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Nie wiadomo, czy uda się rozpocząć ogromną i kosztowną inwestycję w szpitalu
specjalistycznym w Wejherowie zgodnie z planem. Opóźnienie jest pewne,
natomiast jeśli chodzi o koszty, jest to obecnie przedmiotem analizy. 

Rozbudowa szpitala 
będzie droższa?

czytaj str. 3

Piątek, 25 stycznia 2019 r.    |    Nr 4 (583)    |    NAKŁAD 12 000 EGZ.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 25 stycznia 20192

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

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 

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Jagoda Lezner
j.lezner@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,

Otwierając charytatywną 
imprezę, prezes Towarzystwa 
Oświatowego a zarazem dyrek-
tor CKSTiB Waldemar Szczypior 
przywitał gości i zgromadzoną 
publiczność, podkreślając, że tego 
typu inicjatywy nie byłyby możli-
we bez wsparcia władz Gminy. 

Podczas koncertu jako pierw-
sza wystąpiła prowadzona przez 
Franciszka Zioberczyka nowo-
powstała formacja bębniarzy 
Drums Band. Potem na scenie 
prezentowały się kolejno: prowa-
dzona przez Waldemara Szczy-
piora Młodzieżowa Orkiestra, 
będąca, co prawda, jednostką 
samodzielną, ale stanowiąca na-
turalne zaplecze gniewińskiej 
Orkiestry Dętej, która zresztą 
wystąpiła tuż po niej. 

Potem na scenie pojawiły się 
także ćwiczące pod okiem Iwo-
ny Filant-Melańczuk młode, ale 
bardzo zdolne pianistki – Zuzia 
Kużdżał i Zosia Kamińska wraz 
z rewelacyjnym siedmiolatkiem 
Szymonem Brzozowskim. 

Dużo emocji wzbudził występ 
gitarzystek Niny Lipskiej i Kasi 
Okoń, które ćwiczą  pod okiem 
Macieja Langa dopiero od pół 
roku, ale niemal perfekcyjnie wy-
konały kolędy. 

Z kolei istniejący już od 15 lat 
zespół folklorystyczny Nadolanie 
przedstawił widzom przepiękne 
kaszubskie kolędy, a po nich na 
scenie pojawili się Gosia Boh-
dziul i Paweł Wysocki z repertu-
arem standardów muzyki współ-
czesnej w tym min. z piosenką pt. 
„Wehikułu czasu” grupy DŻEM. 

Potem na scenie pojawiła się 
zachwycająca od lat przepięk-
nym głosem Emilia Warmińska, 
zdobywczyni nagród i wyróż-
nień w wielu konkursach, która 
i tym razem nie zawiodła, dając 
popis swoich umiejętności m.in. 
w  piosence Lucjana Kaszyckiego 
z tekstem Agnieszki Osieckiej pt. 
„To wszystko z nudów”.

Koncert zakończył występ chó-
ru Appassionatto, ubiegłorocz-
nego laureata Złotego Pasma 

– najwyższej nagrody jaką mogą 
poszczycić się chóry. Chór wyko-
nał kilka kolęd, które zachwyciły 
zebraną publiczność. 

Wśród licznie zebranej publicz-
ności byli przedstawiciele władz 
Gminy Gniewino: wójt Zbi-
gniew Walczak, sekretarz Miko-
łaj Orzeł, przewodnicząca Rady 
Gminy Judyta Smulewicz i skarb-
nik Genowefa Rutz. Po koncercie 
zaproszono jego uczestników 
na przygotowane przez panie 
z KGW w Mierzynie wigilijne 
potrawy kresowe. 

Organizatorem Koncertu, pod-
czas którego zebrano na zakup 
protezy nóg dla jednego z miesz-
kańców gminy Gniewino nie-
mal 4 tys. zł, było Towarzystwo 
Oświatowe, Fundacja „Wspólne 
Dobro” i Centrum Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Biblioteka w Gnie-
winie. Warte podkreślenia jest 
także to, że wszyscy występujący 
– tak zespoły, jak indywidualni 
wykonawcy - na co dzień ćwiczą 
właśnie w CKSTiB. (MOD)

Pokazali 
dobre serca
GNIEWINO | W Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewi-
nie odbył się „Noworoczny Koncert Charytatywny”, podczas którego zbierano 
pieniądze na protezy nóg dla jednego z mieszkańców gminy. 

Przypomnijmy. Rok 2018 
był szczególny, bo mieszkań-
cy Redy głosowali dwa razy. 
Pierwszy raz na projekty, które 
zrealizowane zostały do końca 
roku, a drugi raz – we wrześniu 
– na zadania, które wykonane 
będą w tym roku. Dzięki prze-
prowadzonym w drugiej po-
łowie ubiegłego roku pracom 
miasto wzbogaciło się o nowe 
place zabaw i teren rekreacyj-
ny dla psów. Dodatkowo udało 
się wyremontować 200 metrów 
chodnika, a przy Szkole Podsta-
wowej nr 6 powstał bezpieczny 
przystanek autobusowy. W tym 
roku w ramach budżetu obywa-
telskiego zmodernizowany zo-
stanie odcinek chodnika w cią-
gu ulicy Długiej. Dodatkowo 
powstanie parking rowerowy 
i ciąg pieszo-jezdny ze stanowi-
skami do parkowania rowerów. 
Nadto zrealizowany będzie 
kolejny etap prac zmierzają-

Pomysły mieszkańców
zrealizowane
REda | Zgodnie z planem zakończono realizację projektów, które wybrano w ramach ubiegłorocz-
nego budżetu obywatelskiego. Miasto zyskało kolejne place zabaw, bezpieczny przystanek autobu-
sowy, tzw. Psi Park i odnowiony chodnik.

cych do budowy boiska w parku 
w Ciechocinie. Rozbudowane 
i poprawione zostanie również 
bezpieczeństwo strefy rekreacyj-
nej w dzielnicy Betlejem. Obec-
nie miasto przygotowuje się do 
prac projektowych.

- Część pomysłów stanowi kon-
tynuację projektów z poprzednich 
edycji – mówi Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy. – Inną 

zmianą, którą wprowadziliśmy, 
jest podwyższenie pułapu finan-
sowego zgłaszanych projektów do 
75 tys. zł. 

Co dalej? W tym roku wystar-
tuje kolejna edycja budżetu oby-
watelskiego. Od 1 do 30 kwietnia 
prowadzony będzie nabór wnio-
sków. W dniach od 9 do 23 wrze-
śnia odbywało się będzie głoso-
wanie na wybrane projekty. 

Krzysztof KrzemińsKi,
burmistrz Redy

Koszty realizacji niektórych ubiegłorocznych pro-
jektów przekroczyły zakładane 50 tys. na jedno 
przedsięwzięcie. Było to spowodowane ogólnym 
wzrostem cen na rynku budowlanym, więc wnio-
skodawcy nie mogli tego przewidzieć. Uznaliśmy 
jednak, że zwycięskie projekty są zbyt ważne, 
aby z nich rezygnować lub realizować tylko czę-

ściowo. Pieniądze musiały się znaleźć. W sumie 
na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego 
2018 miasto wydało około 330 tys. zł.
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Płać podatki w Redzie
REda | Wzorem innych miast, zachęca, by płacić podatki w miej-
scu zamieszkania. Jest bowiem spora grupa osób, która mieszka 
w Redzie, a nadal zameldowana jest w innej miejscowości. I tam 
z przyzwyczajenia wysyła zeznanie podatkowe. 

Podatki to nowe szkoły i przed-
szkola, inwestycje w miejską 
infrastrukturę, kulturę i sport. 
Warto więc zwrócić uwagę na 
miejsce rozliczenia podatku do-
chodowego.

- Podatek dochodowy powi-
nien być rozliczony w Urzędzie 
Skarbowym właściwym dla fak-
tycznego miejsca zamieszkania 
podatnika - zapewnia Jadwiga 
Dobrzyńska, skarbnik Redy. – 
Wielu mieszkańców Redy ma 
stały meldunek gdzie indziej, 
jednak na etapie wypełniania de-
klaracji podatkowej mogą spo-
wodować, że ich podatki trafią 
do budżetu naszego miasta.

Osoba niezameldowana na 
pobyt stały, ale mieszkająca 
w Redzie, może rozliczyć się 
we właściwym dla Redy Urzę-
dzie Skarbowym w Wejherowie. 
O faktycznym miejscu zamiesz-
kania informujemy Urząd Skar-

bowy, wpisując właściwy adres 
w rocznym zeznaniu podatko-
wym PIT. 

Do gminy trafia około 40 proc. 
całkowitej kwoty podatku do-
chodowego płaconego przez jej 
mieszkańców - osoby fizyczne 
(PIT) i niecałe 7 procent tego 
podatku płaconego przez firmy, 
mające tu siedzibę (CIT). Pienią-
dze te przeznaczane są między 
innymi na finansowanie szkół 
i przedszkoli oraz inwestycje 
gminne, np. na oświatę, drogi, 
chodniki, oświetlenie uliczne, 
sport, rekreację i kulturę.

