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EKOLOGIA A ZDROWIE

Jak ma się branża ekologiczna w naszym kraju i jakie są 
prognozy jej rozwoju? Ile pieniędzy marnujemy wyrzuca-
jąc jedzenie? Jak często należy badać wzrok? Dlaczego 
w ciąży należy zachowywać bezwzględną abstynencję? 
Tego i innych ciekawostek dowiesz się z najnowszego wy-
dania naszego magazynu „Zdrowie & Uroda”!
str. 7-9

NASZE INTERWENCJE

Do stomatologa trzeba regular-
nie chodzić – niezależnie od tego, 
czy jest pandemia koronawirusa, 
czy nie. Ale okazuje się, że może 
to wcale nie być łatwe, a bywa, że 
i kosztowne. Nasi Czytelnicy alar-
mują o problemach związanych 
z wizytami w gabinecie. 
str. 2

POMPUJĄ, BY POMÓC

Gaszyn Challenge dotarło do po-
wiatu wejherowskiego. Na czym 
polega i jaki cel ma ta akcja, która 
opanowała całą Polskę, a nawet 
zaczęła wychodzić poza jej grani-
ce? Najważniejszy jest cel – zebra-
nie pieniędzy, aby pomóc chorym 
dzieciom. 
str. 6
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Pacjenci nie kryją rozżalenia i podkre-
ślają, że przecież płacą składki, dlaczego 
zatem nie mogą korzystać z usług?

Problem nr 1: dostać się do 
stomatologa

- Chciałabym poruszyć temat leczenia 
na NFZ w dobie pandemii – napisała do 
naszej redakcji pani Urszula (nazwisko 
do wiadomości redakcji). - Dziś byliśmy 
na pogotowiu stomatologicznym i... nie 
zostaliśmy przyjęci. A napisane jest wy-
raźnie, że jest otwarte i że udzielana jest 
pomoc doraźna! Tymczasem nie chciano 
tego zrobić, zostaliśmy bardzo brzydko 
potraktowani przez panią doktor. Z bó-
lem nie dało się wytrzymać, a pani doktor 
stwierdziła, że tylko prywatnie możemy 
być przyjęci. A to przecież duże pieniądze, 
na które wielu ludzi po prostu nie stać. 
Moim zdaniem ten cały NFZ to jedna 
wielka pomyłka – za co płacimy składki, 
skoro nikt nie chce nas przyjąć? Taka po-
moc stomatologiczna to jakiś żart... a pani 
doktor chyba pomyliła zawody.

Problem nr 2: wyPełnienie zęba
Stomatolodzy odmawiają wypełniania 

ubytków w zębach, gdyż – jak twierdzą 
– NFZ nie refunduje takich zabiegów. 
A zatem założenie tzw. plomby wykonują 
wyłącznie odpłatnie. 

- Wypadła mi plomba z zęba, zarejestro-
wałem się do stomatologa w ramach usług 
NFZ – opowiada pan Aleksander. - Na 
miejscu dowiedziałem się, że... lekarz nie 
założy mi plomby, chyba że zapłacę 150 
zł. Dlaczego? Bo – jak usłyszałem – NFZ 
w czasie pandemii koronawirusa nie pła-
ci za takie zabiegi. To jakiś absurd! Prze-
cież nie można czekać miesiąca, dwóch, 
a może i dłużej, żeby wyleczyć ząb! Pra-
cuję, mój pracodawca co miesiąc odpro-

wadza składki, to dlaczego muszę dodat-
kowo płacić?

nFz: nie zawieszaliśmy 
reFundacji

Poprosiliśmy zatem przedstawicieli Po-
morskiego Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia o wyjaśnie-
nie sprawy. 

- Informacje o rzekomym zawieszeniu 
przez NFZ refundacji wypełnień stoma-
tologicznych są nieprawdziwe – poinfor-
mował nas Mariusz Szymański, rzecznik 
prasowy Pomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ w Gdańsku. - W związ-
ku z ogłoszonym stanem epidemii i ko-
niecznością  zapewnienia bezpieczeństwa  
pacjentom  i personelowi medycznemu 
Ministerstwo Zdrowia przygotowało 
szczegółowe zalecenia postępowania przy 
udzielaniu świadczeń stomatologicznych 
w związku z niebezpieczeństwem zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2. Minister 
Zdrowia zaleca, aby świadczenia stoma-
tologiczne realizowane w gabinecie sto-
matologicznym w ramach ogólnej opieki 
podstawowej w zakresie stomatologii 
dziecięcej,  stomatologii zachowawczej 
i chirurgii stomatologicznej zostały ogra-
niczone do wykonywania procedur w sta-
nach wymagających pilnej interwencji, tj. 
w przypadku występowania bólu, proce-
sów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli 
a także stanów obarczonych ryzykiem pro-
gresji choroby i wystąpienia powikłań. Przy 
podejmowaniu decyzji o formie interwen-
cji należy zatem uwzględnić zarówno stany 
wymagające doraźnej pomocy w tzw. „sta-
nie ostrym”, jak i ryzyko progresji choroby 
i wystąpienia powikłań w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoczasowej. Ozna-
cza to jednak, że jedną z form interwencji 
jest wypełnienie ubytku próchnicowego.

