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Węzeł odmieni komunikację

Zakończyła się budowa węzła przesiadkowego przy 
redzkim dworcu kolejowym. Inwestycja zrealizowana zo-
stała w ramach przedsięwzięcia związanego z budową 
sieci 26 węzłów integracyjnych. Węzły powstają w wielu 
miejscowościach województwa pomorskiego i zrewolu-
cjonizują komunikację, integrując różne środki transportu.
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RekoRdowa zbióRka wośp

W stolicy powiatu sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
znajdował się w Filharmonii Ka-
szubskiej, Wejherowskim Cen-
trum Kultury. “Wiatr w żagle” 
- pod takim hasłem przebiegał te-
goroczny finał WOŚP. Kolejny raz 
zebrano rekordowe kwoty. 
str. 11

podsumowanie Roku 2019

Inwestycje drogowe i oświatowe, 
realizacja kolejnych projektów w 
ramach Budżetu Obywatelskiego, 
a także wiele wydarzeń kultural-
nych i sportowych – tak wyglądał 
2019 rok w Wejherowie. Samo-
rząd podsumował właśnie minio-
ne 12 miesięcy. 
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&Uroda
Zdrowie

- Jak dbać o kondycję i zdrowie w zimie?
- Jaki wpływ na nasz organizm ma picie soków?

- Okulary: czy mogą podkreślać nasz styl?
str. 7-10
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Charytatywne kolędowanie
WEJHEROWO | Urzekająca muzyka, wspaniali artyści, a do tego szczytny cel – przed nami 8. już edy-
cja Festiwalu Serc. Jak co roku podczas wydarzenia będą zbierane pieniądze dla potrzebujących dzieci. 

- Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w koncer-
cie charytatywnym tj. VIII Charytatywnym Kolędo-
waniu „Festiwal Serc” - zachęcają Marcin i Jacek Dre-
wa, organizatorzy wydarzenia. - Festiwal odbędzie 
się w parafii p.w. Chrystusa Króla i bł. siostry Alicji 
Kotowskiej w najbliższą niedzielę, 19 stycznia. 

Przypomnijmy: „Festiwal Serc” jest wydarzeniem ar-
tystycznym o charakterze charytatywnym, mającym na 
celu zbiórkę pieniędzy dla dziecka niepełnosprawne-
go, potrzebującego wsparcia finansowego w leczeniu, 
rehabilitacji lub kosztownym zabiegu operacyjnym 

i pochodzącemu z rodziny będącej w trudnej sytuacji 
materialnej. W wydarzeniu występuje - oprócz chórów 
z Wejherowa i okolic - również „gwiazda wieczoru” 
z koncertem głównym festiwalu. 

- To dzieło istnieje tylko dzięki pomocy i życzliwo-
ści partnerów, współorganizatorów oraz fundatorów 
mających ogromne serca dla drugiego człowieka 
– dodają organizatorzy. - W tym roku zaplanowali-
śmy Koncert Wieczoru w wykonaniu Joszko Broda 
z rodziną. 

/raf/

Trójstronne porozumienie podpisane
POMORZE | Przyszłe pielęgniarki z powiatu puckiego będą kształcić się w wejherowskiej szkole. Właśnie podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem 
Powiatu Puckiego, Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą i Szpitala Puckiego. To ważne, ponieważ zapotrzebowanie na personel medyczny jest duże. 

Zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
ną kadrę medyczną nieustannie wzrasta. 
Obecna średnia wieku w zawodzie pielę-
gniarki wynosi ponad 50 lat, co oznacza, że 
wiele z nich w najbliższych latach przejdzie 
na zasłużoną emeryturę i zakończy karie-
rę zawodową – także w powiecie puckim. 
Samorząd powiatu poparł inicjatywę 
utworzenia kierunku studiów „pielęgniar-
stwo” w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej w Wejherowie i wspólnie ze Szpi-
talem Puckim sp. z o.o. postanowił wes-
przeć uczelnię w otwarciu nowego kierun-
ku, oferując wsparcie merytoryczne przy 
tworzeniu programów studiów i praktyk, 
objęcie patronatu nad działaniami uczelni 

w zakresie kształcenia na kierunkach me-
dycznych, a także doposażając pracownie 
(przeznaczono na ten cel 17 tys. złotych) 
w niezbędne do praktycznej nauki zawo-
du fantomy oraz literaturę specjalistycz-
ną. Przyszli studenci będą mogli ćwiczyć 
umiejętności z kadrą Szpitala Puckiego 
oraz odbywać w tej placówce praktyki 
i staże, zdobywając doświadczenie za-
wodowe. Studenci pod okiem kadry na-
ukowej mają też pisać prace dyplomowe 
związane z tematyką zdrowia w regionie – 
pozwoli to na łatwiejsze określenie rynku 
potrzeb pacjenta i zbudowanie bazy me-
dycznej spełniającej te potrzeby. 

Warto nadmienić, że w województwie 

pomorskim nie było dotychczas żadnej 
prywatnej placówki kształcącej na kie-
runku pielęgniarstwo. Młodzież mogła 
podjąć studia tylko na państwowych 
uczelniach w Gdańsku i Słupsku. Dla 
wielu chętnych było to znaczne utrudnie-
nie ze względu na lokalizację tych uczelni 
– teraz studenci będą mogli kształcić się 

u siebie, na Kaszubach Północnych.
9 stycznia br. w Starostwie Powiatowym 

w Pucku starosta pucki Jarosław Białk 
wraz z wicestarostą Puckim Tomaszem 
Herrmannem podpisali porozumie-
nie z prezes Puckiego Szpitala Sp.z.o.o. 
Weroniką Nowarą i przedstawicielami 
Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 

w Wejherowie - Kanclerzem Rafałem 
Gierszewskim i Dziekanem Wydziału 
Społeczno-Przyrodniczego dr Beatą Du-
dzińską-Huczuk, wyrażające wolę współ-
pracy przy tym ważnym przedsięwzięciu. 
Uroczyście przekazano również materia-
ły dydaktyczne dla uczelni.
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Węzeł integracyjny 
oficjalnie otwarty
REda | Węzeł przesiadkowy to blisko 200 miejsc parkingowych dla samochodów, wliczając 
system park&ride (dla odwożących pasażerów na pociąg) i miejsca dla niepełnosprawnych.

Swoje pojazdy mogą na nim zostawić 
również rowerzyści – elementem węzła 
jest parking bike&ride z miejscami dla 137 
rowerów. Na węźle zainstalowano również 
system monitoringu, windy, ławki oraz 
nasadzono nowe drzewa i krzewy. 

OgrOmna inwestycja
- Do tych statystyk należy dodać jeszcze, 

że węzeł w Redzie jest jedną ze 160 in-
westycji metropolitalnych realizowanych 
ze środków unijnych w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych. To 

projekty o łącznej kwocie dofinansowania 
1,1 mld zł. Na tym polega współpraca me-
tropolitalna, że potrafimy dostrzec korzy-
ści z takich inwestycji. Dzisiaj otwieramy 
już kolejny węzeł z zaplanowanej sieci 26 
takich obiektów. To jest początek tej dro-
gi, bo do węzłów integracyjnych potrzeba 
szeregu innych ważnych decyzji, które 
będą dotyczyły transportu publicznego. 
Nie chodzi tylko o budowanie parkin-
gów, ale o koordynację różnych środków 
transportu, pociągów i autobusów oraz 
uwspólnienie taryfy biletowej - mówił 

Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego.

Inwestycja obejmowała nie tylko budo-
wę samego węzła przesiadkowego, ale tak-
że przebudowę dróg, skrzyżowań, zmianę 
organizacji ruchu, przebudowę przejść dla 
pieszych, przejazdów rowerowych i chod-
ników. 

współpraca metrOpOlitalna
Całkowita wartość przedsięwzięcia to 

ponad 18 mln zł, z czego prawie 8 mln zł 
pochodzi ze środków Unii Europejskiej. 

