z 897,84 
pkt. okazał się Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Białej 
Podlaskiej (lider placówek na III 
poziomie zabezpieczenia szpital-
nego). Drugie miejsce z 879,38 
pkt. zajęło Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy (lider ośrodków 
onkologicznych lub pulmono-
logicznych), a trzecie z 879,3 
pkt. przypadło rzeszowskiemu 
Szpitalowi Specjalistycznemu 
Pro-Familia (lider placówek na 
I poziomie zabezpieczenia szpi-
talnego). Wśród szpitali zabie-
gowych, monospecjalistycznych, 
nieonkologicznych najlepszy jest 

Instytut Hematologii i Transfuzji 
– Szpital w Warszawie (847,41 
pkt). Natomiast w kategorii 
szpitali niezabiegowych – Wo-
jewódzki Szpital Rehabilitacyjny 
im. dr. S. Jasińskiego w Zako-
panem (651,62 pkt), a liderem 
szpitali pediatrycznych okazał 
się Wojewódzki Szpital Dziecię-
cy im J. Brudzińskiego w Byd-
goszczy (822,9 pkt). Najlepszym 
szpitalem poza siecią jest Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Lecznica Dzieci i Dorosłych 
Szpital im. I. Mościckiego sp. 
z o.o. w Chorzowie (860,57 pkt).

Najwyższą lokatę na Pomorzu 
ma Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im J. Korczaka w Słupsku, 
który znalazł się na ósmym miej-
scu (856,55 pkt). W ubiegłym 
roku był trzeci. Jednak trzecią 
pozycję zajął w rankingu szpitali 
na III poziomie sieci, czyli wyso-

Damian bojar to 24-letni 
mieszkaniec Rumi. Jeszcze na 
początku 2018 roku był aktyw-
nym studentem, dużo czasu 
poświęcał też na sport. W lu-
tym po raz pierwszy trafił do 
szpitala, natomiast w paździer-
niku okazało się, że cierpi na 
anemię aplastyczną i żadne leki 
nie są w stanie mu pomóc. Je-

dyną szansą na pełne wyzdro-
wienie jest przeszczep szpiku, 
dlatego miasto oraz sam 24-
latek apelują do potencjalnych 
dawców.

– Dla was jest to niewielki wy-
siłek, przygotowanie do bycia 
dawcą, czyli wypełnienie formu-
larza i pobranie wymazu z ust to 
kwestia 10 minut. Skąd wiem? 

Poszukiwany genetyczny bliźniak
RUMIA | Rumia szuka dawcy szpiku dla 24-letniego mieszkańca. Mężczyzna cierpi na rzadką chorobę, 
a jedynym sposobem na przywrócenie mu zdrowia jest znalezienie genetycznego bliźniaka. W organi-
zację akcji pomocowej zaangażowało się między innymi miasto.rUmIA | wskutek pożaru budynku mieszkalnego, do którego doszło w połowie grudnia 

przy ulicy Klonowej w rumi, siedem osób straciło swój dobytek. miejski Ośrodek pomocy 
Społecznej zorganizował zbiórkę potrzebnych rzeczy. wciąż potrzebna jest pomoc.

Sam byłem w tej bazie przez około 
dwa lata, jeszcze zanim zachoro-
wałem – mówi Damian bojar. – 
Każdy z nas powinien sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, czy jakby się 
znalazł w mojej sytuacji lub innego 
chorego, to czy chciałby, aby w tej 
bazie znalazło się jak najwięcej 
osób. Myślę, że tak – podkreśla. 

Pomóc można również zachęca-
jąc bliskich i znajomych do zdal-
nej rejestracji https://www.dkms.
pl/pl/zostan-dawca).

By dołączyć do bazy Fundacji 
DKMS wystarczy zjawić się:

12 STYCzNIA w GOdzI-• 
NACH Od 13:00 dO 18:00 
 w Centrum Handlowym 
Port Rumia,

13 STYCzNIA w GOdzI-• 
NACH Od 9:00 dO 14:00 
 w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Rumi (re-
jestracja połączona z akcją 
honorowego krwiodawstwa) 
lub

13 STYCzNIA w GOdzI-• 
NACH Od 14:00 dO 20:00  
w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Rumi.
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Obchody rozpoczną się o go-
dzinie 11:00 mszą świętą w Sank-
tuarium Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych, 
natomiast o godzinie 12:15 or-
szak rozpocznie przemarsz uli-

cami: Dąbrowskiego i Starowiej-
ską do ronda Jana Pawła II – pod 
pomnik. Zwieńczeniem będą 
uroczystości na scenie, między 
innymi: pokłon trzech króli 
świętej rodzinie, koncert kolęd 

w wykonaniu kapeli góralskiej 
oraz poczęstunek. 

Organizatorami wydarzenia 
są: Fundacja „Słowo”, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie oraz 
Urząd Miasta Rumi. 

Przez rumię przejdą trzej królowie
RUMIA | W najbliższą niedzielę (6 stycznia) cała Polska będzie obchodzić Święto Trzech Króli. Z tej 
okazji przez Rumię przejdzie uroczysty orszak. 

Rozbudowa 
„szóstki” w toku
REDA | Pomimo zimy nie ustają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 
6. Zgodnie z umową roboty budowlane rozpoczęto w listopadzie. Prace konty-
nuowano w grudniu.

Do tej pory wykonawcy zakoń-
czyli już przekładanie kanaliza-
cji sanitarnej z miejsca budowy 
nowej części szkoły, w tym mon-
taż nowej instalacji. W ramach 
przygotowania terenu pod nowy 
budynek trzeba było również 
zdemontować nawierzchnię 
i urządzenia placu zabaw, który 
ma zostać  przeniesiony w inne 
miejsce. Dopiero wówczas moż-
na było przystąpić do wykonania 
wykopów pod część fundamen-
tową oraz zbrojenia i zalania ław 
fundamentowych.

- Opóźnień nie ma, mimo 
momentów bardzo złej pogody 

Fo
t. 

UM
 R

ED
A

łUKASz KAmIńSKI,
zastępca burmistrza Redy

- Rozbudowa trzech szkół podstawowych jest 
jedną z naszych priorytetowych inwestycji w roku 
2019. Najwcześniej, bo w lipcu ubiegłego roku, 
rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2. Najpóźniej ma ruszyć rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 5, gdzie obecnie przystępujemy 
do przygotowywania projektu budowlanego.