Krzysztof KrzemińsKi,
burmistrz Redy

To naprawdę ma znaczenie, gdzie płacimy 
podatki. Takie miasta jak Reda, gdzie osiedla 
się wielu młodych ludzi, szczególnie mogą 
odczuwać różnicę między faktyczną ilością 
mieszkańców, a wpływami z podatków tylko 
od zameldowanych tu osób.
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Po otwarciu złożonych w ramach 
postępowania przetargowego ofert 
okazało się, że wszystkie znacznie 
przekraczają założony budżet. 
Dlatego zarząd spółki Szpitale 
Pomorskie (wejherowski szpital 
funkcjonuje w ramach tej spółki) 
zdecydował o tym, że przetarg nie 
zostanie rozstrzygnięty. 

Przypomnijmy: planowana roz-
budowa wejherowskiego szpitala 
miała ruszyć na wiosnę tego roku. 
Najważniejszą i najdroższą częścią 
zadania będzie budowa całkowicie 
nowego, czterokondygnacyjnego 
budynku. Znajdą się w nim m.in.: 
blok operacyjny z siedmioma sa-
lami operacyjnymi i centralna 
sterylizacja, a także oddziały an-
giologiczny, chirurgii naczynio-
wej i rehabilitacji kardiologicznej. 
Dodatkowo rozbudowane zosta-

nie Centrum Endoskopii, a także 
zmodernizowany będzie Zakład 
Patologii. Projekt przewiduje 
także zakup sprzętu medycznego. 
Dodatkowo wyznaczone zosta-
ną miejsca na konsylia lekarskie 
i prowadzenie działań z zakresu 
promowania idei wolontariatu. 

Cała inwestycja miała pochło-
nąć blisko 105 mln zł, z czego 
ponad 66 mln zł stanowi wspar-
cie unijne. Pozostałe środki, czyli 
niemal 40 mln zł, będą pocho-
dziły bezpośrednio z budżetu 
samorządu województwa pomor-
skiego. Tyle, że pierwsze szacunki 
kosztów opracowywano ok. 4 lata 
temu – wtedy bowiem zaczęto 
planować rozbudowę placówki. 
Wówczas przystąpiono do stwo-
rzenia kosztorysu i ustalono bu-
dżet. A przecież – jak podkreśla 

Andrzej Zieleniewski, wiceprezes 
Szpitali Pomorskich i dyrektor 
wejherowskiego szpitala – przez 
ten czas zmieniła się sytuacja 
na rynku ekonomicznym, pracy 
i cen materiałów budowlanych. 
Wszystkie oferty, które złożyli 
potencjalni wykonawcy, opie-
wały natomiast na kwotę wyższą 
o ok. 30 proc. (to więcej o ok. 30 
mln zł). 

Co do tego, że inwestycja będzie 
zrealizowana, nie ma wątpliwości. 
Jest to po prostu konieczność, po-
nieważ obecnie wejherowski szpi-
tal, pomimo tego że jest uznawa-
ny za jedną z nowocześniejszych 
placówek medycznych w kraju, 
nie spełnia wymogów stawianych 
przez nowe przepisy w zakresie 
działania bloków operacyjnych. 
Nie wiadomo natomiast, jaki 

będzie ostateczny koszt zadania 
i jak konieczność ponownego 
ogłoszenia przetargu wpłynie na 
planowany początkowo termin 
zakończenia prac (zakładano, że 
będzie to 2021 rok). 

Obecnie prowadzone są po-
nowne analizy projektu, w szcze-
gólności pod kątem finansowym. 
Wiadomo, że na kolejny przetarg 
trzeba będzie poczekać kilka 
miesięcy – prawdopodobnie zo-
stanie ogłoszony w III kwartale 
bieżącego roku. 

Przedsięwzięcie ma być naj-
większą inwestycją w historii 
Szpitala Specjalistycznego w Wej-
herowie. Po jej zakończeniu pla-
cówka będzie posiadała jeden 
z najnowocześniejszych bloków 
operacyjnych w kraju. 

/raf/

Może być dłużej i drożej
WEJHEROWO | Sześć firm wyraziło chęć rozbudowy Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wej-
herowie. Przetarg pozostał jednak nierozstrzygnięty. 

WEJHEROWO | Pojawił się już pierwszy zwiastun nowej 
komedii romantycznej „Całe szczęście”, do którego zdjęcia 
były kręcone w minione wakacje, m.in. w Wejherowie. 
Premiera filmu jest zaplanowana na 8 marca br. 

W zwiastunie możemy zobaczyć Filharmonię Kaszubską, ulice 
Wejherowa, a także tereny przy Zatoce Puckiej. Zdjęcia do 
filmu nagrywano na wejherowskim deptaku oraz na ulicach 
przyległych do rynku: Wałowej, Dąbrowskiego, Puckiej i 
Północnej. W filmie występuje ok. 150 statystów, z czego 100 
osób pochodzi z Wejherowa i okolic.
Producentami obrazu są Tomasz Blachnicki i Anna Waśniew-
ska-Gill, a reżyserem Tomasz Konecki, twórca m.in. „Lejdis”, 
„Testosteron”, „Listy do M. 3”. /raf/

Całe szCzęśCie 
– pierwszy zwiastun

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ fIlM 
zDJĘCIE? wyślij do nas:

r.korbut@expressy.pl

taką kwotę uzbierali wolontariusze 

Zespołu Caritas na siódmym już 

Festiwalu Serc. 

10 tys. 660 zł
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Urząd Miejski w Wejherowie 
zaprasza mieszkańców do udziału 
w projekcie „Ja w internecie”. Trwa 
nabór uczestników, a urząd w ra-
mach projektu kupił już kompute-
ry, dzięki którym zainteresowani 
wejherowianie nauczą się korzy-
stać z możliwości ogólnoświato-
wej sieci. Rekrutacja chętnych do 
udziału w bezpłatnym szkoleniu 
trwa do 31 stycznia 2019 r.

Jak wyjaśnia Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, projekt polega na prze-

prowadzeniu cyklu bezpłatnych 
szkoleń, dzięki którym miesz-
kańcy dowiedzą się, jak sprawnie 
i bezpiecznie funkcjonować w in-
ternecie. 

- Uczestnikami projektu 
mogą być wejherowianie, któ-
rzy ukończyli 25. rok życia – 
mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. 
- W ramach projektu oferujemy 
wsparcie w postaci szkoleń w róż-
nych obszarach tematycznych: 
Rodzic w internecie,  Mój biznes 
w sieci, Moje finanse i transakcje 

Internet bez tajemnic
WEJHEROWO | Do końca miesiąca można zapisać się do projektu 
„Ja w internecie” i skorzystać z bezpłatnego szkolenia. 

w sieci, Działanie w mediach spo-
łecznościowych, Tworzę własną 
stronę internetową (blog), Rolnik 
w sieci, Kultura w sieci. Każdy 
uczestnik może wybrać sobie do-
wolny temat szkolenia. 

Szkolenia realizowane będą w ra-
mach Programu Operacyjnego Cy-
frowa Polska na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Operatorem programu 

w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji 
jest Fundacja Legalna Kultura.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można pod numerami te-
lefonu 58 677 70 57 oraz 58 677 70 
53. /raf/
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Uroczystość wręczenia Medalu 
Róży odbyła się podczas spotka-
nia z okazji 20-lecia Wydawnictwa 
BiT w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa, 
wręczając odznaczenie podkreślił, 
że przyznaje medal wydawnic-
twu, które  od 20 lat jest bardzo 
aktywne na rynku wydawniczym 
Pomorza i Kaszub. 

- Książki wydawnictwa BiT 
charakteryzują się wysokim po-
ziomem merytorycznym i edy-
torskim - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhero-
wa.  – Wiele z nich ma charak-
ter kolekcjonerski, co jest zasłu-
gą właścicieli: Beaty i Tomasza 
Żmuda-Trzebiatowskich. Moją 

ulubioną pozycją jest album 
„Spacerkiem po dawnym Wej-
herowie - na pocztówkach z lat 
1882-1944”, który prezentuje po-
nad 200 widoków miasta. Urze-
kają unikatowe fotografie miasta, 
a większość z prezentowanych 
ilustracji stała się przyczynkiem 
do opowiedzenia ciekawej wejhe-
rowskiej historii. Razem z książ-
ką możemy odbyć kilkugodzinną 
sentymentalną wycieczkę po gro-
dzie Jakuba Wejhera.

Tomasz Żmuda-Trzebiatowski 
odbierając Medal Róży podkreślił, 
że czuje się niezmiernie wzruszo-
ny i zaszczycony.

- To wyróżnienie jest dla mnie 
ogromnie ważne – powiedział 
Tomasz Żmuda-Trzebiatowski. - 
Jestem wejherowianinem miesz-

kającym w Gdańsku. Wejherowo 
to moje miasto, cały czas jestem 
z nim związany, stąd tak dużo pu-
blikacji o tym mieście. 

W benefisie uczestniczyli m.in. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta oraz Jacek Thiel, wice-
starosta wejherowski oraz przyja-
ciele i znajomi wydawców. 