Projekt realizowany był od lipca 2017 
roku, a jego celem jest zwiększenie liczby 
pasażerów transportu zbiorowego w Ob-
szarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Projekt „Budowa węzła integracyj-
nego Reda wraz z trasami” powstał dzięki 
OMGGS w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. Do tej pory 
ukończono budowę węzłów w Gołubiu, 
Rębiechowie, Gościcinie Wejherowskim, 
Pszczółkach, Cieplewie i Kartuzach. W ra-
mach mechanizmu ZIT OMGGS realizuje 
prawie 160 różnych projektów o łącznej 
kwocie dofinansowania 1,1 mld zł.

O zasługach Redy w budowaniu współ-
pracy metropolitalnej podczas uroczy-
stego otwarcia redzkiego dworca mówiła 
Aleksandra Dulkiewicz. - To właśnie Reda 
znalazła się wśród pierwszych założycieli 
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Gorącym orędownikiem GOM od same-
go początku był przewodniczący Rady 
Miejskie Redy, Kazimierz Okrój, który 
skutecznie przekonał Radę Miejską do 
przystąpienia do stowarzyszenia, argu-
mentując, że metropolia to jeden organizm 
i w jego ramach musimy ściślej współpra-
cować. Burmistrz Krzysztof Krzemiński 
był aktywnym członkiem zespołu nego-
cjacyjnego, który ustalał z marszałkiem 
Mieczysławem Strukiem listę projektów 
metropolitalnych w tzw. ZIT-ach - przy-
pominała prezes zarządu Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

KOlejny etap rewitalizacji
rUmia | znamy już oferty, jakie złożono w przetargu na wykonanie kompleksowego za-
gospodarowania oraz rozbudowę infrastruktury komunalnej na terenie osiedla zagórze.

Oferty opiewały na niespełna 11,6 oraz ponad 
13,2 mln zł. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 
najprawdopodobniej na początku lutego.
Realizacją inwestycji zainteresowane są dwa 
przedsiębiorstwa. Analiza złożonych ofert 
potrwa jeszcze około trzech tygodni. Po 
podpisaniu umowy mają ruszyć prace pole-
gające m.in. na budowie nowoczesnych boisk, 
placów zabaw, nowych ścieżek rowerowych, 
chodników, miejsc integracji oraz wiat przy-
stankowych. Efekt końcowy będzie widoczny 
najpóźniej we wrześniu 2021 roku.
Projekt zakłada także kompleksowe zagospo-
darowanie Góry Markowca, w tym stworzenie 
ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową, ście-
żek historyczno-edukacyjnych, mini trawersu, 
trasy kolarstwa górskiego, górki saneczkowej 
oraz schodów terenowych. Przetarg na to 
zadanie zostanie wkrótce ogłoszony. Wszelkie 
prace powinny się zakończyć do 2022 roku.

Przypominamy, że do tej pory w ramach 
rewitalizacji Zagórza udało się wyremontować 
10 budynków wielorodzinnych oraz zbudować 
kładkę pieszo-rowerową nad Zagórską Stru-
gą. Utworzony został także Klub Integracji 
Społecznej Zagórze oraz Centrum Usług Spo-
łecznych Zagórze – oba podmioty działają 
przy ul. Młyńskiej 8.
– Efekty działań związanych z rewitalizacją są 
już po części widoczne, ponieważ zlokalizowa-
ne na Zagórzu budynki wielorodzinne przeszły 
prawdziwą metamorfozę. Jednak największe 
zmiany dopiero przed nami – podkreśla Piotr 
Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. – W parze 
z pracami budowlanymi idą działania społecz-
ne, dlatego mamy nadzieję, że życie mieszkań-
ców realnie zmienia się na lepsze.
Głównym celem rewitalizacji jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa dzielnicy Zagórze, bory-
kającej się między innymi ze sporym bezrobo-

ciem. Mieszkańcom mają pomóc realizowane 
szkolenia zawodowe, warsztaty, konsultacje 
oraz specjalistyczne porady. Do tej pory na 

realizację projektu miastu udało się pozyskać 
ponad 13 milionów złotych.
/raf/

Węzeł przesiadkoWy W liczbach:
4 zatoki autobusowe •	
202 miejsca parkingowe, w tym •	

8 miejsc parkingowych dla osób 
z niepełnosprawnością, 10 miejsc 
kiss&ride 

137 miejsc dla rowerów •	
11 miejsc dla taksówek •	
35 drzew •	
2 936 posadzonych krzewów •	

iglastych i liściastych, 368 pnączy 
7 ławek •	
3 totemy informacyjne dla •	

pasażerów 
3 kamery monitoringu •	
2 windy •	

KrzysztOf 
KrzemińsKi,
burmistrz Redy

Węzeł integra-
cyjny w Redzie 
jest ważnym 
udogodnie-
niem przede 

wszystkim dla 
redzian, ale skorzystają z niego także 
mieszkańcy powiatu puckiego i wej-
herowskiego, którzy właśnie w Redzie 
zostawiają swoje samochody i prze-
siadają się do pociągów.
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praca 
czeka 
na ciebie!
Chcesz 
zawsze być 
najlepiej 
i najszyb-
ciej poin-
formow-
any? lubisz 
być w centrum wydarzeń? 
Chcesz uczestniczyć w tym, 
co najistotniejszego dzieje 
się w naszym regionie?
Dołącz do naszego zespołu 
i zostań dziennikarzem!
Kogo szukamy? Przede 
wszystkim osób, które są 
dobrymi obserwatorami 
i potrafią to ubrać w słowa. 
Osób z pasją, które nie boją 
się nowych wyzwań. nie 
bez powodu bowiem wielu 
znanych dziennikarzy pod-
pisuje się pod sentencją: 
„dziennikarz to nie zawód, 
to charakter”. 
Jeśli zatem chcesz 
spróbować czegoś nowego 
– dołącz do nas! a ci, 
którzy się sprawdzą, mogą 
liczyć na stałe zatrudnienie. 

Nie czekaj - wyślij do 
nas swoje CV na adres 
rekrutacja@expressy.pl!

Najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe
SZEMud | 10 stycznia 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie odbył się  XV Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. 
Jego współorganizatorem  było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Wydarzenie objęte było honorowym 
patronatem  Ministerstwa  Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku, Marszałka  Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława  Struka, 
Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, Starostwa Powia-
towego w Wejherowie, Wójta  Gminy Sze-
mud Ryszarda Kalkowskiego, Zrzeszenia  
Kaszubsko-Pomorskiego, Radę Chórów 
Kaszubskich, Polskiego  Związku Chórów 
i Orkiestr w Gdańsku oraz Z.P. Aleksan-
der Chwaszczyno. Patronat merytoryczny 
sprawowało Centrum Edukacji Nauczy-
cieli w Gdańsku, a medialny - Telewizja 
TTM, Radio Kaszëbë, Radio Norda FM, 
Radio Gdańsk, „Pomerania”, Nadmor-
ski24.pl. oraz gwe24.pl.

Uczestnicy konkursu występowali w pię-
ciu kategoriach wiekowych podzielonych 

na solistów i zespoły. Wszyscy prezentowa-
li wysoki poziom. Ich zmagania oceniała 
komisja konkursowa, w skład której wcho-
dzili: wykładowcy Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: dr 
Witosława Frankowska, ks. dr hab. Robert 
Kaczorowski; Dyrektor Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie – dr Tomasz Fopke; polski 
i kaszubski poeta, kompozytor –  Jerzy 
Stachurski; Przewodnicząca Rady Gminy 
Szemud –  Aleksandra Perz.

XV Pomorski Konkurs Kaszubskiej 
Pieśni Bożonarodzeniowej przeszedł już 
do historii. Krzepiące jest to, że budzi on 
tak duże zainteresowanie, zwłaszcza ludzi 
młodych, którzy z zaangażowaniem szerzą 
kulturę, tradycje  i język kaszubski. Nasza 
mała ojczyzna żyje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom oraz gratulujemy laureatom 
jubileuszowego  Pomorskiego Konkursu 
Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej 
i zapraszamy w przyszłym roku do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie.                                                                       
Do ùzdrzeniô!