– zapewnia Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza. - Właśnie 
kończymy wylewanie ław fun-
damentowych, co oznacza za-
kończenie najważniejszego etapu 

prac ziemnych.
Prace przy rozbudowie Szkoły 

Podstawowej nr 6 powinny za-
kończyć się do końca roku 2019 
roku. 

rEGION | pEwIK GdYNIA uruchomił system bezpłatnych powiadomień SmS oraz 
e-mail. dzięki nowemu udogodnieniu mieszkańcy będą na bieżąco informowani  
o awariach oraz przerwach w dostawie wody

NOwA USłUGA Od pEwIK

Z komunikatów mają skorzystać wszyscy 
objęci zasięgiem działania PEWIK, m.in.. 
redzianie, rumianie i wejherowianie. Nowa 
usługa jest dostępna zarówno dla osób 
posiadających umowę z PEWIK, jak i miesz-
kańców budynków wielorodzinnych, zarzą-
dzanych przez wspólnoty lub spółdzielnie 
mieszkaniowe. 
Komunikaty mają być wysyłane przez cały 
tydzień w godz. od 7.00 do 22.00, adekwat-
nie do występujących wydarzeń. 
Powiadomienia SMS można aktywować re-
jestrując się na stronie PEWIK. Tam również 
dostępny jest regulamin świadczenia usługi.
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Odbiór robót drogowych miał 
miejsce w Gowinie i na ulicy Ry-
backiej w Wejherowie. Choć obie 
drogi są już przejezdne od jakie-
goś czasu, to oficjalne oddanie 
do użytku odbyło się w ubiegłym 
tygodniu. 

Przypomnijmy: w ramach prac 
na ulicy Rybackiej powstał dodat-
kowy pas ruchu, ponadto nowa 
wiata autobusowa, oświetlenie 
i chodniki. Roboty zostały po-
dzielone na dwa zadania. Pierw-
sze to rozbudowa drogi powiato-
wej nr 1482 (ul. Rybacka) o pas 
prawoskrętu do drogi krajowej nr 
6 w Wejherowie, natomiast drugie 
to remont tej drogi na odcinku od 
Ronda Kaszubskiego do projek-
towanego prawoskrętu do DK nr 
6. W ramach pierwszego zadania 
poszerzono wlot na skrzyżowanie 
do dwóch pasów ruchu o szero-
kości 3 m każdy, poprzez budowę 
po stronie zachodniej dodatko-
wego pasa ruchu zaczynającego 

się w miejscu zjazdu na osiedlo-
wy parking 

dodatkowy pas ruchu (wraz 
z odcinkiem zmiany pasa ru-
chu), wybudowano chodnik oraz 
- w miejscu przystanku autobu-
sowego - poszerzono chodnik 
pod wiatę autobusową oraz małą 
architekturę. Wykonano też od-
wodnienie nawierzchni, przebu-
dowując kanalizację deszczową, 
przebudowano oświetlenie dro-
gowe, sygnalizację na skrzyżo-
waniu oraz przełożono odcinek 
sieci wodociągowej. Natomiast 
w ramach drugiego zadania po-
łożono nową nawierzchnię, po-
prawiono zjazdy, zatokę postojo-
wą oraz chodniki.

Remont ul. Rybackiej trwał od 
końca maja, a zakończył się w dru-
giej połowie listopada ub. roku. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
to ponad 3,3 mln zł. Głównym in-
westorem był powiat wejherowski, 
zaś udział finansowy gminy miasta 

Wejherowa wyniósł 500 tys. zł. 
Z kolei w Gowinie na półkilo-

metrowym odcinku drogi wy-
mieniona została nawierzchnia, 
powstały dwa przystanki auto-
busowe, a także nowy chodnik. 
Inwestycję zrealizowano w ra-
mach zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Zakrzewo – Linia – 
Strzepcz – Częstkowo – Gowino 
- Wejherowo na odcinku przez 
miejscowość Gowino o długości 
ok. 500 m”. Zakres robót budow-
lanych obejmował wykonanie 
nowej nawierzchni, chodników, 
zjazdów i zatoki autobusowej. 

Poprawiono także pobocza, wy-
konano oznakowanie pionowe 
i poziome oraz wymieniono wiatę 
przystankową. 

Prace trwały od pierwszej po-
łowy paźdzernika do 12 grudnia 
2018 r. I kosztowały łącznie nie-
mal 770 tys. zł, z tego gmina Wej-

herowo przeznaczyła na ten cel 
350 tys. zł. 

Obie inwestycje zrealizowano 
przede wszystkim z myślą o bez-
pieczeństwie mieszkańców, a tak-
że - jak w przypadku ulicy Rybac-
kiej - udrożnieniem ruchu.

/raf/

Dwie ulice jak nowe
POWIAT | Nowe nawierzchnie, chodniki, oświetlenie i wiaty 
autobusowe - do użytku oddano niedawno dwie ulice w powiecie 
wejherowskim. Drogi zostały przebudowane i gruntownie zmoder-
nizowane. 

Siłownia zewnętrzna to nie tylko same urządzenia do ćwi-
czeń, ale też zagospodarowany cały teren – ustawiono tu 
ławki, kosze na śmieci, zainstalowano stojaki na rowery. 
Jednocześnie w ramach prowadzonej inwestycji został roz-
budowany teren rekreacyjny. Wyznaczono więc i ogrodzono 
boisko do gry w siatkówkę, zaś plac zabaw powiększono 
i zainstalowano ogrodzenie. 
O budowę siłowni i rozbudowę placu zabaw wnioskowali 
sami mieszkańcy. Inwestycja została bowiem zrealizowana 
w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace 
pochłonęły ponad 325 tys. zł. 
Warto dodac, że całę zadanie zostało podzielone na trzy eta-
py, ostatnio zrealizowano etap drugi. W trzecim mieszkańcy 
zyskają jeszcze boisko do piłki nożnej.
/raf/

SIłOwNIA I wIęKSzY 
pLAC zAbAw
WEJHEROWO | Nowe urządzenia do ćwiczeń, boisko do 
gry w siatkówkę oraz powiększony plac zabaw dla dzieci 
– mieszkańcy osiedla Fenikowskiego w Wejherowie 
zyskali nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku. 

Nowa sala sportowa 
oficjalnie otwarta
LUZINO | Ma służyć zarówno uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego, jak i pozosta-
łym mieszkańcom. W Luzinie oficjalnie otwarta została nowa sala sportowa.

Obiektem, podobnie jak halą 
widowiskowo–sportową im. 
Marszałka Macieja Płażyńskie-
go, zarządzać będzie Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki w Luzinie. W godzinach 
lekcyjnych z sali korzystać mają 
uczniowie, a po południu udo-
stępniana ma być miejscowym 
sekcjom sportowym i grupom 
zorganizowanym.

- Od stycznia przeprowadza 
się na nią m in. sekcja tenisa 
stołowego oraz sekcja sportów 
walki koluchstyl – informuje 
Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT 
w Luzinie. - Warto dodać, że 
obecnie w luzińskich sekcjach 
sportowych trenuje systema-
tycznie ponad pięćset dzieci 
i trzystu dorosłych, dla których, 
zwłaszcza w okresie zimowym, 
stworzone zostały kolejne wa-
runki do treningu.