Podczas uroczystości odbyła 
się promocja najnowszych pu-
blikacji Wydawnictwa BiT:  Her-
barz szlachty kaszubskiej tom 
piąty Przemysława Pragert; sło-
wo o książce wygłosił autor oraz 
dr Tomasz Rembalski oraz Nie 
rzucim ziemi Augustyna Necla, 
którą omawiali Mirosław Kuklik, 
Tomasz Fopke i Tomasz Żmuda-
Trzebiatowski. 

/raf/

WEJHEROWO | Wyjątkowe wyróżnienie – czyli Medal Róży - odebrał 
z rąk prezydenta Wejherowa Tomasz Żmuda-Trzebiatowski. 

Tomasz Żmuda
-Trzebiatowski
z Medalem Róży
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie

serdecznie zapraszają na

KONCERT ZIMOWY 
oraz WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

w wykonaniu uczniów i nauczycieli kursu muzykowania.

Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia 2019 r. o godzinie 16:00
 w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2a.

 
Wstęp Wolny



Wśród gości znaleźli się wy-
bitni specjaliści onkolodzy oraz 
chirurdzy onkologiczni z je-
dynego na Pomorzu akredyto-
wanego Breast Unit - Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Chorób 
Piersi w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni. Spotkanie połą-
czone było z wernisażem wysta-
wy fotograficznej Fundacji Po-
konaj Raka „Nie jesteś sam”.

Jak powiedział Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa, 
który był jednym z organizatorów 
konferencji, niezwykle ważne są 
takie spotkania z lekarzami – spe-
cjalistami, którzy  mają codzienny 
kontakt z tą chorobą i z osobami, 
którzy pokonali raka. 

- Bardzo się cieszę, że to spo-
tkanie odbywa się w Wejherowie 
– podkreślił prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. – Dzięki temu bar-
dziej rozumiemy zagadnienia 
związane z chorobami nowotwo-
rowymi i  możemy sobie pomóc. 
Każdy z nas ma w swoim otocze-
niu osobę dotkniętą tą chorobą, 
która może dotknąć każdego 
z nas. Jest trudna do wyleczenia, 
w związku z tym powinniśmy 
o niej wiedzieć jak najwięcej.

Lekarze onkolodzy – prof. 
Wiesław Kruszewski oraz dr 
Krzysztof Adamowicz pod-
kreślali, że jedynym sposobem 
wczesnego wykrywania nowo-
tworów jest prewencja polega-

jąca na regularnym poddawaniu 
się badaniom diagnostycznym. 
Warto również zmienić styl ży-
cia. Zachorowań na nowotwory 
można uniknąć dzięki zaprze-
staniu palenia tytoniu, zmianie 
odżywiania i większej aktywno-
ści fizycznej.

– Rak piersi jest najczęściej 
występującą wśród kobiet cho-
robą nowotworową – mówi 
prof. Wiesław Janusz Kruszew-
ski, kierownik Oddziału Chi-
rurgii Onkologicznej Szpitala 
Morskiego im. PCK w Gdyni. 
–  Najważniejsza jest szybka 
diagnostyka. Podstawową za-
sadą naszej pracy jest objęcie 
kompleksową opieką pacjentek 
z chorobami piersi tak, aby od 
momentu przekroczenia progu 
naszego ośrodka, diagnostyka 
i konieczne leczenie toczyły się 
w sprawny, profesjonalny i ja-
sny dla pacjentki sposób.

Jak powiedział dr Krzysztof 
Adamowicz, kierownik Poradni 
Onkologicznej wejherowskie-
go szpitala, poradnia powstała 
w 2007 r., zajmowała wówczas 
dwa pomieszczenia, a chorych 
obsługiwał jeden lekarz. W 2007 
r. - miesięcznie przyjmowano 
w poradni 154 osoby a w 2017 
r. - ponad 1,5 tys. osób.

Uczestnicy spotkania skorzy-
stać mogli z porad dietetycz-
nych, wzięli także udział w wer-

O zdrowiu w Filharmonii Kaszubskiej
WEJHEROWO | O profilaktyce chorób nowotworowych, zwłaszcza nowotworów piersi, rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego niedawno w Wejherowie. 

nisażu fotografii przygotowanej 
przez Fundację Pokonaj Raka, 
które ozdobią Poradnię Onkolo-
giczną Szpitala Specjalistyczne-

go w Wejherowie. 
W konferencji wzięli udział 

m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz 
- zastępca prezydenta Wejhero-

wa, Jolanta Sobierańska-Grenda 
- prezes Szpitali Pomorskich, 
Andrzej Zieleniewski - wicepre-
zes Szpitali Pomorskich, Beata 

Wieczorek – Wójcik, dyrektor 
ds. Pielęgniarstwa, członkinie 
wejherowskiego Stowarzyszenia 
Amozonek. /raf/
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sprawdzona 
formuła

Program „Aktywny senior” re-
alizowany jest z inicjatywy bur-
mistrza Rumi Michała Pasieczne-
go od 2018 roku, we współpracy z 
przedstawicielami Rumskiej Rady 
Seniorów oraz siłownią CityGYM. 
Przedsięwzięcie skierowane jest 
do mieszkańców w wieku 60+, 
a obecnie rozpoczęła się trzecia 
edycja. Mimo że liczba uczestni-
ków została zwiększona ze 100 do 
ponad 150, pula miejsc wyczerpa-
ła się już pierwszego dnia.

– Od dnia, w którym uruchomi-
liśmy program, spotykają nas same 
pozytywne zaskoczenia. Zaintere-

sowanie, zaangażowanie i wyniki 
są na bardzo wysokim poziomie. 
Seniorzy naprawdę dają nam mo-
tywację do dalszej pracy – mówi 
Damian Złoch, koordynator pro-
gramu. – W tej edycji zaszły pew-
ne zmiany, rok 2018 wskazał nam 
pewne kierunki, wsłuchaliśmy się 
też w prośby seniorów. Podzielili-
śmy uczestników na grupy, nowo-
ścią na ten rok są też tzw. dyżury, 
podczas których instruktorzy będą 
do dyspozycji seniorów – dodaje.

Bez ograniCzeń

Dzięki wsparciu sponsora, 
każdy senior może nie tylko 
ćwiczyć pod okiem instrukto-

ra, ale również korzystać z ca-
łej oferty klubu CityGYM oraz 
zasięgnąć porady dietetyka i fi-
zjoterapeuty. Chętni mogą także 
uczestniczyć w warsztatach ży-
wieniowych oraz wypróbować 
dopasowane do ich potrzeb su-
plementy diety.

– Na początku podchodziłem do 
tego programu sceptycznie, ponie-
waż miałem endoprotezę i bałem 
się, że nie dam rady, ale z per-
spektywy czasu mogę powiedzieć, 
że była to świetna decyzja. Obec-
nie jestem bardzo rozciągnięty i 
czuję niesamowity przypływ en-
dorfin. Znacznie też schudłem – 
podkreśla Zygmunt Kowalczyk, 
uczestnik programu.

Seniorzy wracają 
do treningów
RUMIa | O tym, jak bardzo mieszkańcy Rumi chcą uczestniczyć w programie 
„Aktywny senior”, może świadczyć frekwencja podczas zapisów, które ruszyły 
w Dzień Babci (21 stycznia). Lista chętnych zapełniała się z minuty na minutę.

wymierne efeKty
 

Ćwiczenia rozpoczną się na po-
czątku lutego i potrwają do koń-
ca czerwca. Wzorem poprzedniej 
edycji, co szesnaście cykli trenin-
gowych będą się odbywać kontro-
lne pomiary oraz analizy składu 
ciała uczestników programów. Z 
obserwacji koordynatorów wyni-
ka, że u 99% ćwiczących seniorów 
zauważalna jest poprawa kondy-
cji fizycznej oraz spadek tkanki 
tłuszczowej – dotychczasowy re-
kordzista zgubił 7,5 kg.

nie tylKo 
ćwiCzenia

Warto podkreślić, że nie jest to 
pierwsze działanie podejmowane 
przez gminę na rzecz seniorów.

