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NAKŁAD 12 000 EGZ.

W tym wyjątkowym czasie życzymy Państwu, 
aby wigilijny wieczór przyniósł prawdziwą radość 
i wytchnienie od codzienności. 
Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem 
odpoczynku i refleksji, a atmosfera 
im towarzysząca przetrwała jak najdłużej 
w nadchodzącym 2020 roku, 
życzy redakcja Expressu 
Powiatu Wejherowskiego



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 20 grudnia 20192

Projekty mieszkańców zrealizowane
Reda | Trzeci rok z rzędu mieszkańcy Redy mogli zgłaszać pomysły na urządzanie miasta za pomocą tzw. budżetu obywatelskiego. Co udało się zrobić w tym roku?

Węzeł integracyjny uruchomiony
Reda | We wtorek przed południem uruchomiony został redzki węzeł integracyjny wraz z przylegającą infrastrukturą.

Krzysztof KrzemińsKi,
burmistrz Redy

Wprawdzie w głosowaniu zwyciężyło pięć projektów, jednak 
do realizacji skierowano cztery. Odstąpiliśmy od jednego 
z projektów, tj. odwodnienia boiska w parku w Ciechoci-
nie. Na etapie przygotowywania inwestycji okazało się, że 
koszty były niedoszacowane, czego nie mogli wcześniej 
przewidzieć ani wnioskodawcy, ani weryfikujący. Ponieważ 
zgłoszona inwestycja jest bardzo potrzebna, zadanie zosta-

ło wpisane w plan inwestycji realizowanych i w całości finansowanych przez Gminę 
Miasto Reda w roku 2020.

ParKing rowerowy i szafKi 
PodręczniKowe

Zakup indywidualnych szafek szkolnych 
dla każdego ucznia klas IV-VIII Szkoły 
Podstawowej nr 2 miał na celu odciążyć 
kręgosłupy dzieci i poprawić bezpieczeń-
stwo na przerwach. Każdy uczeń z lżejszym 
plecakiem to dziecko, które bezpieczniej 
i sprawniej porusza się po szkolnych kory-
tarzach. Uczniowie młodszych klas posia-
dają dostęp do indywidualnych szafek, ale 
starsze dzieci dotychczas takich szafek nie 
miały. Dodatkowo w ramach zadania zago-

spodarowany został nieużytkowy pas ziemi 
na działce szkolnej, co pozwoliło stworzyć 
nowoczesny parking rowerowy. W ramach 
przeprowadzonych prac konieczne było 
usunięcie roślin i przygotowanie gruntu 
pod stojaki rowerowe - utwardzenie, po-
łożenie trwałej nawierzchni. Tym samym 
powstał parking na około 50 rowerów. 
Środki na realizację przedsięwzięcia, czyli 
75 tys. zł, zostały przekazane dyrekcji pla-
cówki, która w imieniu Gminy ten projekt 
zrealizowała. Wszystko było gotowe przed 
początkiem roku szkolnego.

PodwórKo Betlejem
Celem projektu było stworzenie 

w dzielnicy Betlejem bezpiecznego miej-
sca do zabawy i aktywności fizycznej dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Plac 
zabaw od ul. Kwiatowej został ogrodzo-
ny w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

bawiącym się dzieciom. Obok placu 
zabaw powstała siłownia zewnętrzna 
wraz ze stołem do ping-ponga na pane-
lach stabilizujących grunt. Nadto teren 
oświetlają dwie lampy solarne. Inwesty-
cja jest już zakończona, a obecnie pro-
wadzone są odbiory.

Budowa ciągu Pieszo-jezdnego
W ramach projektu utwardzono kostką 

betonową ciąg pieszo-jezdny, od chod-
nika prowadzącego do wejścia do Szkoły 
Podstawowej nr 6 aż do chodnika prowa-
dzącego do wejścia na salę gimnastyczną. 
Nadto zamontowano stojaki na rowery. 
Tak, jak w poprzednim projekcie, w imie-
niu Gminy projekt zrealizowała szkoła, 
również w czasie wakacji. 

remont chodniKa na ul. długiej
Głównym celem projektu było zabezpieczenie bezpiecznego dojścia dzieciom, mło-

dzieży oraz mieszkańcom do szkoły, kościoła i boiska rekreacyjnego. Zły stan chodni-
ka wymusza na pieszych korzystanie z jezdni, co stwarza zagrożenie dla użytkowników 
ruchu. Mieszkańcy tego rejonu co roku składają projekt do budżetu obywatelskiego 
i tym samym etapowo realizują modernizację chodnika. W tym roku wykonano re-
mont na odcinku około 270 m.

Ponad dwa i pół roku upłynęło od dnia 
podpisania przez burmistrza Redy umo-
wy o dofinansowanie projektu pn. „Bu-
dowa węzła integracyjnego Reda wraz 
z trasami dojazdowymi”. Dzięki prawie 
8 mln zł dotacji możliwe było przepro-
wadzenie na terenie miasta największej 
w ostatnich latach inwestycji.

- Reda jest ważnym węzłem przesiadko-
wym, nie tylko dla mieszkańców naszego 
miasta – mówi Krzysztof Krzemiński. – Tu 
krzyżują się kolejowe i autobusowe szlaki 
komunikacyjne w kierunku Trójmiasta, 
Szczecina oraz Półwyspu Helskiego. Wielu 
osobom najwygodniej jest dojechać samo-
chodem lub rowerem do redzkiego dwor-
ca i przesiąść się do komunikacji zbioro-
wej. Z tą myślą staraliśmy się o środki na 
budowę węzła integracyjnego. To tak duża 
inwestycja, że miasto nie byłoby w stanie 
sfinansować jej samodzielnie.

Węzeł integracyjny w Redzie to przede 
wszystkim ogromny parking na ponad 
200 samochodów, miejsca na krótki po-
stój, a także postój taksówek i przystanki 
autobusów komunikacji miejskiej. Nie 
zapomniano również o rowerzystach, 
projektując ścieżki i częściowo zadaszo-
ne miejsca postojowe (150 miejsc). Cały 
teren dostosowywano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, budując windy przy 
zejściach do tunelu pod ulicą Gdańską 
oraz oznaczenia poziome dla osób niedo-
widzących. W ramach inwestycji przebu-
dowano też skrzyżowanie ulic Gdańskiej 
z Młyńską, gdzie został utworzony lewo-
skręt z sygnalizacją świetlną. I właśnie 
moment włączenia świateł symbolicznie 
uznany został za oddanie redzkiego wę-
zła integracyjnego do użytku.

- Nieformalnie teren wokół dworca 
kolejowego od zawsze pełnił funkcję 

„dzikiego” węzła przesiadkowego – 
przekonuje burmistrz Redy. – Zrealizo-
wana inwestycja pozwoliła nam cały ten 
obszar przebudować i zaopatrzyć w nie-
zbędną infrastrukturę. Warto wspo-
mnieć o tym, że we współpracy z PEWiK 
Gdynia, wymieniono przy okazji stary 
kolektor ściekowy WRR oraz częścio-
wo wymieniono, a częściowo położono 
nowe nitki sieci wodociągowej.

Dlaczego powstają węzły? Drogi stają 
się coraz bardziej zatłoczone i jedynym 
wyjściem z tej sytuacji jest zachęcenie 
podróżnych do korzystania z transportu 
zbiorowego, przynajmniej w części co-
dziennej trasy.  Węzły służą do zintegro-
wania zbiorowej komunikacji kolejowej 
i autobusowej, pozwalają na utworzenie 
oddzielnych, dobrze urządzonych stref 
dla podróżujących transportem indy-
widualnym i zbiorowym, poprawiają 

warunki ruchu pieszego i rowerowego, 
w tym osób z ograniczeniami ruchowy-
mi oraz umożliwiają bezpieczne pozo-
stawienie samochodu na czas podróży 
innymi środkami lokomocji.

Koncepcja redzkiego węzła integra-
cyjnego narodziła się prawie pięć lat 
temu. Do prac projektowych przystą-
piono w roku 2016, autorem projektu 
był zespół Biura Projektów Budownic-

twa Komunalnego S.A. z Gdańska. Pra-
ce budowlane rozpoczęły się w drugiej 
połowie 2018 roku, a wykonawcą była 
lokalna firma KRUSZYWO z Linii. In-
westycja została dofinansowana z Unii 
Europejskiej w ramach  Działania 09.01 
Transport miejski – mechanizm ZIT  
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
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Krzysztof hildeBrandt,
prezydent Wejherowa
„musimy Być gotowi na dalsze trudności”

Przyszłoroczne dochody wyniosą 250.449.880 zł, natomiast wydatki 250.424.304 zł. 
W praktyce dochody pokrywają wydatki, a więc nie przewidujemy deficytu. W minio-
nych latach często mieliśmy deficyt finansowany nadwyżką z roku poprzedniego lub 
kredytem. Te dodatkowe środki były przeznaczane na inwestycje. W przyszłym roku 
nie planujemy deficytu, ale nie dlatego, że jest tak dobrze, tylko dlatego, że musimy 
być gotowi na pogorszenie sytuacji, która jest bardzo nieprzewidywalna. Musimy być 

ostrożni i zachować możliwości kredytowe. Nasz wskaźnik zadłużenia jest jednym z niższych i wynosi 26,76%, 
co nie stanowi nawet połowy 60-cio procentowego progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną. Natomiast 
wskaźnik spłaty zobowiązań został zaplanowany w wysokości 6,01% dochodów budżetu, przy dopuszczalnym 
na ten rok wskaźniku 16,31%. W tych trudnych warunkach staraliśmy się, aby budżet miasta zapewnił normalne 
funkcjonowanie i rozwój Wejherowa w 2020 roku z korzyścią dla naszych mieszkańców.

Za przyjęciem budżetu głosowało 14 
radnych, 5 wstrzymało się, a nikt nie 
był przeciw. Budżet został przygotowa-
ny bardzo ostrożnie i oszczędnie. Miasto 
będzie wyraźnie negatywnie odczuwa-
ło ogromne niedofinansowanie oświaty 
przez rząd, utratę znacznych dochodów 
z podatków w wyniku zmian ustawowych 
oraz duży powszechny wzrost kosztów 
w gospodarce. Z przyczyny niezależnych 
od prezydenta i rady konieczna jest rezy-
gnacja z wielu zadań.

trzy Powody 
cięć wydatKów i zadań

1. Podstawowym problemem jest to, 
że miasto musi bardzo dużo dopłacać ze 
swojego budżetu do oświaty, która jest za-
daniem rządu i powinna być finansowa-
na przez państwo. W efekcie brakuje nam 
środków na inne zadania. Zaproponowa-
ny budżet w 2020 roku przewiduje, że do 
oświaty miasto musi dopłacić rekordową 
kwotę 35 mln zł, czyli 47% kosztów jej 
utrzymania. To więcej niż wydatki na 
wszystkie inwestycje miejskie! Przy czym, 
ta kwota musi zostać jeszcze zwiększona 
w ciągu roku o kolejne kilka milionów, 
gdyż nie obejmuje całego planowanego 
przez rząd wzrostu wynagrodzeń na-
uczycieli. Skala problemu jest ogromna, 
np. w 2015 roku Wejherowo dopłaciło 
do oświaty niecałe 15 mln zł, co wówczas 
stanowiło 28 % jej kosztów. Wzrost do-
płaty z budżetu miasta jest zatem ponad 
2-krotny, o 20 mln zł. (patrz wykresy) 
Oświata to tzw. „wydatki sztywne” i nie 
ma możliwości dokonania tu znaczących 
oszczędności. Tego ogromnego wzrostu 
nie pokrył wzrost wpływów z podatku 
PIT i CIT. 

2. W 2020 roku Wejherowo straci 6 mln 
zł dochodów w wyniku zmian w usta-
wach w podatku PIT. Będzie mniej pie-
niędzy do wydania na potrzeby miesz-
kańców. 

3. Za posiadane środki można coraz 
mniej zrobić dla wejherowian. Powodem 
jest duży wzrost cen usług, robót budow-
lanych, dostaw, itd. 