Uroczyste otwarcie sali spor-
towej zorganizowane zostało 
w miniony czwartek. W uroczy-
stości uczestniczyli m.in. lokalni 
samorządowcy, przedstawiciele 
środowiska sportowego, ucznio-
wie i nauczyciele. Nowy obiekt 
ma zostać oddany do użytku 7 
stycznia. Warto zaznaczyć, że in-
westycję związaną z budową sali 

sportowej Urząd Gminy w Luzi-
nie realizował przy wsparciu ze 
środków zewnętrznych.

Nowo powstały obiekt składa 
się z pełnowymiarowej sali o wy-
miarach 36x18, która przysto-

sowana została do gier zespoło-
wych, tj. piłka nożna, futsal, piłka 
ręczna, siatkówka i koszykówka. 
Budynek wyposażony został rów-
nież w cztery szatnie z zapleczem 
sanitarnym, zaplecze magazyno-

we, pomieszczenie dla obsługi 
oraz trzy małe sale gimnastyczne. 
Sala wraz z przylegającym do niej 
boiskiem Orlik tworzy kolejny 
kompleks sportowy w Luzinie.
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W grudniu uczniowie zakoń-
czyli ponad dwutygodniową 
zbiórkę przyborów szkolnych, 
gier i zabawek dla Domu Dziec-
ka w Lęborku. Młodzież była 
bardzo hojna w darach, bo przy-
niosła sporo wspaniałych pre-
zentów. Dzieci z Domu Dziecka 
były bardzo wdzięczne za okaza-
ne im wsparcie a Szkolny Samo-
rząd Uczniowski jeszcze nie raz 
okaże innym swoje dobre serca. 
Na zakończenie zbiórki dyrektor 
lęborskiej placówki Iwona Sysik 
przekazała specjalne podzięko-

wanie wszystkim uczniom, któ-
rzy zaangażowali się w zbiórkę 
darów. Natomiast dwie uczen-
nice szkoły Anna i Daria z klasy 
VIII C w ramach wolontariatu 
postanowiły zrobić słodką nie-
spodziankę dla pensjonariuszy 
Domu Opieki Społecznej w Lę-
borku. Korzystając ze sprawdzo-
nego przepisu, upiekły i pięknie 
udekorowały pyszne pierniczki 
świąteczne. Do niespodzianki 
dołączyły życzenia od uczniów 
i swoich nauczycieli.

(DD)

Prezenty dla Domu  
Opieki i Dziecka
LUZINO | Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzi-
nie może pochwalić się różnymi społecznymi działaniami, nakiero-
wanymi na obywatelskie wychowanie młodego pokolenia zarówno 
w aspekcie ogólnopolskim, jak i lokalnym. 

Wejherowska placówka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”, aby 
okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym 
i potrzebującym pomocy. W ramach wolontariatu ucznio-
wie klasy VII E odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. Młodzi kolędnicy zaśpiewali 
staropolskie kolędy oraz wręczyli ręcznie robione kartki 
świąteczne. Zorganizowane spotkanie dla osób samotnych 
wprowadziło pensjonariuszy w cudowną atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Mile spędzony czas 
z seniorami zakończył się słodkim poczęstunkiem. Ponadto, 
po raz kolejny szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej dla 
Kuchni św. Franciszka dla ubogich i bezdomnych, działającej 
przy parafii św. Anny w Wejherowie. W ramach „Razem na 
Święta” uczniowie zorganizowali zbiórkę darów żywnościo-
wych wśród rówieśników, rodziców, pracowników szkoły 
i nauczycieli. Te dwie inicjatywy, których celem była pomoc 
innym, zaowocowały otwartością i wrażliwością na potrzeby 
drugiego człowieka. (DD)

Na kilkadziesiąt godzin przed Wigilią 
w domu przy Alei Parku Krajobrazowe-
go w Łężycach wybuchł pożar. Dorobek 
życia straciły dwie rodziny. W akcję 
pomocową zaangażowało się m.in. 
Stowarzyszenie „Szansa dla Nas”, które 
najpierw organizowało zbiórkę darów, 
a teraz zachęca do przekazywania środ-
ków na pomoc dla pogorzelców.
- Liczę na dobre serce ludzi, którzy już 
podczas zbiórki darów udowodnili, że 

chętnie pomagają potrzebującym – 
mówi Ewa Bergmann, jedna z inicjatorek 
zbiórki. - Ważna jest każda złotówka. 
Wszystkie środki zostaną przeznaczone 
na budowę bądź odbudowę domu, któ-
ry uległ zniszczeniu w wyniku pożaru.
Niebawem ma ruszyć również zbiór-
ka pieniędzy do puszek. W imieniu 
rodzin poszkodowanych w pożarze za 
okazane wsparcie dziękują członkowie 
Stowarzyszenia „Szansa dla Nas”. WA

Wpłat można dokonywać  
na konto:
Stowarzyszenie „Szansa dla Nas”, Łężyce, 
Al. Parku Krajobrazowego 22, 84-207 
Koleczkowo
Nr rachunku bankowego: 25 1940 1076 
3086 7356 0043 0000 Bank Credit 
Agricole.
Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu 
poszkodowanych rodzin, serdecznie 
dziękuje wszystkim Darczyńcom.

pOmAGAją SAmOTNYm 
I pOTrzEbUjąCYm

zbIErAją pIENIądzE dLA pOGOrzELCów

WEJHEROWO | Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 
w Wejherowie zrobili prezent mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej i podopiecznym Kuchni św. Franciszka.

Gm. WEJHEROWO | Znajomi i sąsiedzi nie zostawiają rodzin z Łężyc, które w pożarze straciły dorobek życia.  
Organizują zbiórkę pieniędzy. Pomóc może każdy.  

Repatrianci z Białorusi 
trafili do Wejherowa
POMOC | W Wejherowie powitano rodzinę polskich repatriantów, którzy przybyli z Białorusi. Rodzina 
zamieszkała w budynku mieszkalnym nadleśnictwa i w ten sposób rozpoczęła nowy etap swojego życia.

-Losy Polaków na Wschodzie 
są ciągle zaskakujące i wymagają 
poukładania. Nam udało się po-
móc Polakom, którzy od wielu lat 
starali się powrócić do ojczyzny 
– mówi nadleśniczy Jacek Szulc 
z Nadleśnictwa Wejherowo. 

Akcja pomocy rodzinie roz-
poczęła się w sierpniu z inicja-
tywy nadleśniczego Jacka Szulca 
z Nadleśnictwa Wejherowo przy 
wsparciu Bartłomieja Obajtka, 
dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku. 
Rodzina od lat marzyła o powro-
cie do Polski i po otrzymaniu 
informacji o chęci przyjęcia jej 
przez nadleśnictwo, wraz z pre-
zesem fundacji Denisem Zwonik 
i prezesem Związku Polaków na 
Białorusi Andżeliką Borys, roz-
poczęła przygotowania do prze-
prowadzki do Polski.