– Oprócz „Aktywnego seniora” 
zachęcamy również do korzystania 
z pozostałych projektów, które gmi-
na oferuje najstarszym mieszkań-
com. Jest to między innymi: Dzień 
Seniora, Rumska Karta Seniora, 
Pudełko Życia, a także pobieranie 
bezpłatnych biletów na wybrane 
mecze Arki Gdynia – wymienia 
Piotr Wittbrodt, zastępca burmi-
strza Rumi.
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duChowe wsparCie 

Świętego Jana Bosko, założy-
ciela salezjanów, który swoje ży-
cie poświęcił na pracę z dziećmi 
i młodzieżą, mieszkańcy Rumi, 
a szczególnie ludzie młodzi, od 
wielu lat darzą wyjątkowym sza-
cunkiem oraz uznaniem. Był 
wspaniałym wychowawcą, osobą 
wyjątkowo skromną, dla której 
dobro podopiecznych było naj-
ważniejsze, zwłaszcza w trudnych 
czasach. Z tego powodu duchow-
ni, mieszkańcy oraz władze mia-
sta – poprzez uchwałę o wyborze 
patrona – zwrócili się do księdza 
arcybiskupa Sławoja Leszka Głó-
dzia z prośbą o pozytywną opinię 
dotyczącą przyznania Rumi patro-
na w osobie świętego Jana Bosko. 
Następnie dokumentacja została 
przesłana do Rzymu. Kongrega-
cja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów przedłożyła Ojcu 
Świętemu Franciszkowi, zgodnie 
ze swoimi kompetencjami, szcze-
gółową prośbę o potwierdzenie 
patronatu. 

deCyzja 
ojCa świętego

Dekret został podpisany 4 paź-
dziernika 2018 roku i przeka-
zany przez księdza arcybiskupa 
Salvatore Pennacchio, nuncjusza 
apostolskiego w Polsce, metro-
policie gdańskiemu. Tym samym 
od publicznego ogłoszenia woli 
papieża Franciszka, wyrażonej 
przez pismo Kongregacji, co 
nastąpi w najbliższą niedzielę, 
święty Jan Bosko stanie się już 
oficjalnie duchowym opiekunem 

Rumi, a liturgiczny obchód ku 
jego czci zostanie podniesiony ze 
wspomnienia obowiązkowego do 
rangi uroczystości, która będzie 
obchodzona 31 stycznia każdego 
roku we wszystkich rumskich ko-
ściołach i kaplicach. 

oBeCni od lat

Jako, że Jan Bosko, na wniosek 
wielu osób oraz instytucji, zo-
stał obrany przez radę miejską 
patronem w styczniu 2016 roku, 
to uroczystości na cześć święte-

go odbywają się w Rumi już od 3 
lat. I choć założyciel salezjanów 
nigdy nie odwiedził miasta nad 
Zagórską Strugą, to przedsta-
wiciele jego towarzystwa są tu 
obecni od ponad 80 lat. W 1937 
roku stworzyli w Rumi placów-
kę wychowawczą, która ogrom-
nie wpłynęła na kulturę i system 
wartości lokalnej społeczności. 
Natomiast obecnie prowadzą oni 
przedszkole, szkołę podstawową, 
gimnazjum oraz liceum, a także 
organizują oratoria i uczestniczą 
w życiu duchowym lokalnych 
parafii. 

Między innymi te czynniki zo-
stały uznane przez mieszkańców 
Rumi oraz władze miasta za so-
lidne podstawy do zwrócenia 
się do księdza arcybiskupa me-
tropolity gdańskiego i do stolicy 
apostolskiej o uznanie i potwier-
dzenie świętego Jana Bosko jako 
patrona miasta, co w najbliższą 
niedzielę stanie się rzeczywisto-
ścią. Mszy świętej przewodniczyć 
będzie arcybiskup metropolita 
gdański Sławoj Leszek Głódź.
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Papież zdecydował: 
Jan Bosko patronem Rumi
RUMIa | W najbliższą niedzielę (27 stycznia) o godzinie 11:00 w Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi odbędzie się uroczystość oficjalnego ogłoszenia dekretu stolicy 
apostolskiej, która uznała świętego Jana Bosko patronem miasta. 

przyjemne 
z pożyteCznym

Produkcja realizowana jest 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2019. Serię 24 odcinków 
przygotowuje Darek Rybac-
ki, mieszkaniec Rumi będą-
cy pasjonatem historii. Pro-
jekt został stworzony przede 
wszystkim z myślą o młodzie-
ży szkolnej oraz osobach inte-
resujących się historią. Nowo-
czesny format oraz zwięzłość 
przekazu powodują, że mate-
riał jest podany w przystępnej 
popularnonaukowej formie. 
Wszystkie 24 odcinki, po 2 
miesięcznie, będą publikowa-
ne na platformie YouTube. Se-
rial będzie również dostępny 
na cyfrowych nośnikach, które 
otrzymają m.in. miejskie jed-
nostki oraz szkoły.

– Nauczyciele mogą wyko-
rzystywać ten materiał jako 
atrakcyjną formę przedstawie-
nia uczniom lokalnej historii, 
np. podczas zajęć lekcyjnych – 
mówi Darek Rybacki, twórca 
serialu. – W szerszym ujęciu 
celem tej serii jest budowanie 
lokalnej tożsamości oraz uka-

zanie wartości historycznej 
miasta, co może przełożyć się 
na zainteresowanie nie tylko 
jego dziejami, ale i aktualną sy-
tuacją – przekonuje.

powiew świeżośCi

Warto podkreślić, że do tej 
pory Rumia praktycznie nie po-
siadała popularnonaukowych 
opracowań – materiały do-
stępne w placówkach kultural-
nych mają zazwyczaj charakter 
ściśle naukowy, przeznaczony 
wyłącznie dla doświadczonych 

badaczy. Przystępna forma do-
kumentalnego miniserialu ma 
ten trend odmienić.

– Mieszkańcy chcą poznawać 
historię miasta, na co dowodem 
mogą być reakcje oraz zaintere-
sowanie dawnymi fotografiami, 
które co jakiś czas pojawiają się 
na facebookowym profilu „Mia-
sto Rumia”. Za każdym razem 
zdjęcia te są szeroko komento-
wane i cieszą się ogromną po-
pularnością – podkreśla Darek 
Rybacki.

Łączny koszt realizacji pro-
jektu to 35 tysięcy złotych.

Mieszkaniec Rumi stworzył 
serial dokumentalny
RUMIa | Pierwszy odcinek dokumentalnego miniserialu, mającego na celu popularyzację historii 
miasta, jest już dostępny na platformie YouTube. 

WEJHEROWO | Już po raz szesnasty w ramach cyklu 
Verba sacra w wejherowskiej kolegiacie usłyszymy 
fragmenty tekstów biblijnych w języku kaszubskim. 

Religijno-artystyczne widowisko odbędzie się w ponie-
działek, 28 stycznia 2019 r. o godz. 17. Kaszubski przekład 
Listów św. Jana zaprezentuje tradycyjnie aktorka Danuta 
Stenka. Wcześniej wysłuchać będzie można komentarza 
teologicznego franciszkanina o. prof. dr. hab. Adama 
R. Sikory, autora przekładu. Reżyserem widowiska jest 
Przemysław Basiński.
Na wydarzenie artystyczno – literackie zaprasza prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, ks. Prałat Tadeusz 
Reszke oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. To widowisko, każdego roku ściąga do Wejherowa 
wielu słuchaczy wypełniających kościół po brzegi. Warto 
dodać, że w tegorocznej publikacji poświęconej temu wy-
darzeniu, zamieszczony został własnoręcznie przepisany 
przez Danutę Stenkę tegoroczny tekst prezentacji. 
Cykl Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich narodził 
się w 2000 r.  w Poznaniu i od tego czasu w jej ramach 
możemy usłyszeć teksty biblijne czytane przez znanych 
artystów polskich w różnych katedrach i kościołach. Wraz 
z wejherowską edycją w 2004 r. pojawiło się czytanie 
Słowa Bożego po kaszubsku. Kaszubski przekład Pisma 
Świętego czyta aktorka pochodząca z tego rejonu 
Polski - Danuta Stenka, a oprawę muzyczną zapewniają 
znani trójmiejscy muzycy. W tegorocznej edycji wystąpi 
chór Cantores Veiherovienses pod kier. Tomasza Chyły, 
Daria Pełeńska – śpiew, Maja Miro-Wiśniewska – flet, 
Tomasz Chyła – skrzypce, Ireneusz Kaczmar – insrumenty 
perkusyjne oraz Cezary Paciorek – akordeon, fortepian 
elektryczny, kompozycje. /raf/

VerBa saCra znów 
zaBrzmi w KolegiaCie
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Filharmonią Kaszubską 
zawładnęły chóry
POWIaT | W miniony wtorek (22 stycznia) na scenie Wejherowskiego Centrum Kultury odbywał się IV 
finał Konkursu Chóralnego Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. 

piotr wittBrodt, 
zastępca burmistrza Rumi

– Bardzo się cieszę, że konkurs organizowany 
jest już od 4 lat, bo jest to kapitalne przed-
sięwzięcie. Żałuję jedynie, że tak niewiele 
chórów z Rumi zgłosiło chęć udziału, mimo że 
nagrody finansowe są zachęcające. Niemniej, 
ten zespół który wystąpił, czyli zespół 
„Bambo”, naprawdę reprezentował bardzo 
wysoki poziom, na miarę finału. Widać było, 
że uczniowie oraz nauczyciele włożyli w przy-
gotowania całe serca oraz ogrom pracy.

trzy miasta 
na jednej sCenie

 
Do ostatecznych zmagań przy-
stąpiło 7 zespołów reprezentu-
jących Wejherowo, Redę oraz 
Rumię. Uczestnicy zostali po-
dzieleni na dwie kategorie wie-
kowe, najlepsi okazali się przed-
stawiciele SP nr 9 z Wejherowa 
oraz Chór „Laudate Dominum” 
– również ze stolicy powiatu. 

spotKanie poKoleń

W kategorii chórów dziecię-
cych wystąpiły 4 chóry: „Scho-
la Karola” z Parafii św. Karola 
Boromeusza w Wejherowie 
(dyrygent Piotr Leszczyński), 
Chór Szkoły Podstawowej nr 2 
w Redzie im. Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego (dyrygent Barba-
ra Tańska), Chór Szkoły Pod-
stawowej nr 9 w Wejherowie 
(dyrygent Aleksandra Janus) 
oraz Zespół „Bambo” ze Szko-

ły Podstawowej nr 10 im. Jana 
Brzechwy w Rumi (dyrygent 
Anna Bronowicka). 