Ewa Kurowska

wyniki XV pomorskiego Konkursu Kaszub-
skiej pieśni Bożonarodzeniowej przedsta-
wiają się następująco:

Kategoria: przedszkola i klasy „0”
Soliści:

1. Maria Hebel – Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Koleczkowie
2. Faustyna Gawin – Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Sulęczynie
3. Kajetan Meyer – Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

Zespoły:
1. Zespół „Topolowe nutki” – Przedszkole 
pod topolą w Rumi
2. Zespół „Karolki” – Niepubliczne Przed-
szkole im. Jana Pawła II w Bojanie
3. Zespół „Starszaki” – Samorządowe Przed-
szkole w Kostkowie

Kategoria: klasy I-III SP
Soliści:

1. Iga Żuchlińska – Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie
Hanna Klebba – Zespół Szkolno- Przed-
szkolny w Kostkowie
3. Łucja Niklas – Zespół Kształcenia i Wy-
chowania w Kamienicy Szlacheckiej

Wyróżnienie: Bartłomiej Becker - Szkoła Pod-

stawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
Zespoły:

1. Zespół „Kaszëbsczé Krôsniãta” - Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickie-
go w Wejherowie  
2 .Zespół „Banińskie Kwiatuszki” – Szkoła 
Podstawowa im. ks. Prałata Józefa Bigusa 
w Baninie
3. Chór – Szkoła Podstawowa w Bojanie

Kategoria: klasy IV-VI SP
Soliści:

1. Julian Jereczek – Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Sulęczynie
2. Krzysztof Kołodziej – Szkoła Podstawowa 
nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejhe-
rowie
Beniamin Siewniak – Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Kostkowie
3. Antonina Hirsz – Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Wyróżnienie: Zoja Syguda – Szkoła Podsta-
wowa w Bojanie

Zespoły:
1. Zespół „Kaszëbsczé Gwiôzdë” – Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickie-
go w Wejherowie
2. Zespół Wokalny – Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Kębłowie
3. Zespół – Szkoła Podstawowa w Bojanie
Wyróżnienie: Chór „Kamertonki” – Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie

Kategoria: klasy VII i VIII SP
Soliści:

1. Wiktoria Daleka – Zespół Kształcenia 
i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
Oliwia Kobiela- Gminny Ośrodek Kultury 
w Sulęczynie
2. Martyna Kuczkowska- Szkoła Podstawo-

wa w Łebieńskiej-Hucie
3. Amelia Szreder- Szkoła Podstawowa 
w Łebieńskiej-Hucie

Zespoły:
1. Zespół wokalny- Szkoła Podstawowa nr 9 
im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie
2. Zespół Wokalny - Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Gerarda Labudy w Luzinie
3. Zespół - Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kielnie

Kategoria: dorośli
Soliści:

1. Maciej Mielewczyk – Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Gdańsku
2. Maciej Smentoch – Gminny Ośrodek 
Kultury w Sulęczynie
3. Dominika Gawin – Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Sulęczynie
Wyróżnienie: Emilia Kulasiewicz – Powiato-
wy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

Zespoły:
1. Zespół „Tutti” – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Chmielnie

Nagrody specjalNe:
- Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku otrzymał 
Maciej Mielewczyk z Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Gdańsku
- Puchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich 
otrzymał Zespół wokalny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego 
w Wejherowie
- Nagroda dla wyróżniającego się muzyka 
towarzyszącego wokalistom powędrowała 
do Mikołaja Gawina z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sulęczynie.
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inwestycje drOgOwe:
Budowa bezkolizyjnego węzła inte-•	

gracyjnego Wejherowo (KWIATOWA) 
Budowa ul. Karnowskiego wraz •	

z budową ronda na ul. Przemysłowej 
Budowa ul. Krofeya na odcinku •	

od ul. Mostnika do ul. Jana Kotłow-
skiego 

Współfinansowanie wraz z powia-•	
tem budowy ronda u zbiegu ulic 12 Mar-
ca i Sikorskiego

Budowa ulic z płyt drogowych:•	
część ul. Południowej•	
ul. Pogodna•	
część ul. Waśkowskiego •	
część ulicy Gryfa Pomorskiego •	
W ramach Programu Rewitalizacji •	

Śródmieścia:
ciąg pieszo – rowerowy przy ul. So-•	

bieskiego

remont łącznika drogowego pomię-•	
dzy ul. Dworcową a ul. Zachodnią 

zagospodarowanie terenu pomię-•	
dzy ul. Wałową i rzeką Cedron, zwanym 
Parkiem Cedron

wykonanie fontanny na Placu Jaku-•	
ba Wejhera 

inne zadania inwestycyjne:
Budowa hali sportowej przy Szkole •	

Podstawowej nr 5
Budowa  strefy wypoczynkowo-re-•	

kreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych na terenie boiska za hotelem 
„Bliza” 

Remont nawierzchni ze sztucznej •	
trawy boiska przy ul. Kochanowskiego 
„Jamajka”  

Wymiana starych pieców na pro-•	
ekologiczne systemy grzewcze

Remonty w budynkach i mieszka-•	
niach komunalnych, w tym komplekso-
wa termomodernizacja budynków 

Dotacje na prowadzenie prac kon-•	
serwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytkach

Współpraca i pomoc dla wspólnot •	
mieszkaniowych w remontach budyn-
ków w ramach Programu Rewitalizacji 
Śródmieścia

Doświetlone przejścia dla pieszych, •	
m.in. w ul. Słonecznej oraz I etap oświe-
tlenia w ul. Norwida

realizacja prOjeKtów 
z wejherOwsKiegO BUdżetU 

OBywatelsKiegO 
Rozbudowa terenu rekreacyjnego •	

na Os. Fenikowskiego etap III (boisko 
do piłki nożnej o nawierzchni trawia-
stej, piłkochwyty, park linowy) 

Budowa świetlicy osiedlowej przy •	
ul. Mostnika na os. Sucharskiego

Dokumentacja projektowa:•	
Szkoła na kołach – budowa wiaty •	

rowerowej wraz z częściowym zagospo-
darowaniem  terenu o miasteczko ruchu 
drogowego przy SP 8

Budowa wiaty rowerowej wraz •	
z częściowym zagospodarowaniem  te-
renu na terenie SP 9 

Budowa boiska „Jedenastka”- etap II•	

wydarzenia KUltUralne 
i rOzrywKOwe

Rok 2019 w Wejherowie to wiele im-
prez o charakterze kulturalno-rozryw-
kowym. Mieszkańcy uczestniczyli w cy-
klicznych wydarzeniach festiwalowych, 
jak m.in.: Open Air Rock Festival, Lad-
dies Jazz Festival, Festiwal Polskich Fil-
mów Fabularnych, Ogólnopolski Festi-

wal Pieśni o Morzu, Festiwal Przygody 
Wanoga, Wejherowski Konkurs Literac-
ki „Powiew Weny”. Gościliśmy ponow-
nie Fanów Gwiezdnych Wojen podczas 
Zlotu Forcecon.

Nie zapominamy o corocznych wyda-
rzeniach plenerowych dla mieszkańców.  
W ubiegłym roku odbyły się m.in. Uro-
dziny Miasta – Dzień Jakuba, Wejogra-
nie, Potańcówka Miejska, Noc Muzeów, 
Dzień Dziecka w Parku Majkowskiego, 
koncerty wakacyjne, Kino Pod Gwiaz-
dami, Stragany Art na Wałowej, re-
konstrukcje historyczne oraz obchody 
Święta Niepodległości 11 listopada, 
Mikołajki na rynku,  Jarmark Bożena-
rodzeniowy oraz Sylwester w parku. 
Wspieraliśmy również projekt Verba 
Sacra i Misterium Męki Pańskiej na Kal-
warii Wejherowskiej. 

imprezy spOrtOwe 
i reKreacyjne

W Wejherowie w 2019 r. mieszkańcy 
byli aktywni m.in. podczas kolejnej ak-
cji „Wejherowo biega”, w Pucharze Polski 
Nordic Walking i Wejher Cross Games. 
Gościliśmy różne wydarzenia sportowe, 
np. Wejherowską Nocy Basketu i Stre-
etball Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go, a także strongmenów na rynku. Na 
wejherowskich kortach rozgrywano 
mistrzostwa tenisowe.  Kibicowaliśmy 
wejherowskim Tytanom w I Lidze Piłki 
Ręcznej Mężczyzn i piłkarzom II-ligo-
wego Gryfa. Mieszkańcy sportowo ry-
walizowali m.in. w Wejherowskiej Lidze 
Piłki Nożnej. Miasto wspierało finan-
sowo kluby i stowarzyszenia sportowe, 
podobnie jak stowarzyszenia kultural-
no-społeczne.