-Rodzina Dowgielewiczów 
ma polskie korzenie. Wszyscy 
mają Kartę Polaka, a dziadek 
pana Walerego był nadleśniczym 

w Piątkowszczynie w wojewódz-
twie grodzieńskim a dziadek pani 

Zhany walczył w Armii Krajowej 
jako polski oficer – dodaje Denis 

Zwonik, prezes Fundacji Pamięci 
Historii i Kultury Polskiej na Bia-
łorusi.

Dzięki wspólnym staraniom 
Fundacji Pamięci Historii i Kul-
tury Polskiej na Białorusi, Związ-
ku Polaków na Białorusi oraz 
Nadleśnictwa Wejherowo, polska 
rodzina z Białorusi zamieszkała 
w budynku mieszkalnym nadle-
śnictwa przy ulicy Sobieskiego. 
Przed samymi świętami państwo 
Walery, Zhana i Daria Dowgie-
lewiczowie otrzymali klucze do 
swojego nowego mieszkania. 
Nadleśnictwo Wejherowo wyre-
montowało mieszkanie a Nadle-
śnictwo Choczewo wyposażyło 
w sprzęty. Udało się też znaleźć 
pracę dla nowych mieszkańców 
Wejherowa. Pan Walery dostał 
pracę w warsztacie samochodo-
wym a pani Zhana w niepublicz-
nym przedszkolu w Wejherowie. 
Natomiast córka rozpoczęła na-
ukę w polskiej szkole.  

(DD)
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Wigilia dla  
samotnych i ubogich
WEJHEROWO | W Domu Pielgrzyma przy Klasztorze odbyła się uroczysta wigilia dla ludzi ubogich, 
samotnych i bezdomnych z Wejherowa. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób.

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podziękował za za-
proszenie i życzył wszystkim dużo 
pokoju w sercach na zbliżające się 
święta.

Wigilia zorganizowana zosta-
ła dzięki wsparciu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie, Urzędu Miejskie-

go w Wejherowie, Klasztoru OO. 
Franciszkanów i wolontariuszy 
Kuchni św. Franciszka. Wszyscy 
przybyli na Wigilię otrzymali 
paczki świąteczne.

- Gromadzimy się tutaj jak co 
roku ze wszystkimi, którzy po-
trzebują tego spotkania i ciepła, 
by wspólnie spożyć tę wieczerzę 

wigilijną i poczuć wspólnie magię 
Świąt Bożego Narodzenia i to, co 
daje nam Bóg, czyli błogosławień-
stwo – mówi gwardian klasztoru 
o. Daniel Szustak.

Do życzeń dołączył się także 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz Anna 
Kosmalska, dyrektor Miejskie-

go Ośrodka Pomocy społecznej 
w Wejherowie.

Zebrani zaśpiewali wspólnie kolę-
dy, złożyli sobie życzenia łamiąc się 
opłatkiem oraz zasiedli do tradycyj-
nej Wigilii. Pomocy przy obsłudze 
gości wigilijnych udzielili społeczni 
instruktorzy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Wejherowie. /raf/

Polski karnawał nie jest tak 
hucznie obchodzony, jak ten 
w Brazylii, jednak nie może na 
nim zabraknąć kolorowych i ory-
ginalnych masek, które uświetnią 
każdą zabawę. Choć maski z róż-
nych krajów znacznie różnią się 
od siebie, to na żadnej nie bra-
kuje błyszczących elementów, 
piórek i kolorowych ozdób. Na 
warsztatach kreatywnych 5 stycz-
nia w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan maluchy 

będą miały okazję samodzielnie 
wykonać kolorowe maski, które 
będą przypominać ptaki.

Bazą do powstania prac będą 
utwardzone szablony masek 
w różnych kształtach, w tym 
sowy, rudzika, dzięcioła czy gila, 
które następnie będą malowa-
ne i dekorowane. Maluchy będą 
mieć do dyspozycji barwne piór-
ka, klej, dodatki pasmanteryjne 
oraz kredki. Dodatkową atrakcją 
będzie część edukacyjna spo-
tkania – prowadzący będą opo-
wiadać dzieciom o zwyczajach 
polskich ptaków oraz ciekawost-
kach związanych z ich wyglądem 
i upierzeniem. 

Warsztaty kreatywne odbędą 
się 5 stycznia w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi. Zajęcia będą prowa-
dzone od godz. 12:00 do 18:00. 
Wstęp bezpłatny! 

/raf/

Karnawałowa zabawa  
z barwnymi maskami
RUMIA | Udana zabawa karnawałowa nie obędzie się bez  
barwnych przebrań, które łatwo wykonać samodzielnie. Sylwester w Parku Miejskim był okazją do 

tradycyjnego powitania nowego roku 2019. 
Wejherowianie przybyli licznie do parku 
bawili się przy muzyce, którą serwował DJ 
Miker oraz konferansjerce w wykonaniu 
Pawła Reckiego.
O północy zgromadzeni mieszkańcy i goście 
odliczali ostatnie sekundy mijającego 2018 
roku wspólnie z prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrandtem i sekretarzem 
miasta Bogusławem Suwarą. Prezydent mia-
sta składając wszystkim życzenia podkreślił, 
że mijający stary rok 2018, ze względu na 
ważne inwestycje realizowane w mieście nie 
był zły dla grodu Wejhera i wyraził życzenie, 
aby ten nowy rok 2019 nie był gorszy, a jesz-
cze lepszy. Życzył też wszystkim zdrowia, 
sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Po symbolicznej lampce szampana, miesz-
kańcy i towarzyszący im goście, składali 
sobie życzenia podziwiając pokaz fajer-
werków, a później bawili się jeszcze przy 
dźwiękach muzyki elektronicznej generowa-
nej przez DJ Mikera. Imprezę zorganizowało 
Wejherowskie Centrum Kultury.
/raf/

Szampana w sylwestrową noc nie było ale emocji, towa-
rzyszącym narodzinom pierwszego dziecka było niezwykle 
dużo. Pierwsze dziecko w Nowym Roku 2019 w powiecie 
wejherowskim urodziło się... minutę po północy. To dziew-
czynka, która przyszła na świat siłami natury. Noworodek 
może okazać się także pierwszym dzieckiem, urodzonym 
w całym województwie pomorskim. 
-Przewidywany termin porodu miałam między 30 grudnia 
a 3 stycznia więc z medycznego punktu widzenia córeczka 
urodziła się o czasie – mówi pani Monika Laszuk. - Na izbie 
przyjęć przyjęto mnie na oddział o godzinie dziewiętnastej. 
Godzinę później miałam już regularne skurcze. 
W Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Położniczym 
w Wejherowie Monika Laszuk z Rybna w gminie Gniewino 
urodziła zdrową dziewczynkę o imionach Wiktoria Agniesz-
ka. Maluszek waży 3180 gramów i mierzy 56 cm. Była wtedy 
godzina 24:01. To drugie dziecko pani Moniki i jej męża 
Dariusza. Małżonkowie wychowują jeszcze 4-letniego syna 
Ksawerego. Szczęśliwy tata pracuje zawodowo w firmie 
samochodowej a młoda mama po zakończeniu pracy w lo-
kalnej spółce przeszła na urlop macierzyński. Państwo La-
szukowie cieszą się, że pierwszy dzień nowego roku powitali 
z nowym członkiem rodziny.  
Drugim noworodkiem urodzonym 1 stycznia 2019 roku jest 
chłopiec z Luzina, który przyszedł na świat o godzinie 3:00. 
Natomiast trzecim dzieckiem Nowego Roku jest chłopiec 
z Rumi, który urodził się o godzinie 11:30. 
(DD)

w STOLICY pOwIATU HUCzNIE pOwITANO NOwY rOK

pIErwSzE dzIECKO  
UrOdzONE w 2019 rOKU

WEJHEROWO | Rok 2019 mieszkańcy Wejherowa powitali podczas tradycyjnej już zabawy, która odbyła się w Parku miejskim.