Ostrożny i oszczędny budżet na 2020
WeJHeROWO | Wejherowscy radni przyjęli budżet miasta na 2020 rok. Będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów w ciągu ostatnich 10 lat. 
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najważniejsze zadania na 2020
Z powodu cięć budżetowych wydatki na inwestycje musiały zostać ograniczone do 29,5 mln zł. Miasto chroni 
inwestycje dofinansowane ze środków unijnych i budżet obywatelski, który będzie kontynuowany. 
- Największe wydatki są przeznaczone na drogi. To kwota 13,4 mln zł stanowiąca 45% wszystkich inwestycji. 
Między innymi zostanie dokończona budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa). 
- Za kwotę 4,8 mln zł zostanie dokończona budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. 
- Znaczne wydatki zostały przeznaczone na budynki i lokale mieszkalne, w tym zadania służące poprawie 
jakości powietrza - razem z remontami 4,7 mln zł. 
- Na budżet obywatelski zostanie wydane 1,6 mln zł.
Pomimo problemów miasto będzie dalej wspierało rozwój kultury, sportu i cele społeczne m.in. poprzez WCK, 
bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń.
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1,17 zł za każdy 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, 
ale nie więcej niż za 100m2 plus inne wyjątki

Przykładowe opłaty 
za mieszkanie lub dom:

30m2 = 35,10 zł•	
40m2 = 46,80 zł•	
50 m2 = 58,50 zł•	
60 m2 = 70,20 zł•	
70 m2 = 81,90 zł•	
80 m2 = 93,60 zł•	
90 m2 = 105,30 zł•	
100 m2 i więcej = 117,00 zł•	

Właściciele domów, 
którzy na posesji 
kompostują 
odpady zielone 
otrzymają zniżkę 
w opłacie w kwocie 
0,12 zł za 1m2.

do wyBoru:
niezależnie od wielkości 
metrażu zajmowanego miesz-
kania lub domu będzie można 
zamiennie zapłacić:

1 osoba - 24 zł miesięcznie •	
2 osoby - 45 zł miesięcznie •	

Właściciele domów, którzy na 
posesji kompostują odpady 
zielone otrzymają dodatkowo 
zniżkę w opłacie w kwocie 
odpowiednio 2 lub 4 złote.

odpady należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny (segregować). 
za brak segregacji karna stawka to 2-krotność opłaty.

Nowe stawki za wywóz 
śmieci już od marca
WeJHeROWO | Niedługo nastąpi zmiana metody naliczania opłat za odpady komunalne.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa 
podjętą na sesji w dniu 17 grudnia br. od 1 
marca 2020 roku wchodzi w Wejherowie nowa, 
mieszana metoda naliczania opłat za odpady 
komunalne odbierane od mieszkańców. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 5 
wstrzymało się, a nikt nie był przeciw. Opłata 
nie będzie naliczana od liczby zamieszkują-
cych osób jak dotychczas, a od powierzchni 
mieszkania lub domu, ale są wyjątki. 

co jest Powodem zmiany metody? 
Obecnie za swoje odpady płacenia uni-•	

ka ok. 9 tys. osób - prawie 20% mieszkańców. 
Oznacza to, że wejherowianie uczciwie pła-
cący za odpady, w każdych 100 zł dziś płacą 
aż ok. 20 zł za tych niepłacących. 

Celem wprowadzenia nowej metody jest •	
uszczelnienie poboru opłat. Od 1 lutego 2020 
wszyscy zapłacą za odpady. Metoda naliczania 
opłat od powierzchni lokalu mieszkalnego jest 
prosta i skuteczna, będzie w 100% powszechna. 
Nowa metoda przewiduje mechanizmy chro-
niące różne grupy społeczne. 

wzrost Kosztów 
został ograniczony

Jak wszędzie w Polsce również w Wejhe-•	
rowie rośnie koszt zbiórki i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Miasto podjęło róż-
norodne wysiłki w celu jego ograniczenia. 

Gdyby pozostawić obecną metodę na-•	
liczania od osoby, to stawka wzrosłaby teo-
retyczne z obecnych 16 zł do 28 zł od osoby, 
czyli o 75%, co jest niższym wynikiem na tle 
gmin sąsiednich. Ta stawka zawierałby rów-
nież środki za tych, którzy unikają płacenia.

Dzięki m.in. wprowadzeniu powszechnej •	
metody opłaty od powierzchni lokalu, przy 
której zapłaci również prawie 20% mieszkań-
ców obecnie niepłacących, możliwe jest do-

datkowo proporcjonalne ograniczenie wzrostu 
kosztów płaconych przez ogół mieszkańców. 
Będą się one różnie kształtowały w indywidu-
alnych przypadkach.

Najwyższą podwyżkę odczują ci, którzy •	
obecnie w ogóle nie płacą za odpady.

miasto nie zaraBia 
i nie doKłada do odPadów

Wyższe koszty są niezależne od Urzę-•	
du Miejskiego: zwiększenie ilości odpadów 
od mieszkańców, znaczny wzrost opłaty na 

składowisku odpadów ustalanej przez mi-
nisterstwo, duże problemy z recyklingiem 
i rosnące koszty zagospodarowania wyse-
gregowanych surowców, powszechny wzrost 
kosztów (pracy, paliwa, energii, usług, itd.), 
nowe i wyższe wymagania zgodnie z przepi-
sami Unii Europejskiej dotyczące ekologii - 
czyste środowisko kosztuje więcej.

Zgodnie z przepisami system musi być •	
finansowo zbilansowany. Oznacza, to, że jeśli 
rosną koszty, muszą też wzrosnąć stawki za od-
pady. Stanowi to duży problem ogólnopolski.
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ReKlaMa 87/2019/DB

ReKlaMa U/2019/DB

Od 1 marca 2020 roku obowiązuje mieszana metoda naliczania opłat za odpady 
komunalne odbierane od mieszkańców Wejherowa:
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Ceny biletów papierowych jednorazowych 
będą wszędzie identyczne, ale w Wejherowie 
tańszy od innych będzie bilet jednorazowy 
elektroniczny. W mieście ceny biletów okre-
sowych wzrosną od 50 gr. do 6 zł, natomiast 
wszystkie dzieci w wieku do 7. lat zyskają 
prawo do całorocznych darmowych przejaz-
dów, podobnie jak obecnie korzystają dzieci 
ze szkół podstawowych.

Rada Miasta Wejherowa na sesji 17.12.2019 
r. podjęła uchwałę o nowych cenach biletów 
w sieci obsługiwanej przez MZK Wejhero-
wo. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 5 
wstrzymało się, a nikt nie był przeciw. Nowe 
ceny w Wejherowie, podobnie będzie w sieci 
gdańskiej i gdyńskiej, są zgodne z uchwałą 
i rekomendacją Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zrze-
szającego 14 miast i gmin aglomeracji. Jest 
to element ujednolicania taryf w celu wpro-
wadzenia jednego biletu we wszystkich mia-
stach i gminach naszego województwa. 

Koszty rosną szyBciej 
niż ceny Biletów

- Powodem podwyżki cen biletów jest 
przede wszystkim niezbędny wzrost wyna-
grodzeń, zwłaszcza kierowców których po 
prostu brakuje, ale też rosnące koszty zuży-
wanego paliwa. Ta tendencja ma miejsce od 
kilku lat i się obecnie nasila, a ceny biletów 
stały w miejscu. – wyjaśnia Prezes MZK 
Wejherowo Czesław Kordel - Taka sytuacja 
była nie do utrzymana, gdyż działalność za-
kładu zaczęłaby przynosić poważne straty, 
a przecież musimy też kupować kolejne no-
woczesne autobusy - nasi pasażerowi ocze-
kują wyższego komfortu. Dlatego podwyżka 
biletów była koniecznością. Ten problem ma 
miejsce w całej Polsce.

darmowe Przejazdy dla dzieci
 - Pomimo podwyżek cen biletów, których 

nie mogliśmy uniknąć, staramy się chronić 
rodziny z dziećmi. Dlatego wprowadzamy 
w Wejherowie dla wszystkich dzieci w wie-
ku do 7. lat   prawo do całorocznych darmo-

wych przejazdów, podobnie jak od dwóch 
lat korzystają z tego dzieci uczęszczające do 

szkół podstawowych.  – podkreśla prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

Pieszo, rowerem i samochodem
Zgodnie z projektem na odcinku od ronda Unii Eu-
ropejskiej do ronda rotmistrza Pileckiego pojawi się 
nowa nawierzchnia drogowa, chodniki oraz bitumiczne 
ścieżki rowerowe – po obu stronach ulicy. Wykonany 
zostanie również pas rozdziału wraz z lewoskrętami, 
zatoki autobusowe zostaną przebudowane, a jedno 
z przejść dla pieszych stanie się dwuetapowe.

Współpraca się opłaca
Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to około 4,5 
mln zł. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Wejherowie i Pomorskim Urzędem Wojewódzkim 
w Gdańsku, urząd miasta zapłaci jedynie 25% tej kwo-
ty. Realizacja wszelkich prac musi się zakończyć do 
połowy grudnia 2020 roku.

metamorfoza 
za miliony złotych
rumia | ulica Pomorska w rumi przejdzie gruntowną 
przebudowę. inwestycja, której koszt oszacowano na 
około 4,5 miliona złotych, zostanie zrealizowana dzię-
ki współpracy urzędu miasta ze starostwem powiato-
wym i urzędem wojewódzkim.

fot. UM Rumia

ReKlaMa 298/2019/DB ReKlaMa 311/2019/DB ReKlaMa 310/2019/DB

Zrobiłeś ciekawe 
Zdjęcie?

Wyślij do nas!

redakcja@expressy.pl

Życzymy 
Wesołych Świąt 

i wszelkiej 
pomyślności 

w Nowym Roku

Nowe ceny biletów MZK
POmORze | Od 1 kwietnia 2020 roku w całej Aglomeracji Trójmiejskiej i gminach sąsiednich 
wzrosną ceny biletów za przejazdy komunikacją miejską. Także w powiecie wejherowskim.

Ceny biletów jednorazowych obowiązujące od 01.04.2020 roku
Zakres ważności Ceny biletów jednorazowych na jeden przejazd

Ważny na linii 
zwykłej w grani-

cach Miasta 
Wejherowo, Reda, 

Rumia i Gminy 
Wejherowo 

i Luzino

Bilet papierowy Bilet elektroniczny

Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy

3,80 zł 1,90 zł 3,40 zł 1,70 zł

Ceny biletów okresowych obowiązujące od 01.04.2020 roku
Rodzaj linii Bilet miesięczny imienny Bilet imienny* Bilet na okaziciela

Ważny na linii 
zwykłej

w granicach 
Miasta Wejhe-

rowo, Reda, Rumia 
i Gminy Wejhe-
rowo i Luzino

ważny od 
poniedziałku do 

piątku
ważny codziennie

ważny przez 24 
godziny

ważny codziennie

Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Przez 

miesiąc
Przez 
5 dni

90 zł 45 zł 98 zł 49 zł 14 zł 7 zł 114 zł 26 zł

TaRyfa WeJHeROWskieJ kOmunikacJi mieJskieJ

*Bilet imienny 24-godzinny NORMALNY dostępny jest również, jako bilet na okaziciela.



LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres Telefon odpłatność połączeń Dostępność dni i godziny WWW, email Kryteria dostępu

RODzINNE

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie

1. Poradnictwo rodzinne,
2. Terapia rodzinna ul. Sobieskiego 279 a 84-200 Wejherowo 58 677 17 60

58 677 27 02

poniedziałek: 8.00 - 16.00 
wtorek: 7.30 - 15.30 
środa: 7.30 - 15.30 

czwartek: 7.30 - 15.30 
piątek: dzień zamknięty (sprawy interwencyjne – 

pok. nr 2 godz.: 7:30 -15:30)

www.pcprwejherowo.pl
pcpr_wejherowo@wp.pl 

Dla dorosłych oraz dzieci- 
mieszkańców powiatu 

wejherowskiego.

Pogotowie Rodzinne Ogólnopolski telefon zaufania 22 613 69 91

PSyChOLOGICzNE

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie Pomoc psychologiczna ul. Sobieskiego 279 a 84-200 Wejherowo

58 672 40 63  
wew. 34

poniedziałek, środa: 10:00-18:00 
wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30 www.pcprwejherowo.pl

pcpr_wejherowo@wp.pl

Dla osób przeżywających kryzys 
o naturze psychicznej- mieszkańcy 

powiatu wejherowskiego.