Rok 2019 – co wydarzyło się 
w Wejherowie?
WEJHEROWO | Inwestycje drogowe i oświatowe, realizacja projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, a także wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych – tak wyglądał 2019 rok. 

KrzysztOf hildeBrandt,
prezydent Wejherowa

- To był kolejny rok rozwoju naszego miasta. Tak na-
prawdę to kontynuacja zadań i projektów, które konse-
kwentnie realizujemy etapami od wielu lat. Wejherowo się 
zmienia. Priorytet stanowią oczywiście zadania drogowe, 
z których najbardziej kosztowną, największą inwestycją 
w 2019 roku była budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa) 

z tunelem, która weszła w decydującą fazę prac. Drugą 
ważną pozycją była budowa hali sportowej przy Szkole Podstawnej nr 5, którą 
oddamy do użytku w 2020 r. Istotne miejsce zajmują także remonty budynków 
mieszkalnych, w tym ich termomodernizacja i wymiana pieców. Oddaliśmy 
także do użytku inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego, kilka jest 
w trakcie realizacji. Prowadzimy szereg zadań mniej spektakularnych, ale 
również ważnych dla mieszkańców. Warto dodać, iż na inwestycje w roku 2019 
wydaliśmy łącznie 39 mln zł. Inwestycje to jednak nie wszystko. Staraliśmy się 
stworzyć dla mieszańców szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
tak aby każdy znalazł coś atrakcyjnego i ciekawego dla siebie. Wszystko po to, 
aby mieszkańcom żyło się w Wejherowie jeszcze bardziej komfortowo.
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Zdrowie

Późna jesień i zima to czas częst-
szego przeziębiania się i zachoro-

wań na grypę oraz inne infekcje. Nie 
daj się im, zadbaj o kondycję i odpor-
ność. Tylko... jak to zrobić?
Niektóre ze „sposobów” są tak oczy-
wiste, że zwyczajnie o nich zapomina-
my. Jedno z najczęstszych skojarzeń 
z tą porą roku to ciepłe ubranie, czap-
ka, szalik i rękawiczki. Ale nie można 
też zapomnieć o innych aspektach, 
na nasze zdrowie i podatność na 
choroby duży wpływ ma bowiem na-
turalna odporność organizmu i nasza 
kondycja fizyczna. I o tych aspektach 
powinniśmy pomyśleć. 

Odpowiednia dieta
Jedną z istotnych rzeczy jest dieta. 
Skończył się sezon na świeże tru-
skawki, rzodkiewkę i inne sezonowe 
warzywa i owoce. I – niestety – wie-
le osób zmienia dietę. A to poważny 

błąd, warzywa i owoce muszą być 
w naszym codziennym jadłospisie. 
I to nie w śladowych ilościach. O tej 
porze roku nie ma przecież problemu 
z kupieniem świeżej marchwi, kapu-
sty, cebuli, buraków, jarmużu, pora, 
jabłek, pomarańczy i wielu, wielu in-
nych. Pamiętajmy, że zimą zwiększa 
się zapotrzebowanie naszego orga-
nizmu na cenne składniki odżywcze 
i witaminy. Warto też, będąc w skle-
pie, spojrzeć w kierunku półek, gdzie 
znajdują się suszone owoce i orze-
chy. Zawierają cukry proste i wiele 
cennych mikroskładników, a do tego 
urozmaicą nasze posiłki. 

Wesoło i aktywnie
Oprócz diety ważny jest ruch na 
świeżym powietrzu. Co prawda po-
goda często nie zachęca nas do wyj-
ścia, ale postarajmy się, aby wybrać 
się chociaż na dłuższy spacer czy to 

do lasu, czy przejechać się nad mo-
rze. A jeśli planujemy wyjazd w gówy 
– to jak najwięcej zabaw na śniegu! 
Obudźmy w sobie dziecko! Na nowo 
odkryj radość płynącą z jazdy na san-
kach, a znajomych zaproś do walki 
na śnieżki. Lepienie bałwana też nie 
jest zarezerwowane wyłącznie dla 
najmłodszych. 

Nie za zimno, nie za ciepło
Zadbajmy jednak o to, żeby zaba-
wa na świeżym powietrzu, nie za-
kończyła się spadkiem odporności 
i przeziębieniem. Pamiętajmy więc 
o odpowiednim ubraniu (ale uwa-
ga – nie może też być za grube i za 
ciepłe, żebyśmy w nim się nie pocili 
i nie przegrzali podczas aktywności). 
Warto też przygotować rozgrzewa-
jące napoje. I pokażmy, że „my się 
zimy nie boimy”!

/raf/

Ciesz się zimą, nie choruj!

Piątek, 17 stycznia 2020 

Zdobądź atrakcyjne 
nagrody!
Obserwuj nasz fanpage Oraz pOrtal

ReKlaMa U/2019/PR ReKlaMa U/2019/PR
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Większość dorosłych Polaków ma 
nadmierną masę ciała. Dotyczyć to 

może nawet 60 proc. społeczeństwa! Jak 
sobie zatem z tym poradzić? Czy metoda 
liczenia kalorii może być pomocna?

Bilans energetyczny - o co 
w ogóle chodzi?
Koncepcja bilansu energetycznego zakła-
da, że każdy z nas (w zależności od wie-
ku, masy ciała, płci, a także prowadzo-
nego stylu życia) wymaga dostarczenia 
odpowiedniej ilości energii i składników 
odżywczych. W związku z tym, każdego 
dnia przyjmując pożywienie dostarcza-
my sobie tego, co niezbędne, pod posta-
cią spożywanych posiłków i napojów. Ta 
ilość energii, którą przyjęliśmy z poży-
wieniem, powinna być zrównoważona 
przez nasz wydatek energetyczny np. 
codzienną aktywność fizyczną. 

Skąd bierze się energia
Organizm człowieka jest w stanie czerpać 
energię z trzech głównych źródeł: węglo-
wodanów (zarówno złożonych, jak i cu-
krów prostych, gdzie każdy 1 g dostarcza 4 
kcal), tłuszczów (z 1 g otrzymujemy 9 kcal) 
oraz z białek (te przede wszystkim powin-
ny pełnić rolę budulcową, ale w sytuacjach 
niedoboru węglowodanów i tłuszczów 

lub nadmiernej podaży białek, także mogą 
stanowić źródło energii, w konsekwencji 1 
g białka dostarcza 4 kcal).
Źródłem energii może być także alko-
hol, wybrane frakcje błonnika pokar-
mowego i poliole czyli wodorotleno-
we alkohole takie jak ksylitol, sorbitol, 
erytrytol, stosowane jako zamienniki 
cukru spożywczego.

Jak powstaje otyłość
Otyłość i nadwaga jest konsekwencją 
zaburzenia bilansu energetycznego. Sy-
tuacja, w której ilość energii (a mówiąc 
potocznie kalorii) dostarczanej wraz 
z pożywieniem jest zbyt duża w stosun-
ku do ilości energii zużywanej, prowadzi 
do gromadzenia jej w postaci nadprogra-
mowych kilogramów. A zatem nasuwa 
się wniosek - warto liczyć kalorie! 
Wśród przyczyn nadmiernej wagi ciała 
w dzisiejszych czasach eksperci upatrują 
brak ruchu (mniej spacerów a częstsze 
jeżdżenie samochodem), nieświadome 
spożywanie kalorii (dania i przekąski po-
zornie niskokaloryczne stanowią źródło 
nawet 200 - 300 nadprogramowych 
kcal dziennie), nieregularne posiłki (po-
mijanie śniadań, późniejsze przejadanie 
się) oraz nieodpowiednie przyrządzanie 
potraw (np. smażenie, dodatek tłustych 

sosów, majonezu, itp.).  