Spośród zespołów chóralnych, 
tworzonych przez osoby dorosłe, 
do finału dostały się: Chór mie-
szany „Laudate Dominum” przy 
parafii NMP Królowej Polski 
w Wejherowie (dyrygent Wiesław 
Tyszer), Zespół Folklorystycz-
ny „Redzanie” (dyrygent Marek 
Czarnowski), a także Miejski 
Chór Kameralny w Redzie (dy-
rygent Piotr Klemenski). 

mistrzowie woKalu

Występy oceniało jury w skła-
dzie: prezes Stowarzyszenia Gmin 
„Małe Trójmiasto Kaszubskie” 
oraz przewodniczący jury Piotr 
Bartelke, Tomasz Wiśniewski 
i Weronika Korthals – przedsta-
wiciele Redy, Leszek Winczewski 
i Anna Borys – przedstawiciele 
Rumi, a także Waldemar Czaja 
i Dorota Muża-Szlas – przedsta-

wiciele Wejherowa. 
Decyzją jury pierwsze miejsce 

w kategorii dziecięcej i nagrodę 
w wysokości 1500 zł zdobył Chór 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wej-
herowie. Natomiast wśród doro-
słych najlepszy okazał się Chór 
Mieszany „Laudate Dominum”, 
którego przedstawiciele otrzyma-
li nagrodę w wysokości 2000 zł. 
Wszystkie chóry i zespoły, które 
zakwalifikowały się do finału, 

otrzymały statuetki oraz oficjalne 
podziękowania. 

Laureatom nagrody wręczali: 
starosta wejherowski Gabrie-
la Lisius, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, zastęp-
ca burmistrza Redy Łukasz Ka-
miński oraz zastępca burmistrza 
Rumi Piotr Wittbrodt. Konkurs 
poprowadziła Agnieszka Skawiń-
ska, dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi.

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz nr IV stanowią-
cy załącznik do Zarządzenia Nr 86/40/2019 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 18 stycznia 2019 roku obej-
mujący nieruchomość składającą się z działki nr 18/1 
o pow. 556m², położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia, 
działki nr 536/8 o pow. 601m², położonej w Rumi przy 
ul. Żwirki i Wigury oraz działki nr 86 o pow. 5120m², 
położonej w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury, o łącznej 
pow. 6.277m2, obr. 11, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Rumia przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego.

Młodzi uczestnicy pracują, za-
rabiają, oszczędzają a na koniec 
mogą wydać pieniądze w sklepie 
lub pomnożyć kapitał na lokacie.

„Małe Miasto” to program 
edukacyjny, skierowany do dzie-
ci w wieku od 8 do 12 lat. Przez 
5 dni dzieci mają możliwość 
wcielenia się w role dorosłych: 
pracują, zarabiają, oszczędzają 
i wydają pieniądze. Poprzez za-
bawę i działanie poznają wartość 
pieniądza, uczą się zarządzania 
własnym budżetem a także tego, 
jak funkcjonuje gospodarka. 
Dzieci „Małego Miasta” uczestni-
czą w warsztatach edukacyjnych, 
organizowanych przez lokalnych 
przedsiębiorców. Na specjalnie 
przygotowanych stanowiskach, 
pod okiem doświadczonych na-
uczycieli uczą się różnych zawo-
dów i ich tajników. Za wykonaną 
pracę otrzymują wynagrodzenie 
wypłacane w walucie miasta. 
Swoją wypłatę mogą pomnożyć 
na lokacie w banku lub wydać 
w Sklepie Marzeń. 

- Poprzez zabawę dzieci odkry-
wają wartość pieniądza, a także 
uczą się wielu nowych rzeczy 
– wyjaśnia Michał Schrȍder 

z Fundacji Dom Mojego Brata. 
- Uczestniczą bowiem w warsz-
tatach, przygotowanych przez 
lokalnych przedsiębiorców, gdzie 
poznają tajniki różnych zawo-
dów. 

W mieście działa również m.in. 
Krajowa Izba Kominiarzy, PKO 
Bank Polski, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna, 
Komenda Powiatowa Policji, Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej, Nadleśnictwo, 
Ratownictwo Medyczne czy Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. W małomiastecz-
kowym Urzędzie Skarbowym 
dzieci codziennie odprowadza-
ją podatki, które tak samo jak 
w dorosłym świecie, przyczyniają 
się do zmiany publicznej prze-
strzeni miasta. Zebrane podatki 
przeznaczane są na realizację 
wybranego przez dzieci projektu. 
W projekcie uczestniczą ucznio-
wie Szkół Podstawowych nr 5, 6, 
8, 9 i 11 w Wejherowie. 

Warto dodać, że „Małe Miasto” 
to program edukacyjny stworzo-
ny i dofinansowany przez Funda-
cję BGK wraz z Fundacją Dom 
Mojego Brata. (DD)

Dzieci uczą się dorosłości 
w „Małym Mieście”
POWIaT | W wejherowskim muzeum trwa program edukacyjny „Małe 
Miasto”, w którym dzieci mają możliwość wcielenia się w dorosłych. 

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem pożegnaliśmy

ŚP. PAWłA ADAmOWIcZA
wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska, wybitnego samorządowca, oddanego swemu miastu 

i mieszkańcom. Człowieka wielkiego serca, zasłużonego nie tylko dla Gdańska, ale dla całego Pomorza.
Inicjatora i Prezesa Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, którego 

celem jest stworzenie wspólnoty łączącej wszystkie samorządy metropolii. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

przewodniczący Rady powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem powiatu i współpracownikami

OGŁOSZENIE                                                42/2019/DB

OGŁOSZENIE                                                              37/2019/DB
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Wydarzenie co roku organi-
zowane jest przez Krzysztofa 
Hildebrandta, prezydenta Wej-
herowa, proboszcza parafii ks. 
kan. Piotr Żyndę i Wejherow-
skie Centrum Kultury.

Jako pierwszy wystąpił Chór 
Mieszany „Laudate Dominum”, 
działający przy Parafii NMP 
Królowej Polski w Wejherowie 
od 19 września 2012 roku. Za-
łożycielem chóru jest organista 
z parafii Wiesław Tyszer. Obec-
nie chór liczy 35 osób.

Drugi zaprezentował Chór 
Szkoły Podstawowej nr 9 
w Wejherowie prowadzony 
przez Aleksandrę Janus. Chór 
działa od 1967 roku. W latach 
1993-2016 prowadzony był 

przez Olgę Tomaszewską zdo-
bywając wiele laurów w festi-
walach  chóralnych, konkursach 
i przeglądach. Ostatnim osią-
gnięciem chóru jest zdobycie 
Srebrnego Kamertonu podczas 
Ogólnopolskiego Koncertu 
Chórów A’capella Dzieci i Mło-
dzieży w Bydgoszczy w paź-
dzierniku ubiegłego roku.

Chór Szkoły Podstawowej nr 
2 w Redzie pod dyrekcją Bar-
bary Tańskiej w obecnym skła-
dzie działa dopiero od września 
2018 roku. 

Uwieńczeniem „Koncertu 
Kolęd” był występ utytułowa-
nego w skali międzynarodowej 
i ogólnopolskiej Zespołu Wo-
kalnego Art’n’Voices. Zespół 

powstał w 2010 roku. Zespół 
wykonuje różnorodną muzykę, 
w swoim dorobku posiada rów-
nież autorskie aranżacje oraz 
kilka nagranych płyt. Repertuar 
Art’n’Voices obejmuje utwory 
sakralne, rozrywkowe i ludo-
we z różnych epok, od muzyki 
dawnej po współczesną. 

Konferansjerkę prowadził 
Rafał Rompca. Dyplomy pa-
miątkowe, upominki kwiaty 
po występach składali chórom: 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i zastępca dyrek-
tora WCK Waldemar Czaja. Po-
dziękowania dla chórzystów po 
koncercie wygłosili Arkadiusz 
Kraszkiewicz i ks. kan. Potr 
Żynda. /raf/

Kolędowanie w kościele
WEJHEROWO | Tradycyjny „Koncert Kolęd” zorganizowany został w kościele Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Śmiechowie. 

Fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

wo

Charytatywny festiwal odbył 
się w Parafii Chrystusa Króla 
i bł. Alicji Kotowskiej w Wej-
herowie. Przez cały dzień w ko-
ściele trwały różne koncerty, 
podczas których zbierano pie-
niądze na pomoc dla dwóch 
dziewczynek - Wiktorii oraz 
Agatki.   

- Festiwal Serc znów podbił 

serca wejherowian – podsu-
mowuje Marcin Drewa, orga-
nizator wydarzenia. - Podczas 
wspaniałych koncertów, m.in. 
zespołu GoldeN Life, mogli-
śmy nie tylko dobrze się bawić, 
posłuchać wspaniałej muzyki, 
śpiewać kolędy, ale też pomóc 
potrzebującym. Jestem wzru-
szony.