3 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Wejherowie 

1.Poradnictwo psychologiczne/terapia - dla dzieci i młodzieży,
2. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

ul. Ofiar Piaśnicy 22
84-200 Wejherowo 58 672 10 08

poniedziałek: 7:30 – 17:00  
wtorek: 7:30 – 17:00  
środa:  7:30 – 17:00  

czwartek:  7:30 – 17:00  
piątek:  7:30 – 15:00 

http://poradnia-wejherowo.pl/wejherowo/
pzwejherowo@wp.pl Dla mieszkańców powiatu 

wejherowskiego.

4 Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (zlecenie NFZ) 

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 

00-958 Warszawa 66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez 
7 dni w tygodniu 

www.liniawsparcia.pl 
porady@liniawsparcia.pl Dla osób  będących w kryzysie 

psychicznym.

5 MOPS Wejherowo Poradnictwo psychologiczne
ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo 58 677 79 60

Środa, czwartek, piątek: 
7:30-11:30 

wtorek: 16:00-20:00 

Tylko dla osób skierowanych przez 
pracowników socjalnych MOPS 

Wejherowo.

PEDAGOGICzNE

6 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Wejherowie 

1.Poradnictwo pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
2.Poradnictwo logopedyczne dla dzieci i młodzieży

3.Terapia dzieci z ADHD.

ul. Ofiar Piaśnicy 22
84-200 Wejherowo 58 672 10 08

Poniedziałek : 7:30 – 17:00  
Wtorek: 7:30 – 17:00  
Środa:  7:30 – 17:00  

Czwartek:  7:30 – 17:00  
Piątek:  7:30 – 15:00

http://poradnia-wejherowo.pl/wejherowo/
pzwejherowo@wp.pl

7 Rzecznik Praw Dziecka- dziecięcy tel. zaufania Ochrona praw dziecka
Biuro RPD

Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

800 121 212 bezpłatna infolinia

Pn.-pt.: 8:15- 20:00
(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można 
opisać problem i zostawić kontakt do siebie, 

a doradcy oddzwonią)

brpd.gov.pl

Dla osób, których dotyczą sprawy 
przemocy oraz problemy  

z relacjami rówieśniczymi, szkolnymi  
i rodzinnymi. Może dzwonić każdy, 
kto doświadcza problemu lub jest 

świadkiem.
POMOC SPOŁECzNA

8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie Poradnictwo prawne z zakresu pomocy społecznej ul. Sobieskiego 279a 84-200 Wejherowo

58 677 17 60
58 677 27 02

poniedziałek: 8.00 - 16.00 
wtorek: 7.30 - 15.30 
środa: 7.30 - 15.30 

czwartek: 7.30 - 15.30 
piątek: dzień zamknięty (sprawy interwencyjne – 

pok. nr 2 godz.: 7.30 -15.30)

www.pcprwejherowo.pl
pcpr_wejherowo@wp.pl Dla mieszkańców powiatu 

wejherowskiego.

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie

Poradnictwo prawne z zakresu pomocy społecznej ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo tel. 58 677-79-60

Ośrodek czynny jest  
w godzinach: 

poniedziałek: od 7.30 do 17.00 
wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30 

piątek: od 7.30 do 14.00 
Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów: 

poniedziałek: 15.00 – 17.00 
Poradnictwo prawne:  
czwartek 8:00-10:00  

tylko dla osób skierowanych przez pracowników 
socjalnych MOPS Wejherowo.

http://mops.wejherowo.pl Dla mieszkańców miasta Wejherowo.

ROzWIĄzyWANIE PROBLEMÓW ALKOhOLOWyCh I INNyCh UzALEŻNIEŃ

10

Ośrodek Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Wejherowie

1.Diagnoza i terapia uzależnienia od alkoholu
2.Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych –gmina 

Wejherowo, Gniewino, Reda
3. Wsparcie dla osób współuzależnionych- terapia indywidualna i grupowa- gmina 

Wejherowo, Gniewino, Reda
4.Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików

5.Wsparcie indywidualne dla Osób Doświadczających Przemocy.

ul. Kościuszki 2
84-200 Wejherowo 58 736 37 84

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 20.00 
REJESTRACJA 

Poniedziałek 8.00 - 20.00 
Wtorek 8.00 – 20.00 
Środa 8.00 – 20.00 

Czwartek 8.00 – 20.00 
Piątek 8.00 – 15.00

http://www.opirpa-wejherowo.pl/
sekretariat@opirpa-wejherowo.pl

PRzECIWDzIAŁANIE PRzEMOCy DOMOWEJ

11 Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

KOORDYNATOR KPP WEJHEROWO DS. PRZEMOCY W RODZINIE  
mł. asp. Mateusz Walkusz

W RODZINIE  
mł. asp. Mateusz Walkusz

ul. Dworcowa 14 
84-200 Wejherowo 58 672 97 83 http://www.wejherowo.policja.gov.pl/

12 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie

-udzielanie poradnictwa psychologicznego  
i prawnego osobom  

i rodzinom w związku z przemocą  
w rodzinie;- wszczynanie procedury Niebieska Karta;- prowadzenie grup wsparcia 
dla osób doświadczających przemocy;-programy korekcyjno-edukacyjne dla osób 

stosujących przemoc;

ul. Sobieskiego 279A
84-200Wejherowo

58 677 35 99  
wew.40 poniedziałek i czwartek 16:30-18:00 www.pcprwejherowo.pl

pcpr_wejherowo@wp.pl

Dla osób uwikłanych  
w przemoc domową- mieszkańcy 

powiatu wejherowskiego.

13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie

poradnictwo  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i innych sytuacjach kryzysowych  
i traumatycznych

ul. Kusocińskiego 17 
84-200 Wejherowo 58 677 79 60 sekretariat@mops.wejherowo.pl

14 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002 
Bezpłatna infolinia

pn. – sob. 
godz. 08.00–22.00 

ndz. i święta 
godz. 08.00–16.00

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

Dla osób doświadczających  przemocy 
domowej.

15 Centrum Praw Kobiet Ogólnopolski telefon zaufania (22) 621 35 37
600 070 717

Dyżur psychologiczny: od poniedziałku do piątku, 
oprócz czwartków w godz. 10:00-16:00; dyżur 

prawny: czwartki w godz. 10:00-16:00.

porady.prawne@cpk.org.pl
porady.psychologiczne@cpk.org.pl

16 ,,STOP PRZEMOCY’’ Ogólnopolski telefon zaufania 42 682 28 37
INTERWENCJA KRyzySOWA

17
Centrum Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wejherowie

Pomoc psychologiczna będąca działaniem doraźnym, krótkoterminowym, 
zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się 

w sytuacji kryzysowej. Kontakt ze specjalistą zapewnia możliwość doświadczenia 
wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowania lęku osoby 

znajdującej się w kryzysie. Głównym celem pracy interwencyjnej jest rozwiązanie 
kryzysu, poprzez zrozumienia wydarzenia krytycznego, poszerzenie pola świadomości, 

dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie z kryzysem przy jednoczesnym 
wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys.

ul. Sobieskiego 279A 
84-200 Wejherowo tel. 58 672 17 60

Psycholog (pokój nr 22) - po uprzednim ustaleniu 
terminu. 

Poniedziałek: 8:00-14:00 
wtorek: 10:00-19:00 

Środa: 8:00-16:00 
Czwartek: 9:00-18:00 

Piątek: 8:00-16:00
Tel: 58 677 35 99, wew. 34.

Prawnik (pokój nr 18) – po uprzednim ustaleniu 
terminu 

Poniedziałek: 16:00-18:00 
Czwartek: 16:00-18:00

Tel: 58 677 35 99, wew. 40.

ttp://www.pcprwejherowo.pl/interwencja-
kryzysowa/ 

cik@pcprwejherowo.pl

osoby znajdujące się w sytuacji 
kryzysowej

18 Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur: 
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177
e-mail: 

dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego.
Osoba poszukująca informacji na 

temat 
zarządzania kryzysowego.

DLA OSÓB BEzROBOTNyCh

19 Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Udzielanie pomocy bezrobotnym  
i poszukującym pracy, w tym osobom 

niepełnosprawnym,  
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. 

ul. I Brygady Pancernej WP 32 
84-200 Wejherowo

sekretariat
58-677-63-00

fax. 58-677-63-33

Poniedziałek-piątek
Godziny Urzędowania 

7:15 - 15:15 
Godziny przyjmowania klientów 

7:30 - 14:00 
Godziny wydawania biletów do Rejestracji 

7:30-13:15

www.wejherowo.praca.gov.pl 
email: sekretariat@pupwejherowo.pl

Usługa poradnictwa zawodowego 
jest dostępna zarówno dla osób 

zarejestrowanych  
w powiatowym urzędzie pracy, jak  

i w węższym zakresie dla osób 
niezarejestrowanych oraz 

pracodawców  
i ich pracowników.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Oferty pracy za granicą w ramach sieci EURES, targi pracy, rekrutacje, warsztaty  

i poradnictwo indywidualne. Rejestr agencji zatrudnienia. Zasiłki dla osób 
bezrobotnych w Unii Europejskiej.

ul. Podwale Przedmiejskie 30 
80-824 Gdańsk

tel.: 58 326-18-01
fax: 58 326-48-94 Poniedziałek-piątek

7.30 - 15.30
www.wup.gdansk.pl
wup@wup.gdansk.pl 

Każdy mieszkaniec województwa 
pomorskiego.

OgłOszenie 367/2019/DB



DLA OSÓB POKRzyWDzONyCh PRzESTĘPSTWEM

21 Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie ul. Dworcowa 14 
84-200 Wejherowo

Dyżurny KPP 
58 672 97 22

Godziny pracy urzędowej wejherowskiej policji 
7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku

http://www.wejherowo.policja.gov.pl/
komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl

22 Anonimowa Policyjna Linia Specjalna Telefon zaufania 800 120 148

PRAWO KONSUMENCKIE

23 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony 
interesów konsumentów

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo
Pok. 104

58 572-94-15

Wtorek
9:00 - 15:00

Środa 
9:00 - 12:00

Czwartek
9:00 - 15:00

http://bip.powiatwejherowski.pl/
powiatowyrzecznikkonsumentow

email:
konsument@powiat.wejherowo.pl  

Każdy mieszkaniec powiatu 
wejherowskiego

24 Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 
(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220 
22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt. 
godz. 08:00-18:00

https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

25 Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Gdańsku Informacje o świadczeniach NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

Punkt Obsługi Ubezpieczonych 
ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk

tel. (58) 75-12 500 
faks (58) 75-12-516

Wydział Spraw Świadczeniobiorców: e-mail: 
biurowss@nfz-gdansk.pl 

faks: 58 321 86 48 
Godziny pracy: 

Poniedziałek - Piątek: 8:00 do 16:00 
Sala obsługi: Poniedziałek - Piątek: 8:00 do 15:45

http://www.nfz-gdansk.pl
e-mail: pow@nfz-gdansk.pl Każdy mieszkaniec województwa 

pomorskiego

26 Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP
ul. Młynarska 46. 
01-171 Warszawa 

800 190 590 
Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt. 
godz. 08.00-20.00 https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl
Z porad może korzystać każdy kto ma 

poczucie łamania praw pacjenta

27 Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 

00- 503 Warszawa
Telefon 

(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

801 801 015 
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.-pt. 
godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne, ich rodziny oraz 

organizacje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

28 Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon 
zaufania Ochrona praw dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt. 
godz.08.15-16.15.

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można 
opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, 

a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji 
rówieśniczych, szkolnych  

i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto doświadcza 

problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEzPIECzEŃ SPOŁECzNyCh

29 Oddział ZUS Wejherowo Poradnictwo prawne ul. Sobieskiego 294
84-200 Wejherowo

Tel.: 58 572-97-00 
Fax.: 58 672-48-11 

Infolinia ZUS Wejherowo 
(22) 560 16 00  

koszt połączenia wg umowy klienta 
z operatorem telekomunikacyjnym

Poniedziałek 8.00-18.00 
Wtorek 8.00-15.00 
Środa 8.00-15.00 

Czwartek 8.00-15.00 
Piątek 8.00-15.00

https://www.zus.info.pl/zus-wejherowo/ Każdy mieszkaniec powiatu 
wejherowskiego.

30 Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna

- składki
- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy 
pracowników w  Centrum Obsługi 

Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej 
w placówce jak wyżej.