POWIAT | minutę po północy przyszedł na świat pierwszy 
mieszkaniec powiatu wejherowskiego. 
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Świąteczne 
fotografie 
czytelników
POWIAT | Rodzinnie i radośnie Święta Bożego 
Narodzenia spędzali czytelnicy portalu Gwe24.
pl. W ramach konkursu ogłoszonego w ubiegłym 
tygodniu chwalili się świątecznymi fotografiami.

Do udziału w zabawie, która 
organizowana była przy współ-
pracy z salą zabaw Crocusiowy 
Zamek w Redzie, czytelników nie 
trzeba było szczególnie zachęcać. 
Wystarczyło hasło „święta z ro-
dziną”, aby pod konkursowym 
postem na Facebooku pojawiło 
się kilkadziesiąt zdjęć. 

W związku z dużym zaintere-
sowaniem zabawą przyznanych 
zostało dziesięć jednorazowych 

wejściówek no-limit do funparku 
Crocusiowy Zamek w Redzie. Zwy-
cięzcami zabawy okazali się autorzy 
zdjęć, które publikujemy obok. 

Zwycięzcy o wygranej powia-
domieni zostali za pomocą Face-
booka. Laureatom zabawy gratu-
lujemy, a wszystkich pozostałych 
uczestników zmagań zachęcamy 
do udziału w kolejnych konkur-
sach organizowanych na portalu 
Gwe24.pl. wa Fo
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Wejherowscy radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu pomocy finansowej w wysoko-
ści 800 tys. zł powiatowi wejherowskiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 
– budowę ronda w ul. 12 Marca i ul. Sikorskiego.
Radni przyjęli też uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Wejherowa: w obszarze ograniczonym ul. Ju-
dyckiego, 12 Marca i od północy – terenem kolejowym oraz fragmentu korytarza ekologicz-
nego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku ul. Konopnickiej i ul. Fenikowskie-
go w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z Redą.
Podczas sesji przyjęto także  uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-
2023. Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, celem tego 
programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia i zapewnienia posiłku dzieciom, 
uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób starszych, chorych, niepełnosprawnych 
i samotnych.
W 2017 r. w ramach prowadzonego wsparcia objęto dożywianiem 348 uczniów. W szkołach 
i przedszkolach wydano w ramach wsparcia łącznie 46 442 posiłków. Ustalono kryterium 
dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności, które zostało podwyższone do 150 proc. kryterium dochodowego.
Radni przyjęli ponadto uchwałę dotyczącą uchwalenia statutu Miasta Wejherowa (doku-
ment jest dostosowany do obecnych przepisów i realiów społecznych), Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 i Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 
/raf/

Umowa w sprawie pożyczek została podpisana pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyj-
nym (EBI) a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym w drugiej połowie grudnia 2018 r. Dzięki 
niej inwestorzy mogą starać się o preferencyjną pożyczkę na budowę instalacji wytwarza-
jących energię z jej odnawialnych źródeł. Z funduszy unijnych na pożyczki zostało przezna-
czonych prawie 60 mln zł, a 3,5 mln zł PFP dołoży ze środków własnych.
Pożyczka z PFP pomoże inwestorom w postawieniu specjalnych instalacji (np. paneli foto-
woltaicznych) w celu produkcji energii cieplnej czy elektrycznej (np. siłownie wiatrowe). 
To pierwsza tego typu umowa w Polsce. Będzie to kredyt na atrakcyjnych warunkach. 
Oprocentowanie w skali roku wynosić będzie jedynie 0,25 proc., a okres kredytowania może 
sięgać nawet 15 lat. Ponadto PFP nie będzie pobierać opłat oraz prowizji za czynności zwią-
zane z udzieleniem i obsługą pożyczek.
O pożyczkę mogą starać się inwestorzy chcący wybudować na terenie województwa 
pomorskiego instalację wytwarzającą energię z OZE. Dotyczy to m.in.: przedsiębiorców, 
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, związków i stowa-
rzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół wyższych 
czy grup producentów rolnych.  Na pożyczki, które wchodzą w skład oferty pozadotacyjnej 
tworzonej przez województwo pomorskie i partnerów finansowych, przeznaczono prawie 
730 mln złotych z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Do tej pory wsparcie otrzymało już 
ponad 1000 podmiotów. /raf/

zbUdUją KOLEjNE rONdO

pIENIądzE NA „zIELONą ENErGIę”

WEJHEROWO | O dofinansowaniu budowy nowego ronda oraz wykupie gruntów zade-
cydowali radni Wejherowa podczas III sesji rady miasta. 

POmORZE | Ponad 60 mln zł przeznaczone jest w tym roku na odnawialne źródła energii 
na Pomorzu. można już składać wnioski o pożyczkę. 

Wilki zagryzły 
stado danieli?
GM. WEJHEROWO | Wilki na dobre powróciły do polskich lasów. Niedawno 
w powiecie wejherowskim wataha wilków, licząca co najmniej kilkanaście sztuk, 
najprawdopodobniej zagryzła stado danieli. 

Ostrzeżenie przed wilkami 
opublikowano na facebookowym 
profilu sołectwa Zbychowo (gm. 
Wejherowo). 

- Leśnicy już od lat opowiadają, 
że widać, słychać i czuć obecność 
wilków w naszych lasach. Ich po-
pulacja z roku na rok się zwięk-
sza, stwarzając zagrożenie już nie 
tylko dla dzikiej zwierzyny, ale 
też dla zwierząt hodowlanych – 
możemy przeczytać na fanpage-
’u sołectwa. - Coraz częściej wilki 
polują w miejscach zamieszkałych 
przez ludzi. W nocy z dnia 20 na 
21 grudnia wataha drapieżników 
składająca się z co najmniej 15 
osobników wtargnęła na ogrodzo-
ny teren jednego z gospodarstw na 
terenie Zbychowa i zagryzła stado 

danieli. Zwierzęta miały rany na 
szyjach i rozprute brzuchy. Pro-
simy o zachowanie szczególnej 
ostrożności w czasie pobytu na te-
renach leśnych oraz w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie. Nie należy 
wypuszczać pupili podczas spa-
cerów. Zagrożone są szczególnie 
te zwierzęta, które są trzymane na 
uwięzi w zagrodzie lub na łańcu-
chach gdyż w takich przypadkach 
są one bezbronne.