Festiwal podbił 
serca wejherowian
WEJHEROWO | 10 tys. 660 zł - taką kwotę uzbierali wolon-
tariusze Zespołu Caritas na siódmym już Festiwalu Serc. 
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Miejsce na twoją reklamę
660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl
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W dniu finału 13 stycznia 
wolontariusze WOŚP ze Szkol-
nego Klubu Wolontariusza przy 
Szkole Podstawowej im. Leoni-
da Teligi w Lini kwestowali w  
Lini, Niepoczołowicach, Kę-
trzynie, Strzepczu.

- Z kwesty ulicznej udało się 
nam zebrać 5976,50 zł – infor-
mują przedstawiciele lokalnego 
sztabu WOŚP. 

W dniu Finału około połu-
dnia rozpoczęły się występy 
w Gminnym Domu Kultury 
w Lini oraz licytacja na rzecz 

WOŚP. Finał śpiewem i tańcem 
uświetnili: zespół Galaktyka 
z przyjacielem Sylwestrem Zo-
newskim, Kasia Kożyczkowska, 
Weronika Dawidowska oraz 
zespół „Kaszebsko Rodzezna”.

Każdy uczestnik finału mógł 
napić się gorącej herbaty lub 
kawy i zjeść muffinki, których 
pokaźną ilość upiekła Paulina 
Walkusz  z rodziną. Na licyta-
cję trafiły gadżety WOŚP oraz 
inne przedmioty,  min. tor-
by, koszulki  które ofiarowała 
Anita Kotłowska z wyhaftowa-

ną grafiką finału oraz obrazy, 
które na licytację przeznaczył 
Gminny Dom Kultury. Z licy-
tacji udało się uzyskać kwotę 
1619 zł.

Dzieci ze Żłobka Promyczek  
w Lini również przyłączyły się 
do akcji, a pieniądze na wstęp 
na bal karnawałowy wrzucały 
do puszki orkiestrowej w za-
mian za czerwone serduszko 
i bilecik. Żłobek „Promyczek” 
zebrał kwotę 272 z 50 gr. W su-
mie zebrano kwotę 7868,00 zł. 

Koordynatorki Joanna Ko-

rzistka, Anetta Tessmer oraz 
współpracujący Dom Kultury 
w Lini na czele z p.o. dyrek-
tora Kamilą Soroko dziękują 
za przybycie na zorganizo-
wany przez GDK finał WOŚP 
i wsparcie finansowe ogólno-
polskiej akcji. 

- Graliśmy dla dzieci małych 
i bez focha na zakup sprzętu 
dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych – podsumowują 
organizatorzy Finału WOŚP 
w gminie Linia. 

 /red/

Zagrali z Orkiestrą
GM. LINIa | Czy śnieży, czy mrozi, gorące serca mieszkańców gminy Linia biją w rytm wraz 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Wydarzenie zostało zorga-
nizowane przez parafię pw. 
Najświętszego  Serca Pana Je-
zusa w Lini. Całemu orszakowi 
przewodzili oczywiście  Trzej 
Królowie, którzy wędrowali do 
stajenki aby oddać hołd małe-
mu Jezusowi.

Parafia została podzielona na  
5 kolorów: czerwony- symbo-
lizujący Amerykę, biały - Eu-
ropę, zielony - Afrykę, nie-

bieski - Australię oraz żółty 
- Azję. Uwieńczeniem orszaku 
było rozstrzygnięcie konkursu  
„Wiersz na Boże Narodzenie”.

Jak zwykle przy organizacji 
orszaku można było liczyć na 
Ochotniczą Straż Pożarną oraz 
harcerzy, którzy rozprowadzali 
emblematy, zaś Gminna Orkie-
stra Dęta pod kierownictwem 
Ewy Studzińskiej zapewniła 
oprawę muzyczną. /red/

Święto Trzech Króli
GM. LINIa | „Odnowi oblicze ziemi” - to hasło, które towarzyszyło uczest-
nikom VI Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami Lini 6 stycznia. 
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GM. WEJHEROWO | Po ogólnopolskiej premierze 
w Warszawie i kaszubskim pokazie w filharmo-
nii Kaszubskiej, 8 lutego film będą mogli obejrzeć 
mieszkańcy gminy Wejherowo.

Mieszkańcy gminy Wejherowo będą mieli niecodzien-
ną okazję obejrzeć film „Piaśnica” w reżyserii Mariu-
sza Sławińskiego, który został zrealizowany przez Mu-
zeum Piaśnickie w Wejherowie. Film powstał w ra-
mach cyklu filmów dokumentalnych pt. „Młyny histo-
rii” i opowiada o masowych egzekucjach na Pomorzu, 
rozpoczętych jesienią 1939 r. przez Niemców w Pia-
śnicy. Dokument został wzbogacony archiwaliami fo-
tograficznymi i filmowymi, scenami fabularyzowany-
mi i animacją. Przy realizacji filmu „Piaśnica” pracowało 
około 100 osób. W scenach rekonstruktorskich zagrali 
aktorzy i statyści z Pomorza, dla wielu z nich film miał 
wymiar osobisty. Zdjęcia realizowano m.in. w Wejhe-
rowie, Lasach Piaśnicy, w Dąbrówce. 
Na pokaz, który odbędzie się w piątek, 8 lutego, 
w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśniej 35a 
w Bolszewie serdecznie zapraszają Dyrektor Muzeum 
Piaśnickiego w Wejherowie Teresa Patsidis i Wójt 
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. Początek o godz. 
18.00. Wstęp wolny! Ze względu na poruszaną tema-
tykę, film nie jest odpowiedni dla osób poniżej 13 
roku życia. UGW

Bezpłatna projeKCja 
filmu „piaśniCa”

W sobotę 26 stycznia będą 
mogli wziąć udział w wyjątko-
wych zajęciach, podczas których 
przekonają się, że warto marzyć 
i dążyć do realizacji swoich pla-
nów. Jak to zrobić, podpowie 
profesjonalny trener, z którym 
babcie i dziadkowie przygotu-
ją mapy marzeń. Uczestnicy 
warsztatów odzwierciedlą swoje 
życzenia na arkuszach papieru, 
za pomocą wycinków z gazet, 
rysunków i haseł. Trener pod-
powie, jak zrobić pierwszy 
krok do ich realizacji marzeń. 
W drugiej części sobotnich 
warsztatów, babcie i dziadkowie 
poznają technikę decupage. Za-
jęcia przeznaczone są dla osób 
początkujących w tej dziedzinie, 
chcących poznać i rozwijać wła-
sne umiejętności artystyczne. 

Z kolei w niedzielę 27 stycznia 
przy specjalnym stanowisku na 
terenie Portu Rumia Centrum 
Handlowego Auchan zostanie 
przeprowadzona kampania pod 
hasłem „Bezpłatny dzień ze 
zdrowiem”. Każdy zaintereso-
wany będzie mógł nieodpłatnie 
dokonać oceny ukrwienia koń-
czyn dolnych, sprawdzić po-
ziom cholesterolu oraz glukozy 

Warsztaty i badania dla babć i dziadków
RUMIa | W najbliższy weekend w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan babcie i dziadkowie będą w centrum uwagi. 

we krwi, jak również zmierzyć 
ciśnienie tętnicze. Zgromadzenie 
wyników powyższych badań po-
zwoli wstępnie określić stan serca 
i w razie konieczności, pomoże 
podjąć decyzję o dalszym lecze-
niu. 

Uczestnicy akcji będą mogli sko-
rzystać z konsultacji kardiologa, 
który wyjaśni wyniki pomiarów 
EKG i poinformuje o następnych 
krokach lub ewentualnym lecze-
niu. Zainteresowani będą mogli 
sprawdzić analizę składu ciała 

i obliczyć wskaźnik BMI. Na nur-
tujące pytania odpowie również 
dietetyk – specjalista wskaże, jak 
prawidłowo się odżywiać, aby 
zmniejszyć ryzyko chorób ukła-
du krążenia. Pacjenci otrzymają 
ankietę medyczną z podsumo-
waniem badań. „Bezpłatny dzień 
ze zdrowiem” jest częścią ogól-
nopolskiej kampanii profilaktyki 
chorób krążenia „Teraz Serce!” 
zorganizowanej wspólnie z firmą 
Telemedycyna Polska S.A. 

Warsztaty dla babci i dziadka 

odbędą się 26 stycznia w dwóch 
turach - od 12:00 do 14.30 oraz  
od 14.30 do 17.00. Zapisy pod nu-
merem telefonu: 516 166 636 lub 
509 967 555.

„Bezpłatny dzień dla zdrowia” 
odbędzie się 27 stycznia w go-
dzinach 10:00 – 18:00 w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. 

Wszystkie badania i konsultacje 
oraz udział w warsztatach są bez-
płatne! /raf/



www.gwe24.pl/aktualności 13Piątek, 25 stycznia 2019

Konkurs, który zorganizowany 
zostanie w Szemudzie, skierowa-
ny jest zarówno do uczniów jak 
i dorosłych z terenu całych Ka-
szub. Wezmą w nim udział nie 
tylko uczniowie ze szkół pomor-
skich, ale również muzykujące 
rodziny, chcące dzielić się pięk-
nem kaszubskiej pieśni bożona-
rodzeniowej.