Nr centrali :
(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00 
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

(22) 560 16 00 
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt. 
godz. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-
obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni

- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACy

31 Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku

Egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa  
i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania 

prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania 
prawa pracy.

ul. Okopowa 7 
80-819 Gdańsk

tel. 58 520 18 22
Kancelaria tel. 58 340 09 10

Poniedziałek-piątek 
7:30-15:30 kancelaria@gdansk.pip.gov.pl Każdy mieszkaniec powiatu 

wejherowskiego.

32
Państwowa Inspekcja Pracy Oddział 

w Wejherowie

Egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa  
i higieny pracy, poprzez efektywne  

i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia 
zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

ul. Obrońców Helu 1 
84-200 Wejherowo (58) 672-13-45, 677-09-45 Poniedziałek-piątek 7.30-15.30 wejherowo@gdansk.pip.gov.pl     Każdy mieszkaniec powiatu 

wejherowskiego.

PRAWO PODATKOWE

33 Urząd Skarbowy w Wejherowie

- zapewnienie obsługi  
i wsparcia podatnika  

i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków podatkowych, w tym udzielanie informacji podatkowych,

- przyjmowanie  
i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych,

wniosków, 
informacji i innych dokumentów, w tym  

w postaci elektronicznej,
- wydawanie zaświadczeń,

- potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP)

ul. Sobieskiego 346 
84-200 Wejherowo 

tel. 58 736-38-37, 
58 736-39-00 

fax 58 736-38-97

poniedziałek: 7.30-18.00 
wtorek: 7.30-15.30 
środa: 7.30-15.30 

czwartek: 7.30-15.30 
piątek: 7.30-15.30

http://www.pomorskie.kas.gov.pl/web/bip-
2201/urzad-skarbowy-w-wejherowie

us.wejherowo@mf.gov.pl

Każdy mieszkaniec powiatu 
wejherowskiego.

34 Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

01 055 055 
(7  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30
Z  z t7el. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330
(  z 7tel. zagranicznych. 

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt. 
godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-
kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy 
podatnik.

DLA OSÓB BĘDĄCyCh W SPORzE z PODMIOTAMI RyNKU fINANSOWEGO

35 Rzecznik Finansowy.
(Ubezpieczonych) Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze

(22) 333 73 28
Ubezpieczenia 

Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 

lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i rynku 

kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt. 
godz. 08.00-18.00

pn.-pt. 
godz.11.00-15.00

pn.-pt. 
godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedz 

e-mailową ok.2 tygodni)
https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone  
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

INNE
WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

36 Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich
Biuro RPO, Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa 

800 676 676 
Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych 

i komórkowych
pon. godz. 10.00-18.00

wt.- pt. godz. 08.00-16.00
https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl
Może zgłosić się każdy, kto uważa, że 

jego prawa są naruszone.

część ii: nieodPłatna Pomoc Prawna i nieodPłatne Poradnictwo oBywatelsKie
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 R.

1 PROWADZĄCY ADRESY
DYŻURÓW DNI i GODZINY SPECJALIZACJA

(o ile określono)
SPECJALIZACJA
(o ile określono) DANE KONTAKTOWE WWW

2 Punkty 
Radców Prawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo

pn. - wt.  8:30 - 12:30
śr. - czw. 11:30 - 15:30

pt. 10:00 - 14:00 -- tak INFORMACJE i ZAPISY: pon. - pt. w godz. 
16-20 pod nr 58 677-61-37

www.bip.powiatwejherowski.pl/
powiat/nieodplatnapomocprawna 

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

pn. 9:00 - 17:00
wt.-pt. 7:30 - 15:30

3 Punkty Adwokatów

Urząd Miasta Redy
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

pn. - wt. 7:30 - 11:30
śr. 11:30 - 15:30
czw. 9:00 - 13:00
pt. 11:15 - 15:15 - tak INFORMACJE i ZAPISY: pon. - pt. w godz. 

16-20 pod nr 58 677-61-37
www.bip.powiatwejherowski.pl/

powiat/nieodplatnapomocprawna 
Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
pn. 13:00 - 17:00
wt. 7:30 - 11:30

śr. - pt. 11:30 - 15:30

OgłOszenie 367/2019/DB
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Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW
ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia (radca prawny)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino

śr. 14:00 - 18:00
pt. 14:00 - 18:00

- tak INFORMACJE i ZAPISY: pon. - pt. w godz. 
16-20 pod nr 58 677-61-37

www.bip.powiatwejherowski.pl/
powiat/nieodplatnapomocprawna Urząd Gminy Luzino

ul. 10 Marca 11
84-242 Luzino

pn. 14:00 - 18:00
wt. 15:00 - 19:00
czw. 8:00 - 12:00

Stowarzyszenie OVUM
ul. Traugutta 2
84-388 Gdynia

(Radca prawny)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Obrońców Szemuda2A 

84-217 Szemud
pn. 8:30 - 12:30

- tak INFORMACJE i ZAPISY: pon. - pt. w godz. 
16-20 pod nr 58 677-61-37

www.bip.powiatwejherowski.pl/
powiat/nieodplatnapomocprawna  

Urząd Gminy Szemud 
ul. Kartuska 13  
84-217 Szemud

czw. 11:30 - 15:30

Urząd Gminy Linia 
ul. Turystyczna 15 

84-223 Linia

wt. 11:30 - 15:30
śr. 9:00 - 13:00
pt. 9:00 - 13:00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OByWATELSKIE w 2019 R.
Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3
81-424 Gdynia

(doradca)

Urząd Miasta Redy
ul. Gdańska 33
84-240 Reda

pn. - wt. 11:30 - 15:30
śr. 7:30 - 11:30

czw. 13:00 - 17:00
pt. 7:30 - 11:30

- tak INFORMACJE i ZAPISY: pon. - pt. w godz. 
16-20 pod nr 58 677-61-37

www.bip.powiatwejherowski.pl/
powiat/nieodplatnapomocprawna  

Stowarzyszenie OVUM
ul. Traugutta 2
84-388 Gdynia

(doradca)

Bolszewo
ul. Reja 9

84-239 Bolszewo
pn. 14:00 - 18:00

wt. - pt. 8:00 - 12:00

- tak INFORMACJE i ZAPISY: pon. - pt. w godz. 
16-20 pod nr 58 677-61-37

www.bip.powiatwejherowski.pl/
powiat/nieodplatnapomocprawna  

Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17

84-210 Choczewo
pn. 10:00 - 14:00
pt. 10:00 - 14:00

wt. 8:00 - 12:00
śr. 10:00 - 14:00
czw. 8:00 - 12:00

przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce

część ii: nieodPłatna Pomoc 
Prawna i nieodPłatne Porad-
nictwo oBywatelsKie:
zaPisy na wizyty pod numerem tele-
fonu: 58 677-61-37 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 16:00 do 20:00
Osoby, które ze względu na 
niepełnosprawność ruchową nie są 
w stanie przybyć do punktu lub osoby 
doświadczające trudności w komu-
nikowaniu się mogą otrzymać poradę 
przez telefon. Bliższe informacje pod 
numerem podanym do zapisów.
z porad może skorzystać każda 
osoba, której nie stać na odpłatną 
pomoc prawną i która złoży stosowne 
oświadczenie.
Każdy przypadek udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego dokumentuje się 
przez wypełnienie karty pomocy. Karta 
pomocy składa się z części A i części B. 
Część B karty pomocy, obejmującą 
opinię osoby uprawnionej o udzielonej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczonym nieodpłatnym po-
radnictwie obywatelskim, wypełnia 
osobiście osoba uprawniona. 
Wypełnienie części B karty pomocy jest 
dobrowolne. 
W przypadku, gdy osoba uprawniona 
wyrazi zgodę na wypełnienie części 
B karty pomocy, osobiście umieszcza 
wypełnioną część B karty pomocy 
w zamkniętej urnie, bądź przekazuje 
staroście opinię o udzielonej pomocy 
w dowolnym terminie telefonicznie, za 
pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej lub listownie, wraz 
ze wskazaniem punktu, w którym 
uzyskała pomoc.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 20 grudnia 2019 9

W
yś

lij
 S

M
S

, w
pi

sz
 p

re
fik

s
EX

P.
PD

P.
 i 

po
da

j t
re

ść
 s

w
oj

eg
o 

og
ło

sz
en

ia
 

 n
a 

nu
m

er
: 

S
zu

ka
sz

 p
ra

co
w

ni
ka

?

79
6

5
7

OgłOszenie 364/2019/DB

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn.
zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskie-
go 7, na okres 21 dni wywieszone zostały :
- Wykaz nr Xl stanowiący załącznik do zarządzenia nr 475/429/2019 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 grudnia 2019 roku obejmujący nie-
ruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 215/7 o pow. 
42 m², obr. 21, położoną w Rumi przy ul. Świętego Józefa, stanowiącą 
własność gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej. 
- Wykaz nr XXXViii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
474/428/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 grudnia 2019 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka 
nr 384/10  o pow. 30 m², obr. 7, położoną w Rumi przy ul. Wiśniowej,  
stanowiącą własność gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej 

OGŁOSzENIE
Burmistrza Miasta Rumi

ReKlaMa U/2019/PR

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Redzie uchwały nr Xi-
V/144/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Redy w rejonie ulic gdańskiej i Hieroni-
ma Derdowskiego.  
na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3, art. 39, 
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, 
że w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie zamieszczono 
wyżej wymienione uchwały oraz wystąpiono 
do właściwych organów o możliwość odstąpie-
nia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.
zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionych planów miejscowych. Wnio-
ski należy składać na piśmie, na adres: Urząd 
Miasta w Redzie, ul. gdańska 33,  84-240 Reda, 
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. 

Krzysztof Krzemiński

OGŁOSzENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego miasta Redy w rejonie 
ulic Gdańskiej i hieronima Derdowskiego

OgłOszenie 365/2019/DB

OgłOszenie 366/2019/DB

że od dnia 20 grudnia 2019  r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej gminy Wej-
herowo oraz internetowej gminy Wejherowo, 
a także na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy 
Wejherowo, ul. Transportowa 1, został wywie-
szony wykaz, nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
-  polepszenie zagospodarowania nierucho-
mości przyległej, działka nr 360/2 w miejsco-
wości Kąpino,
- pod punkt wkładań gołębi pocztowych, 
działka 691/8 w miejscowości gościcino.
 szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Refera-
cie gospodarki nieruchomościami i Środowi-
ska, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje
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noworoczny 
Koncert
KonKurs | Piosenki 
agnieszki osieckiej i je-
remiego Przybory będzie 
można usłyszeć podczas 
Koncertu noworocznego.

ReKlaMa  203/2019/DBReKlaMa  348/2019/DB OgłOszenie 309/2019/DB

Rzemieślnicy podzielili się opłatkiem
POWiaT | Gratulacje, życzenia dalszych sukcesów i dzielenie się opłatkiem – tak wyglądało 
uroczyste, świąteczne spotkanie w Powiatowym Cechu Rzemiosł w Wejherowie.

Na wigilijne spotkanie przybyli przedsię-
biorcy zrzeszeni w Powiatowym Cechu Rze-
miosł Różnych Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Wejherowie a także zaproszeni 
goście. Zebranych powitał i złożył wszyst-
kim życzenia Brunon Gajewski, Starszy 
i Prezes Powiatowego Cechu RRMiŚP. 

- Spotykamy się w auli pierwszej w po-
wiecie szkoły rzemieślniczej, która obecnie 
kształci ponad 600 uczniów – powiedział 
Brunon Gajewski. - I ciągle się rozwija, 

czego dowodem będzie otwarcie w czerw-
cu przyszłego roku nowoczesnego Cen-
trum Kształcenia Zawodowego. Powstaje 
nowy budynek, który za kilka miesięcy 
będzie oddany do użytku. Wychodząc na-
przeciwko potrzebom uczniów z powiatu 
wejherowskiego planujemy też stworzyć 
Szkołę Branżową II stopnia. 

- Cech wejherowski jest wspaniałą wizy-
tówką miasta i oświaty – dodał Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - To, 

co tu szczególnie się udało, to oświata. 
Niesamowita szkoła, która jest nawet dla 
nas – samorządowców – jest doskonałym 
przykładem, jak taką szkołę można pro-
wadzić. To prawdziwy wzór. 