Zachowaj bilans energetyczny
Warto pamiętać, że nasza masa ciała to 
nie tylko liczby na wadze, ale także stan 
zdrowia. Jak podkreślają eksperci, nad-
waga i otyłość, to także większe ryzyko 
licznych chorób cywilizacyjnych, wśród 
których należy wymienić: choroby ukła-
du krążenia, niektóre typy nowotworów, 
cukrzycę, dnę moczanową, depresję, 
a także choroby nerek i wątroby.
Skąd jednak możemy wiedzieć ile energii 
każdy z nas powinien sobie dostarczyć? 
Zapotrzebowanie energetyczne oblicza 
się na podstawie skomplikowanych wzo-
rów matematycznych, a także z uwzględ-
nieniem codziennej aktywności fizycznej. 
Można skorzystać z wzorów dostępnych 
w internecie, ale aby mieć pewność co do 
poprawności wyniku, warto wybrać się 
do doświadczonego specjalisty. 
Podążanie za zdrowiem i szczupłą syl-
wetką w dzisiejszych czasach stanowi 
nie lada wyzwanie. Jednakże, pewne 
zasady nie zmieniają się od lat. Właściwa 
dieta, w której zarówno ilość energii, jak 
i pozostałych składników odżywczych 
jest indywidualnie dopasowana do danej 
osoby, stanowi podstawę zdrowia. 

/opr. raf/

Czy liczenie kalorii ma znaczenie?

Okulary podkreślą indywidualny styl

Kiedyś przyczyna kompleksów, dziś – 
symbol klasy, stylu i nierzadko pożąda-
ny modowy dodatek.
Okulary, nazywane dawniej pinglami 
czy brylami, dziś stały się przykuwają-
cym wzrok gadżetem, nadającym cha-
rakteru i podkreślającym rysy twarzy. 
Nic dziwnego. Wybór opraw i szkieł 
jest obecnie niemal nieograniczony. 
Na przestrzeni lat zaszła ogromna 
zmiana w postrzeganiu okularników 
(zarówno kobiet i mężczyzn), którzy 
dziś coraz częściej określani są jako 
seksowni, charyzmatyczni, inteligent-
ni i intrygujący ludzie. Jaki jest współ-
czesny okularnik?
Okularnik wygląda inteligentniej – tak 
stwierdziło aż 89 proc. uczestników 
badania PBS, zrealizowanego dla 
kampanii „Czas na wzrok 40+”. Bar-

dzo często osobom, noszącym oku-
lary, przypisuje się wiedzę, ponieważ 
wadę wzroku powiązujemy na ogół 
podświadomie z liczbą przeczytanych 
książek i godzin spędzonych na nauce 
przy nieodpowiednim oświetleniu. 
Wizerunek inteligentnego okularnika 
może pomóc w pewnych sytuacjach 
życiowych, np. podczas rozmów o pra-
cę, gdzie najważniejsze jest przecież 
pierwsze wrażenie! Według 83 proc. 
Polaków, dobrze dobrane okulary po-
wodują, że wyglądamy młodo i mod-
nie. I oczywiście nie mogło zabraknąć 
określenia, że okularnik jest sexy! Tak 
stwierdziła ponad połowa Polaków 
(58 proc.), którzy uznali, że okulary na 
nosie dodają seksapilu i sprawiają, że 
ich posiadacze stają się atrakcyjniejsi. 
A zresztą, czy nie podziwiamy znanych 

osób, które wcale nie unikają poka-
zywania się w okularach? Ot, choćby 
Krystyna Czubówna, Danuta Stenka, 
Kuba Wojewódzki no i oczywiście Ju-
rek Owsiak ze swoimi wyróżniającymi 
się, czerwonymi oprawami. 
Dziś posiadanie okularów jest po pro-
stu... fajne i na czasie. Poza tym - do-
brze widzieć można w każdym wieku, 
wyglądając przy tym młodo, oryginal-
nie i z charakterem.  /opr. raf/
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Popraw pamięć i koncentrację

Lepsza pamięć, koncentracja, spostrzegawczość? To nie 
tylko możliwe, ale i łatwe. Wystarczy... szklanka soku!
Zjawisko starzejącego się społeczeństwa widoczne jest 
w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce. Wiąże się 
to z nowymi wyzwaniami ekonomicznymi, jak również spo-
łecznymi. Nie unikniemy upływu czasu, ale stosując odpo-
wiednią dietę możemy mieć wpływ m.in. na stan zdrowia, 
a co za tym idzie jakość naszego życia. Najnowsze doniesie-
nia naukowe wskazują na znaczący wpływ diety na funkcje 
poznawcze.

Zbawienny wpływ soku z cytrusów
Jak wskazują ostatnie doniesienia naukowe – dieta zawie-
rająca cytrusy ma korzystny wpływ na funkcje poznawcze, 
czyli zdolności do zapamiętywania, skupiania uwagi, lo-
gicznego myślenia i przetwarzania informacji. Wiadomo, 
że flawanony z cytrusów, tj. hesperydyna i naringenina, 
są w stanie przekroczyć barierę krew-mózg i zapobiegać 
uszkodzeniu komórek nerwowych. 
Związki zawarte w cytrusach poprawiają mózgowy prze-
pływ krwi, co korzystnie wpływa na komórki mózgowe. 
Obrazy rezonansu magnetycznego pokazują, że bogaty we 
flawonoidy 100% sok pomarańczowy może rozszerzać na-
czynia krwionośne, co poprawia ukrwienie i jednocześnie 
obniża ciśnienie krwi. Te korzyści naczyniowe obserwuje 
się w obszarach mózgu związanych z tworzeniem się pa-
mięci. Efekty te są szczególnie ważne dla osób starszych, 
które znacznie bardziej narażone są na osłabienie funkcji 
poznawczych, takich jak zdolność do zapamiętywania czy 
koncentracji uwagi.

Wystarczy szklanka soku na dobę
Co więcej, w jednym z badań przeprowadzonym na grupie 
mężczyzn w średnim i starszym wieku wykazano, że częste 
spożywanie soku pomarańczowego poprawia pamięć, umie-
jętność skupienia uwagi czy dostosowania się do zmieniają-
cych się okoliczności, jak też zdolność koordynacji ruchowo-w-
zrokowej oraz szybkość i adekwatność reakcji. Wyniki innego 
badania również wykazały korzystny wpływ regularnego spo-
żywania soku na funkcje poznawcze. W badaniu tym osoby 
starsze w wieku 60-81 lat przez 8 tygodni spożywały 250 ml 
soku pomarańczowego na dobę. Po przeprowadzeniu bada-
nia stwierdzono poprawę funkcji wykonawczych, koncentracji 
uwagi i poprawę pamięci w porównaniu z grupą kontrolną.
Powyższe badania to kolejny dowód na to, że włączenie 
szklanki 100% soku pomarańczowego do zbilansowanej 
diety może w realny sposób pozytywnie wpłynąć na nasze 
samopoczucie, a także zdrowie. Co więcej szklanka soku 
może być jedną z min. 5 zalecanych porcji warzyw i owo-
ców, których, zdaniem ekspertów, powinniśmy spożywać 
co najmniej 400 g dziennie.  /opr. raf/

Zdrowy cukier z warzyw i owoców

Cukier kojarzy się nam głównie 
z białymi lub brązowymi kryształ-

kami w cukierniczce. A tak naprawdę 
jego źródłem jest wiele produktów 
spożywczych. 
Źródłem cukru są np. warzywa i owo-
ce. Jednym z pierwszych produktów, 
jakie przychodzą nam na myśl w kon-
tekście cukru, są buraki. Korzeń bura-
ka cukrowego, (czyli tego wykorzy-
stywane do produkcji cukru)  zawiera 
nawet 20g węglowodanów prostych, 
potocznie zwanych cukrami, na 100g. 
Buraki ćwikłowe zawierają już znacz-
niej mniej cukru, bo około 7,3g cu-
krów na 100g. Jak wskazują badania 
naukowe, konsumpcja tych ostatnich 
zmniejsza ryzyko chorób układu krą-
żenia, a także poprawia zdolność do 
wysiłku fizycznego. Jak to możliwe?