Wilki zostały zarejestrowa-
ne przez kamery monitoringu. 
Obecność wilków, ich liczebność 
oraz straty przez nie wyrządzone 
zostały potwierdzone przez pra-
cowników Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska z Gdańska. 
Pozostawione ślady, skala szkód 

oraz nagranie z monitoringu po-
zwoliły szybko i jednoznacznie 
zidentyfikować drapieżników.

- Zdarzenie miało miejsce w cen-
trum miejscowości w bliskim 
sąsiedztwie budynków mieszkal-
nych – informują przedstawiciele 
sołectwa Zbychowo. - Łącznie 
śmierć poniosło 17 szt. danieli, 
z których kilka wilki przeciągnę-
ły poza zagrodę przez zniszczony 
fragment ogrodzenia, a szczątki 
rozniosły po okolicznym terenie. 
[Tę informację] zamieszczony 
w celach informacyjnych i ku 
przestrodze mieszkańców, a nie 
dla medialnej nagonki na dzikie 
zwierzęta, które są objęte ścisłą 
ochroną gatunkową w Polsce.

/raf/
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W 2019 roku będzie trzynaście dni ustawowo 
wolnych od pracy. Jednak biorąc jeden lub dwa dni 
urlopu wypoczynkowego będzie można skorzystać 
z długich weekendów. Przy 14 dniach urlopu wy-
poczynkowego zyskamy nawet 43 dni wolnego - to 
więcej niż w 2018 roku!

Najbliższe święto to Trzech Króli, które od 2011 
r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Niestety 
przypada w niedzielę i nie przysługuje dodatkowy 
wolny dzień. Ale nie martwmy się. W 2019 r. będzie 
wiele okazji do dłuższego wypoczynku.

Następne wolne dni to Wielkanoc, która przypa-
da 21 i 22 kwietnia. Polacy będą świętować trzy dni 

od 20 kwietnia (Wielka Sobota). Do Sejmu trafił już 
projekt zakładający wprowadzenie kolejnego dnia 
wolnego w okresie świątecznym. Być może od 2019 
r. Wielki Piątek okaże się wolny? Wtedy pracownicy 
mieliby 4-dniowy wypoczynek.

Dziesięć dni później, bo 1 (Święto Pracy) i 3 maja 
(Konstytucja 3 maja) przypadają dwa wolne dni. 
Jednak biorąc urlop 2 maja (czwartek), zyskuje-
my pięć wolnych dni. Jeśli chcemy wypoczywać aż 
dziewięć dni, to wystarczy wziąć urlop dodatkowo 
29 i 30 kwietnia. A dla tych, którzy planują dłuższy 
wyjazd proponujemy wziąć siedem dni urlopu i cie-
szyć się 16-dniowym wypoczynkiem.

Cztery dni można będzie wypoczywać, jeśli po 
Bożym Ciele przypadającym 20 czerwca, urlop weź-
miemy 21 czerwca (piątek).

15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego oraz 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada 
w czwartek. Jeśli 16 sierpnia (piątek) skorzystamy 
z urlopu, to zyskamy kolejny 4-dniowy weekend.

Wszystkich Świętych (1 listopada) będzie w pią-
tek, zatem bez brania urlopu mamy trzydniowy 
weekend.

Dziesięć dni później w poniedziałek przypada 11 
listopada, czyli Święto Niepodległości i każdy pra-
cujący zyska kolejny 3-dniowy weekend.

Ostania szansa na dłuższy wypoczynek będzie 
pod koniec roku. Boże Narodzenie, czyli 25 i 26 
grudnia wypadają w ciągu tygodnia. Jeśli 24 grud-
nia (Wigilia, wtorek) weźmiemy urlop, a następnie 
także 27 (Sylwester, piątek), to będziemy cieszyć się 
dziewięciodniowymi wakacjami. Projekt, którym 
zajmują się posłowie także uwzględnia 24 grudnia 
jako dzień wolny, ale czy tak się okaże dowiemy się 
już po nowym roku.

Bardziej spragnieni wypoczynku mogą dodatko-
wo wziąć urlop 30 i 31 grudnia i zyskają 9-dniowy 
weekend, który zahaczy już o Nowy Rok. A naj-
bardziej wytęsknieni mogą jeszcze wziąć wolne 23 
grudnia (poniedziałek) i zyskają aż 12 wolnych dni.

/opr. raf/

Zaplanuj urlop w 2019 roku
POMORZE | Nawet czterdzieści trzy wolne dni i siedem długich weekendów.  
Kiedy wziąć wolne w 2019 roku, aby mieć dłuższy urlop? 
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

Młodzi uczą się biznesu w praktyce
POMORZE | To nie są nudne wykłady. Ponad 2,7 tysiąca uczniów z Pomorza uczyło się przedsiębiorczości u najlepszych pracodawców w regionie.

Spotkania z najważniejszymi firmami 
z Pomorza i warsztaty teoretyczne – takie 
lekcje przedsiębiorczości dla uczniów są 
nie tylko szansą na poznanie przyszłych 
pracodawców, ale stwarzają również 
możliwość poszerzenia wiedzy o ekono-
mii i biznesie oraz świadomego wyboru 
ścieżki kariery.

Lekcje przedsiębiorczości to wspólny 
projekt Fundacji Inspirujące Przykłady 
i samorządu województwa pomorskiego. 
W 2018 roku zostało zorganizowanych 
229 wizyt w firmach. 

W 2018 r. w lekcjach przedsiębiorczo-
ści wzięło udział ponad 2,7 tys. uczniów 
szkół średnich. 

– Lekcje przedsiębiorczości to nie 
nudna teoria, ale konkretne przykłady 
i spotkania z liderami biznesu – zazna-

cza Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora 
Departamentu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Z zaproszenia skorzystało 21 szkół 
z całego województwa. To nie tylko 
szkoły z obszaru metropolitalnego, ale 
również z mniejszych miast. Uczniów 
gościły firmy znane nie tylko na rynku 
krajowym, ale też polskie przedstawi-
cielstwa międzynarodowych gigantów. 

– Tematyka zajęć była zróżnicowana. 
Podczas jednych młodzież dowiadywała 
się czym są fundusze inwestycyjne, jak 
działa giełda, a podczas innych poznawa-
ła zagadnienia związane z pracą w kon-
kretnych firmach – wyjaśnia Szakiel.