Zebrani podzielili się świątecznym 
opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim 
zdrowia, radości, świąt spędzonych w gro-
nie rodziny i przyjaciół oraz wielu sukce-
sów w życiu prywatnym i zawodowym. 

Rafał Korbut
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To będzie prawdziwie 
muzyczne rozpoczę-
cie nowego roku. Już 
2 stycznia Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprasza 
na Koncert Noworoczny 
Sylwii Banasik i Adriana 
Wiśniewskiego. Arty-
ści zaśpiewają utwory 
Agnieszki Osieckiej i Je-
remiego Przybory, a przy 
fortepianie zasiądzie 
Krzysztof Herring. 
Mamy zaproszenia dla 
naszych Czytelników! Jak 
je zdobyć? Tego dowiecie 
się już wkrótce – jeszcze 
dziś lub jutro (dokładnie 
nie podajemy, niech to 
będzie niespodzianka) na 
naszym portalu GWE24.pl 
ogłosimy konkurs, w któ-
rym nagrodami będą 
właśnie bilety na koncert. 
Warto więc zaglądać na 
nasz portal oraz na fa-
cebookowy profil. Więcej 
szczegółów – dosłownie 
za chwilę!
/raf/
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OgłOszenie 143/2019/Rl

OgłOszenie 345/2019/DB

OgłOszenie 142/2019/Rl

OgłOszenie 347/2019/DB
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OgłOszenie 16/2019/PR

OgłOszenie 349/2019/DB



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 20 grudnia 2019 13

OgłOszenie 355/2019/DB

OgłOszenie 353/2019/DB
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ReKlaMa U/2019/PRReKlaMa U/2019/PR

OgłOszenie 363/2019/DB
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Czy pociągami SKM pojedziemy 
na południe Gdańska? List 
intencyjny w tej sprawie pod-

pisali samorządowcy i kolejarze. 
Południowe dzielnice Gdańska, 
a w przyszłości także sąsiadujące 
gminy, mogą zyskać nowe połączenie 
kolejowe. Planowana inwestycja ma 
lepiej skomunikować tę część obszaru 
metropolitalnego. Samorządowcy 
i kolejarze podpisali list intencyjny 
dotyczący dalszej współpracy na rzecz 
przedłużenia linii SKM.
List intencyjny w sprawie współ-
pracy dotyczącej przedłużenia linii 
Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku 
południowym podpisano pod koniec 
ub. miesiąca. Jego sygnatariuszami 
są prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, sa-
morządowcy z gmin Pruszcza Gdań-
skiego, Kolbud i Żukowa, a także 
przedstawiciele spółek kolejowych. 
– To ważny dzień. Stawiamy na 
dalszy rozwój kolei w Gdańsku 
i naszym regionie – zapowiedziała 
prezydent Dulkiewicz.
Efektem podpisanego listu ma być 
stworzenie „Studium programowo-
przestrzennego przedłużenia linii 
kolejowej przez dzielnicę Gdańsk 
Południe w powiązaniu z regional-
ną siecią kolejową województwa 
pomorskiego”. Dokument ten będzie 
zawierał m.in. diagnozę społeczno-
gospodarczą, analizę uwarunkowań 
przestrzennych oraz wstępną analizę 
transportową planowanej inwestycji.
Opracowanie ma przede wszystkim 
odpowiedzieć na pytanie, czy budowa 
nowej linii kolejowej w tej części 
miasta jest w ogóle możliwa. Jej trasa 
miałaby się rozpoczynać za przystan-
kiem SKM Gdańsk Śródmieście, a na-
stępnie prowadzić w kierunku pętli 
tramwajowej Łostowice Świętokrzy-
ska. Wstępnie zakłada się, że na tym 
odcinku powstałyby trzy przystanki.

Studium ma być gotowe pod koniec 
pierwszego kwartału przyszłego roku. 
Za jego powstanie będzie odpowie-
dzialne Biuro Rozwoju Gdańska.
Pomorze jest regionem, w którym 
mieszkańcy w największym stopniu 
korzystają z transportu kolejowego, 
a władze województwa chcą podtrzy-
mać ten trend. 
– Trzeba szukać dalszych możliwości 
rozwoju linii kolejowych, w szcze-
gólności w kierunku południowej 
części miasta Gdańska oraz gmin 
ościennych. Stąd nic dziwnego, że 
sygnatariuszami porozumienia są 
włodarze gmin Kolbudy, Żukowo 
i Pruszcza Gdańskiego – zaznaczył 
marszałek Struk.
W planach samorządowców linia 
kolejowa na południe Gdańska 
miałaby zostać powiązana z re-
gionalnym systemem kolejowym 
naszego województwa. W studium 
analizowane więc będą następujące 
warianty: połączenie z linią Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej (nr 248) 
albo poprowadzenie torów do linii 
Gdańsk Kokoszki-Stara Piła (nr 234) 
lub Glincz-Kartuzy (nr 229), które do 
2023 r. będą remontowane w ramach 
tworzenia tzw. bajpasa kartuskiego.
– Dziś nie przesądzamy o tym, kto 
miałby tę inwestycję w przyszło-
ści realizować, ale chcemy zrobić 
wszystko, żeby ta dokumentacja była 
gotowa – przekonywał Piotr Grzelak, 
wiceprezydent Gdańska ds. zrów-
noważonego rozwoju. Studium nie 
tylko będzie stanowić podstawę do 
opracowania dalszej niezbędnej do-
kumentacji projektowej, ale również 
stworzy możliwości do ubiegania 
się o dofinansowanie tego projektu 
w kolejnej perspektywie unijnej na 
lata 2021-2027.
Według wstępnych szacunków 
koszt inwestycji tylko na południu 
Gdańska może wynieść ok. 700 
milionów złotych.

Bezrobocie rekordowo niskie

Zmiany w rozkładzie jazdy

Wydłużenie linii SKM?
Od pół roku stopa bezrobocia 
na Pomorzu jest bardzo niska, 
a obecne 4,4 proc. to lepszy wynik 
niż średnia krajowa. 

Najniższe w historii regionu 
bezrobocie rejestrowane 
po raz pierwszy odnotowa-

no w czerwcu 2019 roku. Od tego 
czasu utrzymuje się na poziomie 4,4 
proc., podczas gdy średnio w Polsce 
jest to 5,1 proc. To także mniej niż 
w listopadzie ubiegłego roku, kiedy 
bezrobocie wynosiło 4,8 proc.
Lepiej niż w Pomorskiem jest 
tylko w czterech województwach: 
wielkopolskim (2,8 proc.), śląskim 
(3,6 proc.), małopolskim (4 proc.) 
i mazowieckim (4,3 proc.).
Nieco wzrosła jednak liczba osób 
pozostających bez pracy oraz 
zmalała liczba wolnych stanowisk 
zgłaszanych do urzędów. W woje-

wództwie pomorskim w porównaniu 
do października 2019 jest 400 osób 
bezrobotnych więcej, a ogólna ich 
liczba to 41,6 tys. Największy wzrost 
bezrobotnych w ciągu ostatniego 
miesiąca nastąpił w powiecie puc-
kim i kościerskim – o 5 proc.
W listopadzie br. do urzędów pracy 
zgłoszono 7,1 tys. wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodo-
wej. W poprzednim miesiącu było 
ich o tysiąc więcej (czyli 12,1 proc.). 
Najrzadziej nowe oferty pojawiały 
się w powiecie lęborskim (spadek 
o prawie 60 proc.). Mniejsza liczba 
wolnych stanowisk to tendencja 
wyraźna w całym województwie – 
spadek wystąpił w 14 z 20 powiatów.

Nowy rozkład jazdy pociągów 
obowiązuje od 15 grudnia. 
Najważniejszą zmianą jest 

reaktywacja połączeń regionalnych 
pomiędzy Słupskiem a Ustką. Na 
pozostałych liniach oferta przewo-
zowa pozostanie na podobnym, jak 
obecnie poziomie. 
Na linii Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej pociągi kursują w tzw. takcie 
- z Kartuz do Gdańska Wrzeszcza 

odjeżdżają 31 minut po każdej go-
dzinie, ze stacji Gdańsk Wrzeszcz - 
16 minut po pełnej godzinie. Ostatni 
skład do Trójmiasta odjedzie z Kar-
tuz o 23.01. Największą nowością 
w siatce połączeń międzyregional-
nych jest wydłużenie relacji pociągu 
TLK Rozewie z Bielska Białej przez 
Żywiec i Zwardoń do słowackiej 
Żyliny. Nowa trasa ułatwi nie tylko 
dojazd w Beskid Żywiecki i Śląski, 

ale dzięki przesiadce w Żylinie rów-
nież w Wysokie Tatry. Do rozkładu 
jazdy wraca też nocne połączenie 
Pomorza z Warszawą. Natomiast 
pociąg TLK Ustronie do Krakowa 
zatrzymuje się na stacji Warszawa 
Gdańska. Dojazd nad Odrę i do 
Berlina  ułatwi pociąg TLK Bory 
Tucholskie, który przez Starogard 
Gdański, Chojnice i Piłę pojedzie do 
Kostrzyna nad Odrą.
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Celem projektu był wzrost zainteresowa-
nia literaturą piękną i popularnonaukową 
młodzieży poprzez uczestnictwo w zaję-
ciach łączących treść książki z zaintereso-
waniami artystycznymi i nowymi techno-

logiami. Dnia 12.12.2019 r. w Bibliotece 
w Lini miało miejsce podsumowanie pro-
jektu „Link do książki”. Przez ostatnie kil-
ka miesięcy w szkołach gminy Linia i bi-
bliotekach odbyły się spotkania autorskie  

oraz warsztaty artystyczne (nagrywania 
audiobooka, plastyczne, fotograficzne, 
filmowe), które łączą treść książki trady-
cyjnej z nowymi technologiami. Podczas 
finału zgromadzeni goście obejrzeli pre-
zentację ukazującą poszczególne spotka-
nia i warsztaty. Młodzież w oryginalny 
sposób przedstawiła relacje i wrażenia 
z zajęć. Można było również podziwiać 
efekty ciężkiej pracy uczestników warsz-
tatów: fotografie, filmy, nagrania. Zwy-
cięzcy konkursu fotograficznego „Sleeve-
face – ubierz się w książkę” odebrali swoje 
nagrody wręczone przez Panią wicewójt 
Astridę Kaczyńską. Dyrektor Biblioteki 
Zofia Cierocka podziękowała dyrektorom 
i nauczycielom współpracującym przy re-
alizacji projektu. Na zakończenie czekała 
na wszystkich słodka niespodzianka.

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

efeKtowne wejście
Wydarzenie rozpoczęło się w piątkowe po-

południe (13 grudnia), a uroczystego otwar-
cia dokonali przedstawiciele władz miasta: 
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz prze-
wodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.

– Witam na oficjalnym otwarciu tego-
rocznego jarmarku. Zapewne jest to jedy-
na okazja, by złożyć państwu świąteczne 
życzenia, a chciałbym, aby był to dla was 
czas odpoczynku, przemyśleń i radości. 
Niech przy wigilijnym stole nie zabraknie 
waszych bliskich oraz przyjaciół. Nato-
miast miejski jarmark niech wprowadzi 
was w ten świąteczny nastrój – powiedział 
ze sceny wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Chwilę później z gośćmi przywitał się 
Święty Mikołaj, który do parku Starowiej-
skiego przybył psim zaprzęgiem. Od tego 
momentu Jarmark Świąteczny można 
było uznać za oficjalnie otwarty dla od-
wiedzających.

faBryKa doBrych wsPomnień
Wśród bezpłatnych atrakcji, które były 

dostępne przez cały weekend, wymienić 
można: fotobudkę, mini zoo, trady-
cyjną bożonarodzeniową stajenkę czy 
karuzelę. Każdy mógł także wykonać 
pamiątkowe zdjęcia ze świątecznymi 
iluminacjami i dekoracjami w tle. O od-
powiedni nastrój dbali również anioło-
wie na szczudłach oraz wspomniany już 

Mikołaj, który rozsiadł się w saniach, 
oczekując na dzieci.

świąteczne gwiazdy
Z kolei na scenie niemal przez cały 

czas gościli lokalni artyści. Jako pierwsza 
wystąpiła pochodząca z Wejherowa wo-
kalistka, kompozytorka, pianistka oraz 
uczestniczka 7. edycji „The Voice of Po-
land” – Monika Kitel. Wspólnie z mło-

dymi artystami z Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie piosenkarka wykonała 
przeróżne kolędy i pastorałki.