Tegoroczna edycja jest już 14. 
Konkurs z roku na rok cieszy się 
ogromną popularnością. Śred-
nio bierze w nim udział blisko 
200 uczestników, a w ubiegłym 
roku było ich jeszcze więcej, bo 
aż 250.

Jak co roku, regulamin prze-
widuje 5 kategorii wiekowych: 
przedszkola i klasy „0”; klasy 
I – III SP; klasy IV – VI SP; klasy 
VII, VIII SP i III Gim.; uczniowie 
szkół średnich oraz dorośli.

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest zaśpiewanie 
dwóch kolęd w języku kaszub-
skim – jednej z podkładem mu-
zycznym, a drugiej a capella. Ina-
czej jest w przypadku najmłodszej 
kategorii, gdzie uczestnicy wyko-
nują po jednej kolędzie. Co wię-
cej, pieśni te muszą w oryginale 
być skomponowane w języku 
regionalnym, a więc nie wchodzą 
w grę kaszubskie tłumaczenia 
polskich czy zagranicznych kolęd 
i pastorałek.

Pomysł organizacji konkur-
su zrodził się już kilkanaście lat 
temu, inicjatorką pierwszego 
przeglądu była ówczesna dyrektor 
Gimnazjum w Szemudzie, Graży-
na Bochińska. Ideą konkursu jest 
popularyzowanie kaszubszczy-
zny i wzbudzanie zainteresowa-
nia pięknem kaszubskiej pieśni 

bożonarodzeniowej. 
- Ukazujemy piękno rodzimej 

kultury i języka, promując jedno-
cześnie talenty dzieci i młodzie-
ży z całego regionu – wyjaśniają 
organizatorzy. - W tegorocznej 
edycji nowością, z której jeste-
śmy bardzo dumni, jest objęcie 
naszego konkursu patronatem 
honorowym Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, co 
niebywale podnosi rangę konkur-
su i podkreśla jego ogromne zna-
czenie dla kultury kaszubskiej.

XIV Pomorski Konkurs Ka-
szubskiej Pieśni Bożonarodzenio-
wej odbędzie się dziś, 25 stycznia 
w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Szemudzie (budynek B). 
Organizatorzy zapraszają uczest-
ników oraz miłośników pięknych 
kaszubskich kolęd na godzinę 
9.00. /raf/

Zaśpiewają kolędy po kaszubsku
SZEMUd | Przed nami XIV Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Wydarzenie 
w tym roku jest objęte patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

fundacja „Uśmiech Dziecka” realizuje projekt 
dofinansowany z funduszy Europejskich „Rozbudowa 

Niepublicznego Przedszkola specjalnego Uśmiech Dziecka 
w Wejherowie szansą na rozwój dzieci 
z niepełnosprawnościami w regionie”

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego przedszkola specjalnego i utworzenie 
10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościa-
mi w gminie miejskiej Wejherowo oraz wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć spe-
cjalistycznych i podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli wychowania 
przedszkolnego w zakresie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami.
 

Dofinansowanie projektu z UE:  583 667,37 zł

Projekt pn. „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola 
Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie szansą 

na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie”
jest współfinansowany z EFS w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OGŁOszENIE

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. „Rozbudowa Niepubliczne-
go Przedszkola Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie szansą na roz-
wój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie” nr projektu RPPM.03.01.00
-22-0059/18, którego celem jest: utworzenie 10 trwałych miejsc przedszkol-
nych dla dzieci z niepełnosprawnością w gminie miejskiej Wejherowo oraz 
wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych.

Nabór do Projektu adresowany jest do osób, posiadających dzieci z nie-
pełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w gminie 
miejskiej Wejherowo. Projekt zakłada utworzenie 2 grup w Niepublicznym 
Przedszkolu Specjalnym Uśmiech Dziecka w Wejherowie i realizowanie 
edukacji przedszkolnej w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. 

Nabór prowadzony będzie 
od dnia 1.02.2019 do  wyczerpania miejsc.

szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana 
podczas zgłoszenia dostępna będzie w biurze projektu:

Fundacja „Uśmiech Dziecka” 
84-200 Wejherowo, ul. Chopina 15,  

tel. 58 572 78 98; 572 78 97 
oraz na stronie internetowej: 

www.usmiechdziecka.org.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Inne nasze tytuły:
OGŁOSZENIE                                            35/2019/DB
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OBWIEszCzENIE MIEJsKIEJ KOMIsJI WYBORCzEJ
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Rad Osiedli Miasta Wejherowa 
zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) i w związku z Uchwałą Nr VIk/IV/42/2011 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku – Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej 
wiadomości informację o obwodach głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do Rad Osiedli oraz terminie wyłożenia spisu wyborców. 

§ 1.
Datę wyborów do Rad Osiedli wyznacza się na dzień 17 lutego 2019 roku.

§ 2.
Tworzy się następujące obwody głosowania:

Nazwa Osiedla
Numer

obwodu

Ulice siedziba
Obwodowej Komisji 

Wyborczej

Przemysłowa
1

Budowlanych, Gulgowskiego, Heyki, Karnowskiego, 
Krasińskiego, Lelewela, Mostowa, Nad Kanałem, Niska, 
Okrężna, Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Tartaczna,

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

Przemysłowa
2

Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Graniczna, 
Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Majkow-
skiego, Nanicka, - bez numerów 4,6,8,12,14,16 – 
bloki, Narutowicza, Ofiar Piaśnicy, Pułaskiego, Sło-
neczna, Słowackiego, Traugutta, Żeromskiego,

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

Śmiechowo 
Północ

3

Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Fenikowskiego, 
Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mo-
kwy, Morska, Necla, Norwida, Rybacka, Skargi, Staf-
fa, Stefczyka, Szczukowskiej, Szyprów, Tuwima,

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

Śmiechowo 
Północ

4

Bema, Bolduana, Ceynowy, Czarnieckiego, Czelad-
nicza, Chmielewskiego, Drzeżdżona, Dzięcielskie-
go, Gdańska, Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy 
Gdańskich, Jaśminowa, Mestwina, I Morskiego Puł-
ku Strzelców, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obroń-
ców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pa-
toka, Pokoju, Reja, Rzemieślnicza, Świętopełka, Trep-
czyka, Waśkowskiego,

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

Śmiechowo 
Południe

5

Boczna, Brzozowa, Cicha, Judyckiego – numery pa-
rzyste od 2 do 16, Kamienna, Kasprowicza, Krasickie-
go, Leśna, 12 Marca – od nr 147 do 202 (bez numerów 
183, 183A, 185, 186, 187, 187A, 189, 191, 191A, 193, 
195, 197, 199, 201), Matejki, Myśliwska, Nowa, Obroń-
ców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Osie-
dle Staszica – blok nr 4, Paderewskiego, Płk. Dąbka, 
Pogodna, Polna, Południowa, Poprzeczna, Roszczy-
nialskiego, Sędzickiego, Sikorskiego – od nr 3 do 32, 
Skibniewskiej, Środkowa, Torowa, Wąska, Wschodnia,

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

Śmiechowo 
Południe

6

Gniewowska, Krótka, Krzyżowa, Podgórna, Sikorskie-
go od nr 34 do 172, Śmiechowska, Wniebowstąpie-
nia – numery nieparzyste od 1 do 23, Wysoka,

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

sucharskiego
7

Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, 
Mostnika, Rogaczewskiego, Słowińców, Spokoj-
na, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherow-
ska, Zielna, Złota.

Siedziba Zarządu
 Osiedla Sucharskiego
ul. Krofeya 34

Głosowanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2019 roku w siedzibie Obwodowej Komisji Wybor-
czej w godzinach od 08.00 do 20.00.

§ 3.
Spis wyborców udostępniony będzie od dnia 24 stycznia 2019 roku w dni robocze w godz. 07.30-
15.30 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wejherowie – pokój nr 04.

zastępca Przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie

Ewa Michalik

OGŁOszENIE
WÓJTa GMINY GNIEWINO

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu geodezyjnego strzebielinko w gminie Gniewino, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały nr XXXVI
/272/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego strzebielinko 
w gminie Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 01.02.2019 r. do 22.02.2019 r.  w  Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 
Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.02.2019 
r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8 o godz. 10:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino na 
platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 
z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego 
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowi-
sko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejhe-
rowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, któ-
re mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urząd Gminy 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w terminie do 
21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY GNIEWINO

Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez sołtysa i radę 
sołecką. Wszystkich powitał 
sołtys Piotr Januszewski, któ-
ry złożył życzenia pomyślności 

w nowym roku oraz spędzone-
go w życzliwej atmosferze wie-
czoru. W uroczystości wzięli 
również udział radny Artur We-
nsierski oraz wójt gminy Wej-

herowo Henryk Skwarło, który 
złożył wszystkim noworoczne 
życzenia, a najstarszym uczest-
nikom imprezy wręczył również 
wiązanki kwiatów. /UGW/

Świętowali seniorzy ze Zbychowa
GM. WEJHEROWO | Najstarsi mieszkańcy Zbychowa spotkali się w świetlicy wiejskiej, by 
wspólnie świętować Dzień Seniora. 