Wśród współpracujących z organizato-
rami akcji firm są przedsiębiorstwa logi-

styczne, firmy produkcyjne i z sektora IT. 
– Zadaniem Fundacji Inspirujące Przy-

kłady jest pokazanie młodym ludziom, 
stojącym na progu dorosłego zawodo-
wego życia, praktycznych przykładów 
i możliwości dzisiejszego rynku pracy – 
mówi Leszek Szmidtke, pomysłodawca 
projektu. – Młodzi powinni porozma-
wiać ze specjalistami, żeby samodzielnie 
zdecydować o dalszej edukacji i karierze, 
a nie tylko wybierać szkołę z uwagi np. na 
modę, na wybory rówieśników czy pre-
sję ze strony rodziców. Bardzo ważne jest 
też to, by w takich lekcjach brała udział 
przede wszystkim młodzież spoza Trój-
miasta, która odwiedza centra biznesowe 
i światowe korporacje.

Projekt będzie kontynuowany w 2019 
roku. /raf/

Pod sam koniec ubiegłego roku padł kolejny rekord na 
linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pociągiem pojechał 
4-milionowy pasażer. Tym samym liczba pasażerów PKM 
w 2018 r. zwiększyła się o milion w porównaniu do 2017 r.
Pomorzanie chętnie korzystają z pociągów. Dowodem tego 
są najnowsze statystyki ruchu pasażerskiego na liniach sys-
temu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jeszcze w listopadzie 
statystyki mówiły o 3,4 mln pasażerów. 
- Najnowsze wyliczenia pokazują, że rok 2018 PKM zamknie 
kolejnym rekordem – liczbą ponad 4 mln przewiezionych 
osób – zxapowiadano na kilka dni przed końcem roku. - 
Z roku na rok liczba pasażerów wzrasta. W 2016 r. było ich 
2 mln, a w 2017 r. 3 mln. Oznacza to, że PKM zyskuje na 
popularności, a liczba korzystających z niej osób wzrosła już 
dwukrotnie w ciągu tylko dwóch lat.
– Ten wynik pokazuje, jak duży jest potencjał PKM – mówi 
Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. 
– Cieszę się, że frekwencja stale wzrasta, to zasługa dobrych 
decyzji, m.in. wprowadzenia cyklicznego rozkładu jazdy, sta-
bilnej oferty przewozowej na trasach regionalnych z Kartuz 
i Kościerzyny oraz otwarcia nowych przystanków Gdynia 
Stadion i Gdynia Karwiny. Mijający rok pokazuje, że z PKM 
chętnie korzystają nie tylko pracownicy i turyści, ale też stu-
denci trójmiejskich uczelni. Wielu z nich dojeżdża z Kartuz 
lub wynajmuje mieszkania w pobliżu przystanków PKM. 
Przypomnijmy: we wrześniu 2015 r. samorząd województwa 
pomorskiego uruchomił nową linię kolejową łączącą Trój-
miasto z Kartuzami i Kościerzyną. Po trzech latach Pomorska 
Kolej Metropolitalna stała się jednym z filarów komunika-
cyjnych naszego regionu. W planach jest elektryfikacja linii, 
a także budowa nowej stacji pomiędzy przystankami Gdańsk 
Matarnia i Gdańsk Port Lotniczy.
/raf/

KOLEj przEwIOzłA  
jUż pONAd 4 mLN OSób
POmORZE | Linią PKm pojechał 4-milionowy pasażer.  
W ciągu dwóch lat liczba pasażerów wzrosła dwukrotnie. 
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NIERUCHOMOŚCI

SprzEdAm

SprzEdAm działkę budowlaną, 
Częstkowo, 1000 m2, cena 38 zł. za 
m2, tel. 510 751 837

SprzEdAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

wYNAjmę

wYNAjmę 3000m2, centrum Koście-
rzyny, 3000 zł.,  tel. 537 955 506  

wYNAjmę działkę rolną, 1ha, w Re-
dzie, 500 zł., tel. 537 955 506

wYNAjmę działkę w Rumi, ul Gajowa, 
600 m2, 500 zł., tel. 537 955 506

SprzEdAm nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

pOSzUKUję wYNAjąĆ

KUpIę

KUpIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SprzEdAm

KUpIę

złOmOwANIE aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SprzEdAm komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

USŁUGI

SzKOdY komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, 
tel. 601 631 835 

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpAKOwANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOTłOwNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto  
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

wdOwA brunetka 168 cm pozna wol-
nego, samotnego pana do 75 lat, tel. 
663 421 896

wOLNY wiek 39 lat pozna panią do 
stałego związku,dzieci nie stanowią 
przeszkody, tel 572 543 529

RÓŻNE

drEwNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w  balotach 120x150, 
słowa w kostkach, z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

brYCzKA na drewnianych kołach, do 
odnowienia 2100 zł., tel. 600 667 860

OGŁOSZENIE 284/2018/DB

OGłOSZENia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express BiznesuSzUKASz prACOwNIKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                    33/2018/RL

ZADZWOŃ: 660 731 138 

lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?
to proste!

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138    |    e-mail: d.bieszke@expressy.pl

OGŁOSZENIE U/2018/RL

pIłA tarczowa drewniana, bez silnika, 
180 zł., bryczka na drewnianych ko-
łach, do odnowienia 2100 zł., tel. 600 
667 860

przYCzEpA do kostek 6 m., stan do-
bry, 3000 zł., Szemud, tel. 510 751 837

dmUCHAwA stan dobry 550 zł., Sze-
mud, tel. 510 751 837

SprzEdAm silnik na wózku, 7,5kw, 
750 zł., tel. 537 955 506

SprzEdAm maszyny krawieckie, przemy-
słowe, stół i inne, tanio, tel. 537 955 506

SIECzKArNIA do sieczki, drewniana 
220 zł, sanki do konia, 160 zł. Tel. 600 
667 860

KUpIę stare antyczne meble, stare ma-
szyny do szycia, stare dywany, stare 
obrazy, futra z norek, tel. 732 917 377

rOzSIEwACz kos, 380 zł., brony trój-
ki, 580 zł., stelaż kiosku RUCH, 530 zł., 
tel. 600 667 860

bECzKI PLAST, 200L na działkę do 
wody, czyste lub pod rynny, tel. 511 
841 826



Srebro zawodników 
z „Samochodówki”
WEJHEROWO | W hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie odbył się finał XIX  
Wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców.

W turnieju wzięły udział drużyny 
AP Marko Gol Gdańsk, Gmina 
Puck, Start Łeba i Team Adam-
ski Słupsk. Mecze rozgrywano 
systemem „każdy z każdym”. Po 
zakończeniu wszystkich spotkań 
piłkarze z Słupska zajęli pierw-
sze miejsce w bramkach 19:5, 
Łeba drugie miejsce z wyni-
kiem 5:7, Gdańsk trzecie miejsce 
w bramkach 8:8 i Puck czwarte 
miejsce z wynikiem 6:18. Tytuł 
mistrza województwa pomor-
skiego LZS weteranów zdobyła 
drużyna Team Adamski Słupsk. 