Na scenie, zgodnie z coroczną tra-
dycją, gościli również przedstawicie-
le rumskich szkół i przedszkoli: chór 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, 
chór ze Szkoły Podstawowej nr 9, zespół 
„Bambo” ze Szkoły Podstawowej nr 10, 
a także dzieci z przedszkoli „Słoneczna 
Jedynka” oraz „Iskierka”.

Swój program artystyczny zaprezento-
wał także Miejski Dom Kultury w Rumi, 
a właściwie działające pod szyldem jed-
nostki sekcje. Marzena Graczyk, która 
pełni funkcję instruktora i kierownika 
artystycznego, przejęła scenę wspól-
nie z Chórem Kaszubskim „Rumia-
nie”, Chórem Rumskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Vox Universum” oraz 
Zespołem Wokalnym „Muzaika”. Z ko-
lei związany z teatralną działalnością 
MDK-u Piotr Lewicki przygotował wraz 
z podopiecznymi przedstawienie oraz 

czytanie „Opowieści Wigilijnej”.
Zwieńczeniem scenicznych atrakcji były 

koncerty w wykonaniu finalisty projektów 
„Rumski Wokal” oraz „Kaszubski Idol” – 
Przemka Bruhna, mogącej pochwalić się 
tytułem „Zasłużeni dla kultury polskiej” 
Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo, a tak-
że związanego z Rumią od ponad 80 lat 
Chóru „Lira” pod kierownictwem Kata-
rzyny Januszewskiej.

tradycji stało się zadość
Występy przeplatane były animacjami 

przygotowanymi z myślą o najmłod-
szych oraz ich rodzicach. Chętni mogli 
także wziąć udział w konkursach wokal-
nych, kolędy i utwory świąteczne wspól-
nie z artystami wykonywały przede 
wszystkim dzieci. Wszyscy „wokalni 
śmiałkowie” otrzymali świąteczne upo-
minki i zostali nagrodzeni brawami. Na 
scenie zagościł także plenerowy ekran, 
na którym wyświetlony został film, bez 
którego wiele osób nie wyobraża sobie 
świąt, czyli „Kevin sam w domu”.

regionalne wyroBy
Ponadto przez cały weekend (13-15 

grudnia), w ramach jarmarku, dostępne 
były liczne stoiska gastronomiczne oraz 
strefa z rękodziełem. Osoby odwiedzają-
ce park Starowiejski mogły się więc za-
opatrzyć w wyjątkowe świąteczne deko-
racje czy regionalne produkty, takie jak 
miody czy sery. Klientów nie brakowało, 
a wielu z nich już zapowiedziało swoją 
obecność podczas przyszłorocznego jar-
marku, który ponownie zostanie zorga-
nizowany w parku Starowiejskim, przy 
MDK-u.

nowa sKarBniK miasta
wejherowo | Podczas ostatniej sesji radni na wniosek prezy-
denta miasta powołali annę lewandowską na skarbnika miasta.

Mieszkańcy Rumi 
poczuli magię świąt

Rumia | Za nami czwarta edycja Jarmarku Świątecznego w Rumi, który po raz pierwszy został 
zorganizowany przy Miejskim Domu Kultury. Przez trzy dni mieszkańcy mogli poczuć klimat 
zbliżającego się Bożego Narodzenia za sprawą licznych występów artystycznych, dekoracji 
oraz specjalnych stref. 
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Zakończenie projektu ,,Link do książki”
Gm. Linia | Biblioteka Publiczna Gminy Linia zakończyła swoją przygodę z projektem ,,Link do książki”.

Nowa skarbnik rozpocznie pracę w dniu 1 marca 2020 r. Odchodzącej 
z urzędu z przyczyn zdrowotnych skarbnik Marzenie Ćwiklińskiej pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt z uznaniem podziękował za dotychcza-
sową prace na rzecz Wejherowa.
Anna Lewandowska posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów 
i rachunkowości. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ponadto w 2003 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta 
i jest wpisana do rejestru czynnych biegłych rewidentów prowadzonego 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Posiada uprawnienia Mini-
sterstwa Skarbu Państwa do pracy w radach nadzorczych . 
Zawodowo od 23 lat związana z rachunkowością i finansami, w tym 
od 13 lat z finansami publicznymi. Od 2006 roku nieprzerwanie pełni 
funkcje głównego księgowego i dyrektora finansowego w jednostkach 
sektora finansów publicznych. Ponadto jako biegły rewident prowa-
dziła badanie sprawozdań finansowych spółek kapitałowych i innych 
instytucji, w tym również jednostek sektora finansów publicznych. 
- Wejherowo i sposób zarządzania miastem od lat budzą mój podziw. 
Praca dla tego miasta będzie dla mnie ogromnym zaszczytem, chętnie 
przyłączę się do tak znakomitego zespołu doświadczonych samorzą-
dowców – deklaruje nowy wejherowski skarbnik.
/raf/
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Pańska firma na rynku działa już od 
wielu lat. Kiedy to się zaczęło, jakie 
były początki?

- W październiku minęło 29 lat, od kie-
dy działa moja firma. W 1990 roku zało-
żyłem usługową działalność gospodarczą 
– stolarstwo meblowe. Wówczas pracowa-
łem sam, później przyłączył się do mnie 
brat. Cztery lata później rozszerzyłem za-
kres działalności o produkcję i wtedy też 
zacząłem kształcić uczniów. Przez  lata fir-
ma rozwijała się i stopniowo przybywało 
pracowników. 

Czyli przyucza pan młodych ludzi do 
zawodu już ćwierć wieku? Zdarza się, 
że stają się pana pracownikami?

- Tak, przez 25 
lat w mojej firmie  
kształciło się i roz-
wijało swoje umie-
jętności  kilkudzie-
sięciu uczniów. 
Obecnie mamy 15 
praktykantów. Nie-
którzy po zakończe-
niu edukacji podjęli 
pracę w mojej fir-
mie,  pozostali też  
nie mieli problemu 
ze znalezieniem za-
trudnienia, można 
wręcz powiedzieć, 
że byli rozchwyty-
wani przez innych 
pracodawców. 

Dlaczego warto 
właśnie tu odbywać 
praktyki i uczyć się 
tajników zawodu 
stolarza?

- Nasz firma re-
alizuje różnorodne 
projekty, często wy-
magające ogrom-
nego doświadcze-
nia i umiejętności 
pracowników oraz 
wysoce zaawan-
sowanego parku 

maszynowego. Nie są to wyłącznie pod-
stawowe meble do mieszkań, ale też do 
recepcji, klinik medycznych, biur, obiek-
tów sakralnych, wykonujemy  różnego 
rodzaju elewacje wewnętrzne w formach 
3D i wielu innych.  Współpracujemy 
z najlepszymi i najbardziej kreatywnymi 
projektantami wnętrz. Połączenie pomy-
słowości i wysokiej jakości wykonania 
pozwala sprostać oczekiwaniom najbar-
dziej wymagających klientów. Dzięki 
temu uczniowie nabywają wszechstron-
nych umiejętności, uczestniczą w proce-
sie realizacji indywidualnych zamówień, 
nierzadko bardzo „ambitnych”. Młodzi 
adepci zawodu stolarza mogą zdobyć 

wszechstronne doświadczenie, którego 
z pewnością nie nabędą w dużym zakła-
dzie produkcyjnym, gdzie odbywa się 
produkcja taśmowa i uczeń skupia swoją 
uwagę na wykonywaniu pojedynczego 
elementu całości.. Poza tym w naszym 
zakładzie dysponujemy nowoczesnym 
sprzętem bardzo zaawansowanym tech-
nologicznie, uczniowie mogą zatem zdo-
być naprawdę rzetelną i aktualną wiedzę, 
niezbędną w zawodzie stolarza.

Czy współpracuje pan z jakimiś pla-
cówkami edukacyjnymi?

- Tak, bardzo dobrze – m.in. ze wzglę-
du na lokalizację - układa się współpraca 
z rumską szkołą branżową, czyli Powia-
towym Zespołem Szkół nr 2 im. Hipolita 
Roszczynialskiego. Cyklicznie organizo-
wane są spotkania pracodawców z róż-
nych branż z dyrekcją szkoły, na których 
omawiamy kwestie związane ze szkole-
niem uczniów. Najważniejsze, aby teoria 
i praktyka przeplatały się. Z racji tego, że 
od wielu lat działam w rumskim Cechu 
Rzemiosł Różnych, obecnie jako Starszy 
Cechu , mam stały i dobry kontakt zarów-
no z pracodawcami z różnych branż, jak 
i z uczniami. Ponadto już trzecią kadencję  
uczestniczę w pracach komisji egzamina-
cyjnej przy Pomorskiej Izbie Rzemieślni-
czej i egzaminuję uczniów z całego okręgu, 
a obecnie, jako przewodniczący Komisji, 
mam  szerszy obraz sytuacji. Widzę, gdzie 
są słabe punkty, na co trzeba zwrócić uwa-
gę, aby  uczeń był dobrze przygotowany 
do wykonywania zawodu stolarza. 

Jak zatem należy kształcić ludzi, któ-
rzy wchodzą na rynek pracy?

- Przede wszystkim wszechstronnie. 
My – jako Cech Rzemiosł Różnych– sta-
ramy się kierować kandydatów do nauki 
zawodu do tych zakładów pracy, które za-
pewnią jak najlepsze kształcenie. Bardzo 
zależy nam na tym, aby po zakończeniu 
praktyk, młody człowiek miał możliwość 
podjęcia pracy w różnych firmach, a  nie 
był ograniczony bardzo wąską specja-
lizacją. Staramy się więc, aby zapewnić 
uczniowi możliwość wykonywania róż-
nego typu zadań, co z pewnością dobrze 
przygotuje go do zawodu i pozwoli rozwi-
nąć wszechstronne umiejętności.

Czy współpraca przedsiębiorców ze 
szkołami w zakresie opracowywania 
zakresu i sposobu szkolenia jest po-
trzebna?

- Wręcz niezbędna. Musimy się spoty-
kać, rozmawiać, wymieniać doświadcze-
nia – po to, aby wypracować jak najlepszy 
schemat szkolenia zarówno teoretycznego, 
jak i praktycznego. Np. w szkole uczeń nie 
jest w stanie nauczyć się obsługi nowocze-
snej obrabiarki numerycznej, a z kolei tam 
właśnie musi poznać podstawy zawodu, 
zwłaszcza z zakresu technologii drewna. 
Nauka i  praktyka muszą iść w parze. 

Co jeszcze jest istotne, jeśli chodzi 
o kadrę pracowniczą? Wiadomo prze-
cież, że dobór odpowiednich specjali-
stów jest jednym z ważniejszych aspek-
tów, jeśli chodzi o rozwój i stabilność 
przedsiębiorstwa. 

- Ważna jest tzw. „sztafeta pokoleń”. Mu-
szą być pracownicy starsi, doświadczeni, 

którzy pracują już wiele lat i posiadają 
dużą wiedzę i umiejętności. Potrzebni też 
są pracownicy w wieku produkcyjnym, 
sprawni, którzy wykonają wiele czynno-
ści. No i ludzie młodzi, którzy obserwują 
tych starszych i bardziej doświadczonych. 
Wiadomo, że w czasie będzie się to prze-
suwało – najstarsi będą przechodzili na 
emeryturę, ci w średnim wieku zajmą 
miejsce tych najbardziej doświadczonych 
pracowników, a najmłodsi, stopniowo 
zdobywając nowe umiejętności, będą 
w stanie wykonać coraz bardziej skompli-
kowane i wymagające zlecenia. 

Jak zatem wyglądają praktyki w pań-
stwa przedsiębiorstwie? 