Zdrowie zawarte w burakach
Wszystko to za sprawą azotanów obec-
nych w tych warzywach. Dzięki temu, 
że zwiększają one produkcję tlenku 
azotu, wpływają na usprawnienie krą-
żenie krwi. Spożycie buraków pozwala 
na obniżenie ciśnienia tętniczego, za-
hamowanie agregacji płytek krwi i spo-
wolnienie rozwoju miażdżycy.
Buraki są także źródłem błonnika 
pokarmowego, który reguluje pracę 
przewodu pokarmowego, naturalnie 

oczyszcza nasze jelita z zanieczysz-
czeń, a także opóźnia wchłanianie cu-
kru i reguluje poziom glikemii. Z tego 
względu nawet osoby z cukrzycą 
w odpowiednio skomponowanym 
posiłku  mogą spożyć indywidualnie 
dopasowaną porcję buraków.
Mówiąc o zaletach buraków nie spo-
sób pominąć kwestii antyoksydan-
tów, których buraki są bardzo zasob-
nym źródłem. 
Wśród wszystkich substancji o działa-
niu przeciwutleniającym, najbardziej 
liczne są barwniki betalainowe. To 

właśnie tym substancjom zawdzię-
czają one swój naturalnie bordowy 
kolor. Opowiadają one za neutralizację 
wolnych rodników tlenowych, które 
przyspieszają niszczenie struktur ko-
mórkowych i proces starzenia się. 

Energia ze świeżych owoców
Omawiając inne, naturalne źródła cu-
kru w diecie, koniecznie należy wspo-
mnieć o owocach. Okazuje się, że są 
one jednym z podstawowych źródeł 
tego składnika odżywczego w naszym 
jadłospisie. Warto jednak podkreślić, że 

zawartość cukru w owocach jest różna 
i szczególnie wysoką ilością charakte-
ryzują się np.: winogrona, czereśnie, 
śliwki, gruszki, mango czy ananas. Bio-
rąc pod uwagę rosnącą plagę otyłości, 
być może powinniśmy wykluczyć je ze 
swojego menu? Nie, owoce powinny 
być obecne w naszej diecie każdego 
dnia! Są one niezwykle ważnym ele-
mentem zdrowego stylu życia i prawi-
dłowo zbilansowanej diety, ponieważ 
dostarczają wielu cennych składników 
odżywczych takich jak: woda, błonnik 
pokarmowy, witaminy, składniki mine-

ralne, a także wspomniane już, anty-
oksydanty. Należy natomiast zwrócić 
uwagę na ilość spożywanych porcji 
- do dwóch dziennie. Za jedną porcję 
przyjmuje się zazwyczaj np. 1 średniej 
wielkości jabłko.

Suszone owoce zamiast cukru
Także suszone owoce są źródłem cu-
kru. Np. daktyle na 100g produktu 
zawierają aż 65,3g cukrów prostych! 
Z tego względu nierzadko są wyko-
rzystywane do wypieków jako za-
miennik tradycyjnego cukru. Są także 
wykorzystywane do produkcji syropu 
daktylowego, który już bardziej przy-
pomina miód, aniżeli owoce. 
Jak łatwo dostrzec, cukier to nie-
odłączny element odpowiednio 
zbilansowanej diety. Warto jednak 
pamiętać, że zgodnie z zaleceniami, 
w naszym jadłospisie nie powinno go 
być więcej, niż 10% wartości energe-
tycznej diety. Nie należy wykluczać 
tak zdrowych produktów jak buraki 
czy owoce tylko z uwagi na obawę 
o wzrost masy ciała. Warto prze-
strzegać rekomendowanych porcji 
i pamiętać, że podstawę naszej diety 
powinny stanowić świeże warzywa 
i owoce, uzupełnione o pełnoziarni-
ste produkty zbożowe, nabiał, orze-
chy, nasiona, roślinne tłuszcze, jaja, 
chude mięso, drób i ryby.

/opr. raf/
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W stolicy powiatu sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy znajdował się, 
jak co roku, w Filharmonii Kaszubskiej - 
Wejherowskim Centrum Kultury. 

“Wiatr w żagle” pod takim hasłem prze-
biegał tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w po-
przednich edycjach, także i tym razem 
cel był niezwykle szczytny. Zbierano na 

zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebu-
jących różnego rodzaju operacji, a także 
wyposażenia dla oddziałów intensywnej 
terapii pooperacyjnej.

Jak zwykle do akcji włączyło się także 
Wejherowo. Blisko 100 wejherowskich 
wolontariuszy kwestowało przez niemal 
cały dzień. Można ich było spotkać na uli-

cach miasta oraz w budynku Filharmonii 
Kaszubskiej. Wśród kwestujących znaleźli 
się m.in. sekretarz miasta Bogusław Suwa-
ra i wejherowscy radni: Mariusz Łupina, 
Justyna Ostrowska, Dorota Chodubska 
i Piotr Bochiński. Na ulicach, z puszka-
mi, pojawili się także przedstawiciele sa-
morządu powiatowego, m.in. Jacek Thiel, 
wicestarosta wejherowski oraz Bogdan 

Tokłowicz, wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Wejherowskiego. Całość zwieńczył 
koncert zespołu M3tropolis.

- Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć 
cegiełkę do tego wyjątkowego wydarzenia 
i swoim udziałem wspomóc ten szczytny 
cel, jakim była zbiórka na dziecięcą me-
dycynę zabiegową - podkreślił sekretarz 
miasta Bogusław Suwara.

W sumie sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy przy Wejherowskim Cen-
trum Kultury uzbierał 114 901,40 zł, czyli 
o ponad 21 tys. zł więcej niż w 27. Finale 
WOŚP (w zeszłym roku było 93 468,75 
zł). Dodatkowo w puszkach wolontariu-
szy znalazła się również obca waluta, pier-
ścionek I medalik

/raf/

Rekordowa zbiórka
WEJHEROWO | 114 901,40 zł - dokładnie tyle pieniędzy udało się uzbierać wolontariuszom 
podczas trwania 28. Finału WOŚP. Zeszłoroczny rekord został pobity o ponad 21 tys. zł!
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WOŚP znowu połączyła rumian!
RuMIa | Już po raz jedenasty hala widowiskowo-sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi na czas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zamieniła się w kipiący energią i pomysłami sztab miejski, skupiający ludzi pełnych inicjatywy i chętnych do wspierania innych.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy 
miejski sztab na terenie MOSiR Rumia 
został zorganizowany w roku 2010, przy 
okazji 18-go finału WOŚP. Wówczas ze-
brano 27 290 zł. Kwota zbiórki w roku 
2018 wyniosła 78 245,99 zł, a w roku 
2019 – aż 102 227,66 zł.

- Od początku wolontariuszami opieku-
je się Barbara Niewiedziała, która pracuje 
w bibliotece w I LO w Rumi - podkreśla 
Jolanta Król, szefowa miejskiego sztabu 
WOŚP. - To ona była pierwszą organizator-
ką WOŚP w naszym mieście, gdy rozpoczę-
ła zbiórki pieniężne właśnie w „ogólniaku”. 

Podczas 28-go Finału w programie zna-
lazły się m. in. występy wokalne i taneczne 
uczniów i przedszkolaków, popisy kadro-
wiczek Polski w gimnastyce artystycznej 
oraz mini-spektakl.

W trakcie imprezy Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi, wspomniał tragicznie 
zmarłego podczas ubiegłorocznego Fina-
łu WOŚP Pawła Adamowicza, prezydenta 
Gdańska. Pamięć gdańskiego samorzą-
dowca uczczono wcześniej symboliczną 
minutą ciszy. 

Jak zwykle wiele emocji wzbudziły licyta-
cje. „Pod młotek” trafiły takie przedmioty, 

jak: piłka koszykowa z autografem Mar-
cina Gortata, koszulka z autografem Mai 
Włoszczowskiej, kurs na ratownika WOPR, 
podwójne zaproszenie do restauracji, dwie 
drewniane repliki żaglowców, vouchery na 
usługi krawieckie, podwójne wejście do 
dyskoteki, bon na basen, kręgle i masaż, 
maskotki (w tym półtorametrowy różowy 
pluszowy miś), książki, bibeloty, haftowane 
obrazki na ścianę, bombki, worko-plecaki 
i wiele innych. Najdroższym przedmiotem 
okazała się piłka z autografem Marcina 
Gortata, która „poszła” za 2300 zł. Kwota 
z licytacji łącznie wyniosła 20960 zł.