Uczestnikom przyznano również 
nagrody indywidualne. Najlep-
szym zawodnikiem został Ceza-
ry Malinowski z Team Adamski 
Słupsk, najlepszym bramkarzem 
Mirosław Świderski z AP Marko 
Gol, a najlepszym strzelcem Ja-
cek Adamski z Team Adamski 
Słupsk. Nagrodę dla najstarsze-
go zawodnika odebrał Jerzy Wa-
silczuk z AP Marko Gol (rocz-
nik 1951). Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary, 
dyplomy oraz medale. Wręcze-
nia nagród dokonała zastępca 

wójta gminy Linia Astrida Ka-
czyńska oraz pełniąca obowiąz-
ki dyrektora Gminnego Domu 
Kultury Kamila Soroko. Organi-
zatorami zawodów byli: Gmin-
ne Stowarzyszenie LZS w Lini, 
Pomorskie Zrzeszenie LZS 
w Gdańsku, Urząd Gminy Li-
nia oraz Gminny Dom Kultury 
w Lini. Sprawny przebieg zawo-
dów zagwarantowali członkowie 
GS LZS w Lini oraz wolontariu-
sze Paulina Mach, Łukasz Pole-
jowski, Artur Patelczyk, Mariusz 
Okrój i Jakub Brzeski. (DD)

Mistrzostwa województwa weteranów
LINIA | W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lini odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Woje-
wództwa Pomorskiego Weteranów w Halowej Piłce Nożnej w kategorii 1968 i starszych. 

WEJHEROWO | W hali sportowej Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 4 w Wejherowie odbyło się szkolenie z ko-
szykówki. 

Głównym organizatorem spotkania był Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, 
a zajęcia prowadził trener Kadry Polski Mężczyzn U-15 
i U-16, trener grup młodzieżowych w klubie Asseco Arka 
Gdynia Michał Mróz. 
-Pan Michał z chłopakami WKK Wejherowo zdobył brązo-
wy medal Mistrzostw Polski Juniorów oraz czwarte miej-
sce w Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych – wyjaśnia 
Bartłomiej Woźniak. 
W szkoleniu uczestniczyło ponad 50 osób. Ćwiczenia wy-
konywali zawodnicy, grający w klubie UKS Basket Ósem-
ka Wejherowo. Wśród słuchaczy byli nauczyciele, trene-
rzy oraz działacze sportowi z całego powiatu wejherow-
skiego. Celem szkolenia była promocja  dyscypliny sportu 
oraz opanowanie metod nauczania dzieci i młodzieży dla 
podstawowych elementów gry w koszykówkę. Kolejny-
mi szkoleniami, organizowanymi przez Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Wejherowie 
dla nauczycieli będą szkolenia z tenisa stołowego oraz pił-
ki nożnej, które odbędą się w 2019 roku. 
-Poprzez spotkania staramy się udoskonalić i wzboga-
cić warsztat pracy nauczycieli oraz trenerów, nie tylko za-
trudnionych w PZPOW w Wejherowie – dodaje Bartłomiej 
Woźniak. - Zapraszamy także do wzięcia udziału w na-
szych innych projektach szkoleniowych wszystkich zain-
teresowanych nauczycieli.
(DD)

WEJHEROWO | W finałowym 
spotkaniu XIX Wojewódz-
kiej Licealiady w piłce ręcz-
nej dziewcząt, uczennice Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 
4 w Wejherowie wywalczyły 
brązowy medal.
 
W hali sportowej Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 4 
w Wejherowie odbył się finał 
XIX Wojewódzkiej Licealia-
dy w piłce ręcznej dziewcząt. 
W rywalizacji wzięło udział 

5 najlepszych zespołów z całego województwa pomorskiego. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna z Kwidzyna, która była faworytem rozgrywek. Gospodynie turnieju czyli Powiato-
wy Zespół Szkół nr 4 z Wejherowa zdobył brązowy medal, co jest dużym sukcesem dziew-
cząt z „Samochodówki”. -Dziewczyny z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 od początku roku 
szkolnego kontynuują wspaniałą serię sukcesów – mówi Bartłomiej Woźniak, referent ds. 
sportu i imprez sportowych w PZPOW w Wejherowie. - Poziom turnieju stał na wysokim 
poziomie więc mecze były bardzo ciekawe i emocjonujące.  
W klasyfikacji końcowej zwyciężył Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Dru-
gie miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, trzecie Powiatowy Zespół Szkół  
nr 4 w Wejherowie w składzie Julia Myszk, Kornelia Ogórkiewicz, Karolina Drewa, Ange-
lika Górska, Ramona Rompa, Milena Kosznik, Klaudia Langa, Marcela Majewska, Zuzan-
na Okoń, Patrycja Cierocka, Wiktoria Dampc, Marta Kandziora, Zuzanna Kwaśnik i Weroni-
ka Łynka, czwarte miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim i piąte XX 
Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Na zakończenie turnieju zespoły zostały nagrodzo-
ne pucharami, medalami i dyplomami które wręczał dyrektor Andrzej Byczkowski i referent 
ds. sportu i imprez sportowych w PZPOW w Wejherowie. (DD)

UDANE SZKOLENIE  
Z KOSZyKóWKI
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www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 4 stycznia 201916

W rywalizacji uczestniczyło 5 najlepszych 
zespołów z całego województwa pomorskiego.  
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Kwidzy-
na, która była faworytem rozgrywek. Gospo-
darze turnieju czyli Powiatowy Zespół Szkół 
nr 4 z Wejherowa zdobył srebrny medal co jest 
największym sukcesem  drużyny w tej dyscy-
plinie sportowej. 

Chłopcy z „Samochodówki” pokazali cha-
rakter oraz olbrzymie serce do walki więc na-
leżą się im za to olbrzymie brawa, bo poziom 

turnieju stał na bardzo wysokim poziomie – 
mówi Andrzej Byczkowski,  dyrektor Powiato-
wego Zespołu Placówek Oświatowo–Wycho-
wawczych w Wejherowie. 

W klasyfikacji końcowej zwyciężył Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 
Drugie miejsce zajął Powiatowy Zespół Szkół 
nr 4 w Wejherowie, który zagrał w składzie 
Mateusz Feta, Gabriel Golla, Cezary Gra-
bowski, Dominik Klein, Mikołaj Lademann, 
Michał Milewski, Radosław Sałata, Damian 

Dudziński, Nikodem Fleming, Filip Freund, 
Adrian Necel, Igor Jurewicz,  Konrad Rompa 
i  Oskar Szafrański. Trzecie miejsce zajęło XXI 
Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, czwarte 
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie i piąte 
miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Koście-
rzynie. Na zakończenie turnieju zespoły zo-
stały nagrodzone pucharami, medalami oraz 
dyplomami, które wręczał dyrektor PZPOW 
i referent ds. sportu i imprez sportowych Bar-
tłomiej Woźniak. (DD)
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