- W naszej firmie obowiązuje system 
brygadowy. Jest majster (czyli prowadzą-
cy), pomocnik i jeden lub dwóch uczniów. 
Każdy praktykant, pracując w zespole, jest 
stopniowo wdrażany do pracy. Obserwu-
je, asystuje przy pracy, chłonie wiedzę. Po 
dwóch – trzech latach taki młody czło-
wiek może posiąść naprawdę dużą wiedzę 
i zdobyć wiele nowych umiejętności. Jed-
na brygada rocznie wykonuje od kilkuna-
stu do nawet kilkudziesięciu zamówień, 
z tego każde zamówienie jest indywidual-
ne. Do tego mamy podział na różne bran-
że, jak meble kuchenne, dla firm, dla gabi-
netów medycznych, restauracji, obiektów 
sakralnych. Podczas  trzech lat praktyki 

uczniowie uczestniczą w pracach wszyst-
kich zespołów. 

Na koniec jeszcze jedno pytanie: jak 
powinna wyglądać edukacja w szko-
łach?

- Uważam, że już na poziomie szkoły 
podstawowej powinny być organizowa-
ne jakieś testy badające predyspozycje 
zawodowe danej osoby. Należy również 
dołożyć wszelkich starań, aby doradztwo 
zawodowe było realizowane na wyso-
kim poziomie (nie tylko w teorii, ale też 
w praktyce, aby dzieci mogły  sprawdzić 
swoje zdolności manualne, zdolności lo-
gicznego myślenia, wykazać się cierpliwo-
ścią, umiejętnością pracy w zespole oraz 
umiejętnością realizacji zadań długoter-
minowych itd.). To pomogłoby określić na 
bardzo wczesnym poziomie, jakie zdolno-
ści ma dany młody człowiek i umożliwiło-
by pomoc w rozwijaniu tych naturalnych 
zdolności. Natomiast na dalszym etapie 
kształcenia wszystkie szkoły branżowe 
powinny dawać możliwość przystąpienia 
do egzaminu dojrzałości  po to, aby uczeń, 
po ukończeniu szkoły, miał przepustkę do 
dalszej edukacji. Jeśli będzie chciał podjąć 
pracę od razu, będzie mógł to zrobić, ale 
też nie będzie mieć zamkniętych drzwi 
do szkół wyższych. A gdy skończy studia, 
poszerzy w ten sposób wiedzę oraz nie bę-
dzie odczuwał deficytu wykształcenia. 

Wszechstronne kształcenie to podstawa
 WeJHeROWO | Z Andrzejem Wandtke, właścicielem firmy Stolarstwo Meblowe - Usługi i Produkcja z Rumi, o obecnym systemie szkolnictwa zawodowego 
oraz o tym, jak należy kształcić nowe kadry fachowców, rozmawia Rafał Korbut.
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rodzinna tradycja
W sobotę (14 grudnia) na zebraną 

w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji publiczność czekała imponująca 
oprawa wizualna oraz chwytające za 
serce utwory w wykonaniu Anny Wy-
szkoni. Podczas obu koncertów słucha-
cze wypełnili obiekt po brzegi, mimo że 
wstęp był biletowany.

W repertuarze nie zabrakło znanych 
od dekad kolęd oraz autorskich utwo-
rów artystki. Wokalistka przyznaje, że 
Boże Narodzenie jest dla niej bardzo 
ważnym świętem, a tradycję obchodze-
nia świąt poprzez kolędowanie wyniosła 
z rodzinnego domu.

– Kolędy towarzyszą mi od najmłod-
szych lat. Odkąd pamiętam, śpiewałam 

je z rodzicami przy choince. Podtrzy-
muje tę tradycję w moim domu, co roku 
śpiewając z moimi dziećmi – przyznaje 
Anna Wyszkoni.

w uPale, Bez choinKi
Ciekawostką dla fanów wokalistki może 

być fakt, że utwory z albumu „Kolędy 
wielkie” nagrywane były w środku lata.

– Moimi świątecznymi fascynacjami 
postanowiłam podzielić się ze słuchacza-
mi, nagrywając „zimową płytę”. Jednak 
nagrania przypadły na okres najwięk-
szych upałów, czyli lipiec i sierpień. Mimo 
35 stopni na termometrze i braku cho-
inki, szybko udało nam się wprowadzić 
w świąteczny nastrój. Myślę, że dużo tego 
ciepła przekazaliśmy na płycie „Kolędy 
wielkie” – opowiada Anna Wyszkoni.

Artystka zaprezentowała także swo-
je najpopularniejsze utwory popowe, 

m.in. „Biegnij przed siebie”, „Czy ten pan 
i pani?” oraz „Prywatna Madonna”.

na stałe w Kalendarzu
Rumskie koncerty kolęd na stałe wpisały 

się już do kalendarza miejskich wydarzeń. 
Do tej pory w hali MOSiR występowali z tej 
okazji: Arka Noego, Mazowsze, Śląsk, Go-
lec uOrkiestra, Włodzimierz Korcz i Alicja 
Majewska. Za każdym razem koncerty cie-
szą się dużą frekwencją oraz znakomitym 
odbiorem ze strony publiczności.

Kolędowali z Anną Wyszkoni
Rumia | W Rumi wystąpiła wieloletnia liderka zespołu Łzy i jedna z najlepszych polskich 
wokalistek ostatnich dekad – Anna Wyszkoni. Artystka zaprezentowała swój świąteczny 
repertuar z albumu „Kolędy wielkie”.
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Gwiezdna moc opanuje miasto
WeJHeROWO | Luke Skywalker, Darth Vader i rycerze Jedi - już 21 grudnia fani Gwiezdnych Wojen kolejny raz „opanują” Wejherowo!

Już od kilku lat wyjątkową i niepowta-
rzalną atrakcją w Wejherowie jest Zlot 
Fanów Gwiezdnych Wojen „Forcecon”. 
Przez kilka godzin centrum miasta staje 
się ośrodkiem mocy, a premiera nowego 
filmu gromadzi prawdziwe tłumy wielbi-
cieli Star Wars. 21 grudnia 2019 r. po raz 
czwarty odbędzie się w Wejherowie Zlot 
Fanów Gwiezdnych Wojen, a atrakcją 
będą dwa premierowe pokazy filmu „Sky-
walker: Odrodzenie” i spotkanie z Geral-
dem Home, aktorem z „Powrotu Jedi”. 

Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen „Force-

cone” rozpocznie się 21 grudnia o godz. 
12 od Mobilnej Gry Miejskiej „Po Moc”, 
a oficjalne rozpoczęcie gwiezdnego wy-
darzenia odbędzie się o godzinie 14 przed 
pomnikiem Lorda Vadera, a uczestnicy 
przejdą ulicami miasta do Filharmo-
nii Kaszubskiej. Pierwszy premierowy 
pokaz filmu „Skywalker: Odrodzenie” 
rozpocznie się o godz. 16.30, a drugi – 
o godz. 20.15. Przed projekcjami o godz. 
15 odbędzie się spotkanie z Geraldem 
Home - aktorem wcielającym się w fil-
mie „Powrót Jedi” w postaci oficera Mon 

Calamari z floty Admirała Ackbara oraz 
doradcy Jabby Tesseka.

Od godz. 14.45 do 20.30 na miłośników 
Gwiezdnej Sagi czekać będzie mnóstwo 
atrakcji m.in. wystawa modeli i ekspo-
natów, kiermasz książek, komiksów i pa-
miątek, Strefa Czytelnia. W Strefie Gier 
przygotowano gry planszowe i konsole, 
a w Małym Kinie – projekcke fan-fil-
mów. W Strefie Malucha zaplanowano 
malowanie twarzy i szkółkę Sithów, 
a w sali 300 odbędą się warsztaty Figury 
Piotra Miniatury. W sali konferencyjnej 

odbędzie się szereg wykładów i prelekcji 
(patrz plakat). W godz. 19-19.45 odbę-
dzie się konkurs strojów. 

- Cieszę się, że tylu fanów Gwiezd-
nych Wojen przyjeżdża do Wejherowa 
– mówi prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – To prawdziwe święto dla 
miłośników sagi George’a Lucasa, której 
popularność jest już zjawiskiem na skalę 
światową. Sam chętnie oglądam każdy 
film z cyklu „Gwiezdne Wojny”. To taka 
współczesna baśń, z jasno nakreślonym 
dobrem i złem, walką jednego z drugim 
zakończoną zwycięstwem dobra.

A wszystko to za sprawą Artura Hutnika 
– ówczesnego fotografa wejherowskiego 
urzędu, który wykonał w styczniu 2016 r. 
zdjęcie, kiedy przyprószony pomnik zało-
życiela miasta Jakuba Wejhera zamienił 
się w jednego z bohaterów gwiezdnej sagi 
lorda Dartha Vadera. Zdjęcie „podbiło” 
Internet i obiegło cały świat. 

Jak mówi Piotr Kalka, jeden z organi-
zatorów „Forcecon”, Wejherowo zostało 
uznane za najlepsze miejsce za zorgani-
zowanie Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen 
m.in. ze względu na pomnik Jakuba Wej-
hera vel Lorda Vadera.

- Setki fanów, których przyciąga do Wej-
herowa to wydarzenie, świadczą o popu-
larności tego zjawiska, jakim są Gwiezdne 
Wojny – mówi Piotr Kalka. – „Forcecon” 
to nie tylko premiera nowego filmu, ale 
szereg innych atrakcji związanych z tema-
tyką Gwiezdnych Wojen. Przygotowujemy 

zawsze strefę gier planszowych i kompute-
rowych, jest kiermasz książek, komiksów 
i pamiątek, strojów i wykłady. O rosnącej 
randze tego wydarzenia w Wejherowie 
świadczy fakt, że zaproszenie w roli gościa 
specjalnego przyjął Gerald Home - aktor 
z filmu „Powrót Jedi”.

Organizatorami jest Urząd Miejski 
w Wejherowie, Fundacja Ochrony i Pro-
mocji Zabytków Pomorza „Pro turris”, 
Wejherowskie Centrum Kultury i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 

/raf/

Świąteczne kolorowanki – konkurs dla najmłodszych rozstrzygnięty!
POWiaT | Rozstrzygnęliśmy ogłoszony niedawno na naszych łamach konkurs na najładniej wykonaną kolorowankę świąteczną. Poniżej publikujemy nazwiska laureatów, oraz zwycięskie prace.

Jak zawsze uczestnicy wykazali się pomysłowością i kreatywnością, wykonując zadanie w rozmaitych technikach. 
Spośród wszystkich zgłoszeń (a tych było naprawdę sporo) jury wybrało trzy prace. Laureatami konkursu zostali: 
Amelia Formela, lat 10, Julia Błażejewska, lat 4 i Amanda Formela, lat 12. 
Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody rzeczowe w konkursie zostały ufundowane przez Księgarnię Feniks z Wejherowa.
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transport, tel. 506 250 477

słoma w balotach 120x120, sucha, 
50 zł, Szemud, tel. 510 751 837

sianoKiszonKa w balotach, 
120x12, sucha, 80zł, Szemud, tel. 510 
751 837

siano w balotach, 120x120, sucha, 
70zł, tel. 510 751 837

sPrzedam tapczan jednoosobowy 
b.dobry stan, 80x185, niebieski, 450 
zł, tel. 507 486 424

sPrzedam niebieską pufę 
z pojemnikiem i oparciem, 80 zł, tel. 
507 486 424

sPrzedam pralkę małą z wirówką 
2 w 1 nową, wys. 73 cm, szer. 63m, 
Sierakowice, cena 410 zł, tel. 795 019 
958

sPrzedam odkurzacz, przeciwaler-
giczny do prania dywanów i tapice-
rek, 950 zł, Sierakowice, tel. 790 290 
835

sPawarKę na dwie fazy +0, cena 
290 zł, tel. 502 286 524

wyPosażenie warsztatu szycia 
auto pokrowców na siedzenia, ma-
szyny, tkaniny, wzory, sprzedam, tel. 
537 955 506 

sPrzedam 3 spinningi stan b. do-
bry, 120 zł/szt., tel. 516 603 723

sPrzedam Ponton 330/160 podło-
ga sztywna, stan b.dobry, 1500 zł, tel. 
516 603 723

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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

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

sPrzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

PoszuKuję wynająć

wynajmę

wydzierżawię działkę w Redzie, 
Rumi, ul. Gajowa, Kościerzynie cen-
trum, tel. 537 955 506

wynajmę mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 35m, piwnica, ko-
tłownia, Luzino, cena 800 zł, tel. 570 
009 915

KuPię

KuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzedam

sKuP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

KuPię

inne

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, 500 zł, 505-56-
70-34 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPaKowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

Profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

50 ParolateK pozna miłą panią, 
z którą można by porozmawiać i nie 
tylko stan cywilny nie istotny, moge, 
tel. 573 974 135

symPatyczny pan pozna Panią do 
47 lat, tel. 795 690 651

wdowa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

RÓŻNE

sPrzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

drewno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
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na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), 
oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Rumi:
- Uchwały Nr XIV/191/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 27 września 2012 r. dla stref 3.MW/U, 5.MW/U oraz 8.MW/U1 
w rejonie ul. Wiejskiej.