Jednocześnie trwała zbiórka datków do 
puszek, była możliwość nabycia gadżetów 
WOŚP,  funkcjonowała kawiarenka, a na 
chętnych czekały zamki dmuchane, stoisko 
fryzjerskie i kosmetyczne, a także punkt 
pokazowo-pomiarowy PCK.  Uwieńcze-
niem Finału WOŚP w MOSiR Rumia było 
„Światełko do Nieba” w formie krótkiego 
pokazu fajerwerków.  

Oprócz tego podczas tegorocznego Fina-
łu WOŚP w Rumi odbyła się akcja hono-
rowego oddawania krwi w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. 

- Aż 171 osób oddało 62 litry krwi – in-

formuje Ariel Sinicki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi.

W Domu Kultury Spółdzielni Mieszka-
niowej Janowo przygotowano program ar-
tystyczny, a na terenie Osiedla Rumia Park 
sprzedawano słodycze i domowe wypieki. 

Łączna kwota, jaką  uzyskano ze sprze-
daży przedmiotów przeznaczonych na 
licytację, wyniosła 20 tys. 960 zł. Jeśli zaś 
chodzi o sumę wszystkich zebranych pie-
niędzy w Rumi, przekroczyła ona 115,3 
tys. zł – to o ponad 13 tys. zł więcej, niż 
w roku ubiegłym!

/raf/
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W Redzie funkcjonował jeden sztab i ok. 
100 wolontariuszy ze Szkół Podstawowych nr 
2, 3, 4 i Szkoły Prywatnej. W godzinach popo-
łudniowych Orkiestra przeniosła się do Zie-
lonej Wioski w Aquaparku, gdzie odbyły się 
koncerty, licytacje, a w kawiarence znalazły się 
– pieczone częściowo przez młodzież – ciasta. 

Występy artystów przeplatały  licytacje, prowa-
dzone przez Tomasza Wiśniewskiego. 

Na scenie wystąpili: Martyna Piesiak, Rok-
sana Jocz, Krzysztof Kreft, Agata Jasińska, 
Natalia Modzelewska, Karina Gęsicka, Redz-
ka Orkiestra Dęta i redzka grupa „Heavy me-
talowe Jaśki”.

O godz.20 uczczono minutą ciszy zmarłego tra-
gicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

W tegorocznej edycji  Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Redzie, po 
wstępnych obliczeniach  zebrano ok. 54 tys. 
zł, z czego ponad 10,3 tys. zł pochodziło 
z licznych licytacji.

Zebrali ponad 50 tys. zł
REda | Także w Redzie działał sztab WOŚP. Główne wydarzenia 
28. Finału odbywały się w redzkim Aquaparku.
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Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy za-
grał w gminie Wejhero-
wo po raz drugi i już bije 
rekord: uzbierano niemal 
54 tys. zł! 
Na tak fantastyczny 
rezultat pracowali człon-
kowie Sztabu w Bolsze-
wie, którzy zorganizo-
wali Mini Finał w Szkole 
Podstawowej w Kębło-
wie (Gmina Luzino) 
oraz Wielki Finał w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
w Bolszewie. Wolontariu-
sze kwestowali także na 
terenie gminy.
Podczas imprezy finało-
wej na hali w Bolszewie 

czekało na przybyłych mnóstwo atrakcji, m.in. dmuchana zjeżdżalnia, kawiarenka prowa-
dzona przez wolontariuszy i KGW Łężyckie Białki, grochówka przygotowana przez KGW 
Bolszewo oraz gulasz prosto od szefa kuchni Hotelu Mistral Sport w Gniewinie. 
Wśród przedmiotów na licytacjach znalazły się m.in. obraz przekazany przez Stowarzy-
szenie Nasze Bolszewo, rzeźba wykonana piłą od BCK, autentyczny kompas pokładowy 
z OSP Bolszewo, a także… wycieczka klasycznym motocyklem z sołtysem Gościcina oraz 
wycieczka maluchem z wójtem gminy Wejherowo. Nie zabrakło także zawziętej rywaliza-
cji o specjalny tort WOŚP w kształcie serca – tradycyjnie już licytowany kilkukrotnie, by 
zebrać jak najwięcej pieniędzy. 
Oczywiście WOŚP zagrał także na scenie, którą specjalnie dla Sztabu w Bolszewie roz-
łożyło OSP Kniewo wraz z OSP Bolszewo. Gwiazdą dnia był zespół Farba, który dał elek-
tryzujący, godzinny koncert. Na scenie pojawiły się także grupy młodzieżowe i dziecięce 
z kół tanecznych przy Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Igor Konieczny 
oraz Orkiestrą Dęta Gminy Wejherowo. Imprezę zakończył o 20:00 występ grupy Seraphi-
cus Ignis z Wejherowa. Było to tradycyjne Światełko do Nieba.
/UGW/

drUgi finał i jUż pOBili reKOrd!
gm. wejherOwO | za nami 28. finał wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy 
w Bolszewie – pieniędzy zebrano więcej, niż w roku ubiegłym.

fot. Ug Wejherowo

OgłOszeNie
Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród 
dla najlepszych sportowców i zawodników 

z terenu powiatu wejherowskiego

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków 
o przyznanie nagród za wysokie wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w pracy trener-
skiej. nagrody przyznawane są zawodnikom 
i trenerom z terenu powiatu wejherowskie-
go, którzy w roku poprzedzającym uzyskali 
najlepsze wyniki sportowe.

Możliwość przyznania nagrody szczegółowo 
określa uchwała Rady Powiatu Wejherow-
skiego z 25 listopada 2011 r. O przyznanie 
wyróżnienia mogą starać się zawodnicy 
i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym  
uzyskali wysokie wyniki sportowe w krajo-
wym i międzynarodowym współzawodnic-
twie sportowym. z wnioskiem o przyznanie 
nagrody może wystąpić m.in. klub sporto-
wy, właściwy polski związek sportowy lub 
wojewódzki związek sportowy.

Wnioski można składać w Powiatowym 
zespole Placówek Oświatowo- Wychowaw-
czych w Wejherowie przy ulicy 3 Maja 49. 
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sprzedam lodówkę, z zamrażalką, 
w dobrym stanie, wys. 125, szer 60 
cm, cena 310 zł, Sierakowice, tel. 790 
390 835

sprzedam odkurzacz przeciwaler-
giczny, do prania dywanów i tapice-
rek, 950 zł, Sierakowice, tel. 790 390 
835

sprzedam pralkę małą z wirówką 
2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, 
cena 410 zł, Sierakowice, tel. 790 290 
835

sprzedam komórkę, Nokia, spraw-
ną, 40 zł i dwie niesprawne za 30 zł, 
Sierakowice, tel. 790 290 835

sprzedam lodówkę Daewoo, stół 

na kółkach, szybkowar, tel. 576 204 
945

drzwi pełne, jasne, drzwi metalowe, 
chodnik dywanowy, - 1x6m, tanio, tel. 
576 204 945

sprzedam Żelazko tefal, ekspres 
do kawy, szybkowar, garnitur chlop. 
140/146, tel. 576 204 945

siewniK konny przystosowany do 
ciągnięcia traktorem 17 pip 580 zł, 
tel. 600 667 860

płUg 4 skibowy, stan dobry, cena 
1500 zł, Szemud, tel. 510 751 837

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

seX-sex-sex to lubię, gorąca blondi, 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213

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 
transport, tel. 506 250 477

słOma w balotach 120x120, sucha, 
45 zł, Szemud, tel. 510 751 837

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

sprzedam pilnie kanapę, 140x200, 
700 zł, tel. 503 300 245

BeczKi plastikowe 200l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

OBsypniK do bulew trzy rzędy oraz 
brony trójki, zawieszane, 890 zł, tel. 
600 667 860

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

pOszUKUjĘ wynajĄĆ

wynajmĘ

KUpiĘ

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

KUpiĘ mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

sKUp mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

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

jawa typ 223, 1977 farbig Rote 
Creme, 2T, 2os., OC, BT, cena 2023 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

rOmet Ogar Caffe 124, 2019 r, blue/
black, 4T, cena 1222 zł, Tczew, tel. 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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.