Fo
t. 

U
GW

GM. WEJHEROWO | 11 lutego w naszym województwie rozpoczną się ferie zimowe, 
które potrwają do 22 lutego.

Z bogatej oferty zajęć będą mogły skorzystać dzieci z gminy Wejherowo. W pierwszym ty-
godniu ferii zajęcia dodatkowe odbędą się w Gościcinie, Ustarbowie, Kąpinie, Kniewie, Łę-
życach, Zbychowie. W drugim tygodniu ferii będzie można wziąć udział w zajęciach or-
ganizowanych w Bolszewie, Górze, Gniewowie i Orlu. Na wszystkie warsztaty obowiązu-
ją zapisy. Chęć udziału można zgłaszać do 6 lutego pod nr tel. 58 738 66 50, 58 736 47 85, 
e-mail: biblioteka@bckgw.pl, centrumkultury@bckgw.pl lub osobiście w Bibliotece w Bol-
szewie, przy ul. Reja 9 i w Centrum Kultury w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie: www.bckgw.pl. /UGW/

ferie zimowe w gminie wejherowo
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

działKę budowlaną, Kębłowo Nowowiejskie, 
3km od Lęborka pod lasem, 1033m2, cena 
49.900, tel. 602 306 210

sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

sprzedam nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

wynajmę

poKój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709 

reda ul.12 Marca, wynajmę garaż z działką, o 
pow. 616m2, tel. 602 306 210

poszuKuję wynajĄć

jestem zainteresowana wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

Kupię

Kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sprzedam
odKurzaCz samochodowy 12V, 48W, NOWY, 
40zł., Gdynia, tel. 505 796 568 

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 2T, 1 os., 1995r., 
czarny, cena:2111zł., Tczew, tel. 574 797 077

Kupię

EDUKACJA

leKCje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

lodówKa, cena 130 zł.,  Luzino, tel. 570 009 
915 

sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 500 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

opaKowania jednorazowe, tel. 501 175 330

profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

TOWARZYSKIE

mężCzyzna emeryt, lat 67, pełne poczucie 
humoru, lubiący muzykę i sport pozna Panią o 
podobnych zainteresowaniach, do lat 65, tel. 501 
827 692 

RÓŻNE

sprzedam rower, 3 przerzutki, Shimano, bar-
dzo dobry stan, 650zł., tel. 507 486 424

BlaChy stalowe do wypieku, 40-60 cm., tel. 
694 642 709 

CzyszCzenie, pranie dywanów, tapicerek me-
blowych, promocja, tel. 501 077 273

piła tarczowa firmy CMI,  230v, regulowana 
wysokość i pod kątem, cena 170 zł., Luzino, tel. 
570 009 915 

wyprzedaż sprzętu bazowego i gastrono-
micznego oraz muzycznego, tel. 781 426 010 

tanio osprzętowienie małej gastronomii, rol-
lbar, chłodziarka do napojów, szkło, grill, itp., 
tel.781 426 010  

sprzedam kominek w stylu kozy i antyki, stare 
żelazka, półka stojąca, narożna, itp., stylowe, tel. 
781 426 010

sprzedam materac rehabilitacyjny, grzejnik z 
lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie i 
kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

sprzedam grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

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!

REKLAMA               208/2018/DB

REKLAMA  U/2018/RL

REKLAMA                   34/2019/DB
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WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na tVCom.pl

meCze 
gryfa w ppV

Karuzela transferowa wre. W te-
gorocznym oknie nie sposób nie 
oprzeć się wrażeniu, że zarów-
no trenerzy, jak i prezesi klubów 
z niższego szczebla rozgrywko-
wego podchodzą do transakcji ze 
sporą dozą nieufności. Od reguły 

jak zwykle zdarzają się wyjątki, 
a takim niewątpliwie jest wypo-
życzenie Mateusza Węsierskiego. 
20-letni napastnik zasilił szeregi 
Gryfa Wejherowo.
Pierwsze kroki w poważnym fut-
bolu Mateusz Węsierski stawiał 

w drużynie KS Sulmin. W sezo-
nie 2012/2013 zasilił szeregu ju-
niorskiej drużyny Arki Gdynia, 
by zaledwie rok później stać się 
ważnym ogniwem drugiego ze-
społu żółto-niebieskich. Mierzący 
187cm napastnik z czasem został 

Nowy nabytek 
Gryfa Wejherowo!

30 stycznia, 16.30h (słupsk) – Gryf słupsk• 
3 lutego, 12.00h (Władysławowo-Cetniewo) – sandencja Nowy sącz• 
9 lutego, 12.00h (Elbląg) – Olimpia Elbląg• 
16 lutego, 12.00h (Kołobrzeg) – Kotwica Kołobrzeg• 
23 lutego, GDs ( stężyca) – Radunia stężyca• 

Przedpołudniowy mecz został rozegrany 
we Władysławiowie na Stadionie Lekko-
atletycznym COS OPO Cetniewo. Pomimo 
trudnych warunków pogodowych żaden 
z piłkarzy obu drużyn się nie oszczędzał. W 
pojedynku stanowiącym część cyklu przy-
gotowawczego do wiosennej rundy nie 
brakowało składnych akcji i ofensywnych 
szarż na bramkę rywala. Gola dla Gryfa Wej-
herowo zdobył w 34 minucie Robert Chwa-
stek. Remis drużynie z Niecieczy zapewnił 
w 72 minucie Andrzej Rutkiewicz.  O szyb-
kim tempie meczu i wyrównanym pozio-
mie obu teamów świadczą statystyki.

1    BRaMKI    1
11    sTRzaŁY    8

  5    sTRzaŁY CElNE    4
6    sTRzaŁY NIECElNE    4

92    aTaKI    104  
41    GROźNE aTaKI    71

3    RzUTY ROżNE    6
0    faUlE    0

0    KaRTKI    0
11    RzUTY WOlNE    14

2    sPalONE    2

remis w sparingu 
z termaliCĄ BruK-Bet nieCieCzĄ
W środę – 23 stycznia o godzinie 11.30 piłkarze Gryfa Wejherowo rozegra-
li mecz kontrolny z pierwszoligową Termalicą Bruk-Bet Niecieczą. sparing 
zakończył się remisem 1-1. zarówno korzystny wynik, jak i styl gry Wejhe-
rowian napawa optymizmem przed zbliżającą się rundą wiosenną.

Do zakończenia cyklu przygotowawczego piłkarze Z Wejherowa rozegrają jeszcze 6 
spotkań. Najbliższy mecz odbędzie się 26 stycznia w Gdyni. Przeciwnikiem Gryfa bę-
dzie trzecioligowa Wierzyca Pelplin. Duża ilość meczów kontrolnych to doskonała wia-
domość dla sztabu trenerskiego. Jest to możliwość na przypatrzenie się z bliska nowym 
nabytkom oraz juniorom włączonym do pierwszego zespołu.  Terminy oraz miejsca ko-
lejnych sparingów prezentują się następująco:

włączony do pierwszego zespo-
łu gdyńskiego klubu i zanotował 
występ w Pucharze Polski. Kolej-
ne sezony spędził na wypożycze-
niach w KS Chwaszczyno, Błękitni 
Stargard oraz Garbarni Kraków. 
W krakowskim teamie w rundzie 
jesiennej zanotował 11 występów 
w których strzelił jedną bramkę.
Nowy piłkarz wejherowskiego klu-
bu urodził się w 1998 roku w Kar-
tuzach. Od początku swej przy-
gody z dorosłą piłką występuje na 
pozycji napastnika. O walory Wę-
sierskiego zapytaliśmy wiceprezesa 
Dariusza Mikołajczaka.

„Mateusz to przede wszystkim 
silny fizycznie napastnik. Nie 
brakuje mu ani centymetrów, ani 
kilogramów, co jest w tym mo-
mencie z racji deficytu snajperów 
dla nas bardzo istotne. Ważny jest 
także fakt, że jest to młodzieżo-
wiec. Moim zdaniem ma ogromny 
potencjał, który pokaże poprzez 
zdobyte bramki w zbliżającej się 
rundzie…”
Wypożyczenie Mateusza Węsier-
skiego to mimo wszystko odważna 
decyzja włodarzy wejherowskiego 
klubu. Z racji najniższego budżetu 
w lidze wszelkie ruchy transferowe 

są bardzo przemyślane. Strategia 
pionu sportowego opiewa w in-
westowanie w młodych – perspek-
tywicznych zawodników, którzy 
mają szanse stać się kluczowymi 
piłkarzami w przyszłości. Pozosta-
je mieć nadzieję, że takim właśnie 
zawodnikiem jest nowy nabytek 
Gryfa Wejherowo.
Mateusz Węsierski to kolejny te-
goroczny nabytek wejherowskiego 
klubu. Pierwszym piłkarzem, który 
zasilił szeregi Gryfa w aktualnym 
okienku transferowym był 19-letni 
piłkarz Lechii Gdańsk – Przemy-
sław Macierzyński.