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

zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta 
Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 24.01.2020r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSzENIE
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dołącz
do naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:
Kolporter! Obowiązki:

Do zadań zatrudnionej osoby  »
będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet 
w obszarze województwa 
pomorskiego.

Wymagania:
Czynne prawo jazdy kat. B. »
Oczekujemy rzetelności w pracy  »

i sumiennego wykonywania 
powierzonego zadania.

Umiejętności podstawowej  »
orientacji w terenie.

Znajomość topografii  »
województwa pomorskiego.

Komunikatywność, otwartość,  »
wysoka kultura osobista, 
punktualność oraz miła aparycja.

Oferujemy:
Pracę w stabilnej firmie. »
Stałe zatrudnienie  »

i wynagrodzenie.
Więcej informacji również pod  »

numerem telefonu:  796-600-
155

Wybrane osoby zostaną  »
zaproszone na rozmowę 
rekrutacyjną.

CV proszę kierować na e-mail:
 m.chmielewska@expressy.pl
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Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Podsumowując minioną rundę nie sposób 
nie docenić pracy dwójki trenerów – Ra-
fała Góraka z GKS Katowice oraz Szy-
mona Grabowskiego z Resovii Rzeszów. 

Dla drużyny z Podkarpacia jest to drugi 
z rzędu sezon na drugoligowym szczeblu. 
W poprzedniej kampanii „Maltańczycy” 
zajęli 10. miejsce, a w obecnych rozgryw-
kach plasują się na 4. lokacie. Fakt, że nie 

są liderem tabeli pozostaje uwarunkowa-
ny dwoma ostatnimi spotkaniami. Gdyby 
Resovia zwyciężyła ze Zniczem Pruszków 
oraz Pogonią Siedlce - drużynami, któ-
re zdecydowanie są w zasięgu piłkarzy 
Grabowskiego, w przerwie sezonowej by-
łaby liderem. Przed rundą jesienną nikt 
poza Szymonem Grabowskim nie mówił 
o ambitnych celach. Wiara szkoleniowca 
we własną drużynę nie była czczym ga-
daniem, które znamy z wielu innych dru-
żyn, ale przemyślanymi założeniami, które 
skutkują realną szansą na awans do I ligi. 
Ekspertom oraz komentatorom podoba się 
styl w jakich rozgrywają piłkę rzeszowia-
nie. W poruszeniu się po murawie widać 
konsekwentne realizowanie nakreślonych 
przez trenera celów, a przy tym swego ro-
dzaju swobodę, która sprawia, że gra Reso-
vii jest przyjemna dla oka. 
Podobnie rzecz się ma w Katowicach. Tu 
przed sezonem mieliśmy do czynienia z ist-
ną rewolucją kadrową. Z klubem ze Śląska 

pożegnało się kilka legendarnych nazwisk, 
zaś ich miejsce zajęła perspektywiczna 
młodzież oraz solidni ligowcy. Wspomnia-
ny Rafał Górak pomimo niepewnego po-
czątku zdołał poukładać drużynę na tyle 
dobrze, że obecnie GKS Katowice zamyka 
podium ligowej tabeli tracąc do lidera z Ło-
dzi zaledwie trzy oczka. 
O ile dla Widzewa awans jest swego ro-
dzaju obowiązkiem, o tyle dla Łęcznej, 
zajmującej drugą lokatę owa kwestia nie 
jest tak oczywista. W przypadku „Górni-
ków” postawienie na młodego i perspek-
tywicznego szkoleniowca się opłaciło. 
W przerwie doszło do kilku zmian, które 
zaprocentowały w rundzie jesiennej. Rafał 
Wójcik przede wszystkim zmobilizował do 
poprawnej gry blok defensywny. W efek-
cie drużyna z Łęcznej straciła zaledwie 
18 bramek. Z przodu prym wiedzie Paweł 
Wojciechowski, nazywany przez wielu 
„polskim obieżyświatem”. Napastnik Gór-
nika Łęczna zdobył w pojedynkę niemal 

połowę goli dla swojego teamu.
Zaglądając na drugi koniec tabeli, sytu-
acja zdaje się być bardziej jasna. Stawkę 
zamyka Gryf Wejherowo, dla którego 
zbliżająca się runda wiosenna będzie de-
cydująca w walce o utrzymanie. Tuż przed 
Żółto-Czarnymi znajduje się Legionovia 
Legionowo. Obie drużyny mają przede 
wszystkim problem ze skutecznością i to 
główny aspekt nad którym należy pra-
cować w zimowej przerwie. Druga część 
tabeli pozostaje wyjątkowo płaska. Od 
16. lokaty, którą piastuje mająca proble-
my sportowe oraz organizacyjne – Skra 
Częstochowa do miejsca 11. na którym 
znajduje się Garbarnia Kraków, różnica 
punktowa wynosi zaledwie 3 oczka. Taki 
stan rzeczy sprawia, że zbliżająca się run-
da wiosenna będzie ciekawa dla kibiców 
zarówno tych z czuba tabeli, jak i tych, 
którym przyjdzie walczyć o byt. Począ-
tek wiosennych zmaganiach zaplanowany 
jest na koniec lutego.

Rzut oka na ligowy półmetek
ii LiGa | Co prawda półmetek drugoligowych rozgrywek przypadł na listopad, ale w ostatnich seriach gier roszady zachodzące w tabeli nie 
zrewolucjonizowały pozycji poszczególnych ekip. Faworyci sukcesywnie zbierają punkty, grupa pościgowa pozostaje na swój sposób opieszała, 
zaś druga część tabeli podobnie jak w zeszłym roku zdaje się być płaska.

Odwiedź sklep: www.sklep.gryfwejherowo.com.pl
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Zdrowych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Zarząd, sztab trenerski, 
zawodnicy i pracownicy klubu 

WKS Gryf Wejherowo
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nBa w rumi – miejsKie 
święto KoszyKówKi
Rumia | W sobotę w hali MOSiR Rumia będą rywalizowali 
amatorzy koszykówki w ramach imprezy „NBA Rumi 2019”. 

Takie zawody są rozgry-
wane w mieście od 1997 r. 
Początkowo odbywały się 
w Szkole Podstawowej nr 
9. Sportowej atmosferze 
zawsze towarzyszy świą-
teczna oprawa, a każdy mi-
kołajkowy akcent jest mile 
widziany. Dlatego też druży-
ny nazywają się np. Renifery 
lub Mikołaje, a zawodnicy 
noszą stroje nawiązujące 
do nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia.  
Początek spotkań jest 
przewidziany o godz. 9.00 

(zagrają dzieci z rocznika 2007 i młodsze), zaś od godz. 
11.00 przewidziano rozgrywki roczników 2004-2006 oraz 
w kategorii OPEN. 
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów. Czas gry 
będzie zależał od ilości zgłoszonych ekip. Zawody zostaną 
rozegrane w następujących kategoriach: 
1. Mikołaje (rocznik 2007 i młodsi) - koszykówka
2. Mikołajki (rocznik 2007 i młodsze) – koszykówka
3. Renifery (roczniki 2004 - 2006) – 3x3
4. Reniferki (rocznik 2004 - 2006) – 3x3
5. OPEN mężczyzn – 3x3 
6. OPEN kobiet – 3x3
Wpisowe wynosi 50 zł w kategorii OPEN, natomiast Re-
nifery, Reniferki, Mikołaje i Mikołajki grają za darmo. Dla 
najlepszych drużyn zostaną ufundowane nagrody. W kate-
goriach OPEN będą to  nagrody finansowe: I miejsce - 300 
zł, II miejsce - 200 zł, III miejsce - 100 zł. Organizatorami 
imprezy są: Uczniowski Klub Sportowy Basket Ósemka 
Wejherowo oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

ReKlaMa 149/2019/Rl

Podczas piątkowej gali „Babilon Promotion” 
w Nowym Dworze Mazowieckim redzianin 
zmierzy się z Karlem Williamem Bruunem.

Mistrz Polski Juniorów z 2017 roku w wadze 
81 kg dopiero od niedawna boksuje w limicie 
91 kg. Konrad Kaczmarkiewicz z Redy wygry-
wa walkę za walkę, dzięki czemu dotarł do fi-
nałów dwóch dużych turniejów, tj. Memoriału 
Leszka Drogosza w Kielcach i Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Ciechocinku.

- Decyzja o zmianie kategorii z półcięż-
kiej na ciężką zapadła na przełomie sierpnia 
i września przed rozpoczęciem drugiej run-
dy Ekstraligi Boksu Olimpijskiego – mówi 
Konrad Kaczmarkiewicz. - W limicie do 91 
kg zwyciężyłem we wszystkich pojedynkach 
i po raz drugi z rzędu zdobyliśmy Drużynowe 
Mistrzostwo Polski. Wówczas wspólnie z tre-
nerami postanowiliśmy, że zostaję w tej kate-
gorii, bo jest dla mnie najlepsza.

Tomasz Babiloński, organizator „Babilon 
Promotion”, która 20 grudnia odbędzie się 
w Nowym Dworze Mazowieckim, w trakcie or-
ganizowanych przez siebie gal daje szansę wy-
stępu utalentowanym pięściarzom w ramach 
projektu „Talent Factory”. Konrad Kaczmar-
kiewicz już walczył na takiej imprezie, a teraz 
dołączy do niego wielokrotny Mistrz Polski Se-
niorów i Młodzieżowców, Bartosz Gołębiewski 
(RUSHH Kielce), który także będzie miał nor-
weskiego rywala.

- Dzięki uprzejmości Anny i Petera Spildrejor-
de miałem okazję już trzykrotnie uczestniczyć 
w turniejach w Norwegii, gdzie rywalizowałem 
z takimi zawodnikami jak: Surkho Shamilov, 
Dennis Hofstad i Aleksander Martinsen. Jestem 
zadowolony z tych walk – mówi utalentowany 
redzianin, na co dzień trenujący w Szczecinie.

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w Ciechocinku Konrad Kaczmarkiewicz sto-

czył cztery walki, z których trzy wygrał, w tym 
jedną przed czasem. O złoto przegrał z kadro-
wiczem Michałem Soczyńskim, który z kolei 
wywalczył srebro Mistrzostw Polski Seniorów 
w Opolu. W wadze 91 kg zwyciężył były mistrz 
Europy zawodowców, Mateusz Masternak.

- Jadąc na mistrzostwa, byłem przygotowany 
fizycznie i psychicznie na pojedynek z napraw-
dę mocnym zawodnikiem w tej wadze, Micha-
łem Soczyńskim. Przegrałem niejednogłośnie, 
ale pokazałem się z dobrej strony – zapewnia 
Konrad Kaczmarkiewicz. - Niedługo później to-
czyłem bardzo dobre walki, także w Memoriale 
Drogosza. W Kielcach pokonałem m.in. Gruzi-
na Konstantine Khvistani, a w finale przegrałem 
z naturalizowanym Kubańczykiem, Emanuelem 
Reyesem. Reprezentant Hiszpanii był bardzo 
dobrze wyszkolony technicznie. Próbowałem 
narzucić swój styl, iść do przodu, ale on miał 
na mnie sposób. Zresztą była to już ósma walka 
w ciągu miesiąca i zmęczenie dało się we znaki.

Głównym wydarzeniem przedświątecznego 
wieczoru w Nowym Dworze Mazowieckim 
będzie starcie przymierzanego do walki o mi-
strzostwo świata wagi junior ciężkiej, Michała 
Cieślaka (19-0, 13 KO) z „Albańskim Tyso-
nem” Nurim Seferim (40-9, 22 KO). W trakcie 
gali „Babilon Promotion” powalczą o pas IBF 
International.

Radosław Gielo

Kaczmarkiewicz 
odkryciem wagi ciężkiej
Reda | Konrad Kaczmarkiewicz wdarł się do czołówki polskiej kategorii ciężkiej w boksie olimpijskim.
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