SZUKASZ PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

574 797 077

piaggiO/Vespa Ciao, skuter, 1 os., 2 
T, czarny, cena 1616 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

KUpiĘ

sKUp aut za gotówkę, w trójmieście 
i okolicach tel. 507 741 990

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 

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

50-kilku latek pozna miłą panią, stan 
cywilny nieistotny, tel. 573 974 135
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wydzierżawiĘ

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

Dołącz
do naszego zespołu
poszukujemy osoby na stanowisko:
Kolporter!

CV proszę kierować na e-mail:
 m.chmielewska@expressy.pl

Obowiązki:
Do zadań zatrudnionej osoby będzie  »

należało regularne rozwożenie i doręczanie 
gazet w obszarze województwa 
pomorskiego.

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.

@expressy.pl

SMS



Na początku stycznia zarząd gdyńskie-
go klubu ogłosił nazwiska osób tworzą-
cych nowy sztab trenerski. Pierwszym 
trenerem Bałtyku Gdynia został Jerzy 
Jastrzębowski, zaś jego asystentem – 
Łukasz Witek. Jastrzębowski pełnił już 
obowiązki głównego szkoleniowca Bał-
tyku w latach 2006-2009. W ostatnim 
czasie był opiekunem drużyny rezerw. 
Z kolei Łukasz Witek sprawował pie-
czę nad zawodnikami Potoku Pszczół-

ki. W obecnym sezonie Bałtyk Gdynia 
znajduje się na ostatnim miejscu trze-
cioligowego poziomu rozgrywek grupy 
II. Po 17. seriach gier gdyńscy piłkarze 
zgromadzili na swoim koncie 10 oczek. 
Taką samą ilością punktów może po-
chwalić się  drugoligowy Gryf Wej-
herowo, choć podopiecznym Łukasza 
Kowalskiego potrzeba było do ich zgro-
madzenia 20 spotkań.

Żółto-Czarni uchodzili za faworytów 

spotkania i w roli tej wypadli znakomi-
cie pokonując gdyński team 4:0. Duże 
znaczenie dla przebiegu spotkania miała 
zwłaszcza pierwsza część meczu w Gdy-
ni, po której zawodnicy Gryfa prowa-
dzili 3:0. Bramki dla gości zdobywali 
Szymon Nowicki, Mikołaj Gabor oraz 
Maksymilian Hebel. W drugiej połowie 
ostatnią bramkę tego meczu dorzucił 
napastnik Oskar Sikorski. Imponują-
cy rezultat może świadczyć o dobrym 
przygotowaniu wejherowskich piłkarzy, 
choć nie  należy zapominać, że jesteśmy 
na początku zimowych przygotowań, 
które potrwają do 29 lutego. Wówczas 
wyjazdowym rywalem Gryfa Wejhero-
wo będzie Resovia Rzeszów znajdująca 
się obecnie na 4. miejscu w tabeli. Ty-
dzień wcześniej formę zawodników ze 
Wzgórza Wolności sprawdzi Olimpia 
Grudziądz. Wiosenna runda rozgrywek 
zawita do Wejherowa dopiero 7 marca. 
W ten dzień na Wzgórze Wolności przy-
jadą piłkarze Znicza Pruszków.

Interesujesz sIę 
Gryfem Wejherowo. 

 Chcesz pisać o swoim 
klubie i promować go 

w social mediach.

zgłoś się do nas! 
gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Udane rozpoczęcie przygotowań
II LIGa | Gryf Wejherowo jest w trakcie przygotowań do wiosennej rundy rozgrywek. W ramach sparingów rozgrywanych w zimowej przerwie rywalem 
Żółto-Czarnych był Bałtyk Gdynia. Pojedynek stał się możliwością do sprawdzenia formy poszczególnych zawodników, 
a także sprawdzenia różnych wariantów ustawienia.
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www.sklep.gryfwejherowo.com.pl

1% 
na Wejherowski Klub Sportowy Gryf

zachęcamy do oddania

nr krs

0000275298

podatku

HarmonoGram meCzóW kontrolnyCH Gryfa

Data Godzina Drużyny miejsce

18.01 11.00 Gryf Wejherowo – Gwardia Koszalin
Gdańsk 

ul. Budowlanych

25.01 11.00 Gryf Wejherowo – KP Starogard Gdański
Gdańsk 

ul. Budowlanych

31.01 11.00 Gryf Wejherowo – Widzew Łódź
Cetniewo-

Władysławowo

08.02 13.00 Gryf Wejherowo – Stolem Gniewino
Gdańsk 

ul. Budowlanych

16.02 11.00 Gryf Wejherowo – Radunia Stężyca
Gdańsk 

ul. Budowlanych

19.02 20.00 Gryf Wejherowo – Concordia Elbląg
Gdańsk 

ul. Budowlanych
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W zmaganiach w luzińskiej hali wido-
wiskowo-sportowej GOSRiT uczestniczy-
ło sześć zespołów. Krëbanë Brusë oprócz 
pierwszego składu wystawili drużynę 
rezerwowych. Zagrały również Czôr-
né Pùjczi Strzebielëno, Night Shadows 

Wejrowò, Òska Lëzëno i Chùtczé Diôbłë 
Szopa. Ci ostatni radzili sobie znakomicie, 
bo pokonali gospodarzy 3:8. Prawdziwym 
zaskoczeniem dla kibiców była porażka 
Òski w spotkaniu z Krëbanami. Mecz do 
ostatniego gwizdka nie był przesądzony, 

ostatecznie jednak gospodarze odnieśli 
drugą porażkę 5:6. Wyrównany był mecz 
z Night Shadows. Gospodarze po remi-
sie 2:2 w pierwszej połowie podjęli walkę 
i zdobyli dwa trafienia. Kolejnym zasko-
czeniem był remis 6:6 w meczu Krëbanë 
Brusë – Chùtczé Diôbłë Szopa. Night Sha-
dows grali dobrze w polu, zwłaszcza duet 
Mikołaj i Przemysław Littwinowie, udane 
trafienia zaliczył także Szymański. Mimo 
punktu straconego przez błąd Jarońskiego 
w meczu z Krëbanë II Brusë, obrońca Ni-
ght Shadows wielokrotnie ratował zespół 
przed utratą punktów. Został więc uznany 
za najlepszego obrońcę turnieju. 

Brak skuteczności sprawił, że Luzino ro-
zegrało najsłabszy turniej w swojej historii. 
Zdobyło tylko trzecie miejsce. Najlepiej 
odzwierciedla to bilans zdobytych i stra-
conych punktów. Na 24 zdobyte punkty 
nałożyło się 22 straconych. Mistrzostwa 
okazały się szczęśliwe dla debiutanta - 
Chùtczé Diôbłë Szopa. 

Organizatorami II Halowych Mi-
strzostw Świata w Bùczce byli Kaszëbskô 
Liga Bùczczi, GOSRiT Luzino oraz Po-
morski LZS.

(DD)

Mistrzowie świata 
w kaszubskiej bùczce
LuZInO | Sporo emocji towarzyszyło Halowym Mistrzostwom Świata w Bùczce. Zwycięzcą 
okazał się debiutant Chùtczé Diôbłë Szopa, a przegranym gospodarz Òska Lëzëno.
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strOngmani na finale wOŚp
SZEMud | W hali widowiskowo-sportowej zorganizowano halowy turniej 
o Puchar Polski Strongman.

Wydarzenie sportowe połączono 
z 28 Finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Szemu-
dzie. W niedzielę po raz czwarty w 
gminie Szemud odbył się Halowy 
Puchar Polski Strongman, na 
którym zbierano pieniądze dla 
zapewnienia najwyższych stan-

dardów diagnostycznych i lecz-
niczych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej. Współorganizatorem 
Pucharu Polski i towarzyszą-
cej mu zbiórki na rzecz WOŚP 
Fundacji „Stromgman” był prezes 
Mateusz Ostaszewskim na czele.
(dd)

fot. gCKSiR

Interesujesz sIę sportem?
Wyślij zdjęcie swojego ulubionego klubu!
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