duże zagrożenie dla dentystów
Jak dodaje rzecznik Szymański, ob-

ostrzenia dotyczące przyjęć pacjentów 
w gabinetach stomatologicznych wynikają 
ze specyfiki zawodu dentysty, pielęgniarki, 
higienistki i asystentki stomatologicznej, 
jako że  w przypadku leczenia pacjenta 
zainfekowanego wirusem SARS-CoV-2 
ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie. Do 
zakażenia może dojść drogą kropelkową, 
przez ślinę, krew, ale również przez inha-
lację aerozolu powstałego podczas lecze-
nia. Stąd każdy pacjent zgłaszający się do 
gabinetu winien być traktowany jako po-
tencjalnie podejrzany o zakażenie.

Jeżeli zatem pacjent trafi do gabinetu 
stomatologicznego będąc potencjalnie 
zarażonym, to aerozol złożony z wody 
i cząsteczek śliny tego pacjenta, a po-
wstały wskutek użycia narzędzi stomato-
logicznych, może spowodować zarażenie 
zarówno zespołu medycznego, jak i  ko-
lejnych pacjentów umówionych na wizy-
tę. Z tego właśnie wynika opracowanie 
przez Ministerstwo Zdrowia specjalnych 
zaleceń dotyczących pracy gabinetów 
stomatologicznych, a to przekłada się na 
konieczność wprowadzenia zmian orga-
nizacji przyjęć, w tym w szczególności 
wydłużenia przerw pomiędzy kolejnymi 
pacjentami w celu wdrożenia odpowied-
nich procedur sanitarnych.

Pomoc doraźna bez ograniczeń
- Stomatologiczna pomoc doraźna, 

w ramach umowy z NFZ na terenie woj. 
pomorskiego działa bez ograniczeń z za-
znaczeniem, że pacjenci zakażeni koro-
nawirusem SARS CoV-2 przyjmowani 
są w mobilnym gabinecie dentystycznym 
(dentobusie) stacjonującym aktualnie na 
terenie 7 Szpitala MW w Gdańsku, a dla  
pacjentów podejrzanych o zakażenie ko-

ronawirusem SARS CoV-2 wyznaczone 
zostały 2 placówki (w Gdańsku i Gło-
binie k/Słupska) udzielające doraźnych 
świadczeń stomatologicznych – podkreśla 
Mariusz Szymański, rzecznik prasowy Po-
morskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

w Gdańsku. - W przypadku skarżącej się 
pacjentki należy wyjaśnić wszystkie oko-
liczności odmowy udzielenia jej pomocy 
doraźnej, włącznie ze stanowiskiem  pla-
cówki, w której odmówiono jej przyjęcia.

Rafał Korbut

Do stomatologa w czasie pandemii. 
NFZ płaci, czy nie?
ZDROWIE | Stomatolodzy nie chcą zakładać plomb w zębach, a nawet przyjmować 
pacjentów! - zaalarmowali nas nasi Czytelnicy. - Twierdzą, że to z powodu pandemii.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot to stowarzyszenie 56 
gmin, miast i powiatów. Najważniej-
szym celem OMGGS jest podej-
mowanie działań, które poprawiają 
komfort i jakość życia mieszkańców. 
To wspólne działania w obszarach 
takich jak: transport publiczny, rynek 
pracy i aktywizacja mieszkańców, 
ekonomia społeczna, integracja mi-
grantów, kultura i promocja zdrowia-
,rozwój lokalnych przedsiębiorstw, 
ochrona środowiska, planowanie 
przestrzenne i promocja.
Podczas zebrania, w formie wi-
deokonferencji, Prezes Zarządu 
metropolii Michał Glaser przedstawił 
sprawozdanie z działalności OMGGS 
za 2019 rok, które było m.in. podsu-
mowaniem wspólnych działań samo-

rządów pn. " Wszyscy dla jednego. 
Jeden dla wszystkich". 
W powiecie wejherowskich gmina 
Wejherowo jako pierwsza zreali-
zowała inwestycję finansowaną ze 
środków w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, polegającą 
na budowie węzła integracyjnego. 
W ramach projektu pn.: "Budowa 
węzła integracyjnego Gościci-
no wraz z trasami dojazdowymi" 
powstały nowe drogi dojazdowe, 
pętla autobusowa wraz z infrastruk-
turą techniczną oraz oświetleniem 
drogowym i kanalizacją deszczową, 
miejsca postojowe dla rowerów 
i samochodów,drogi rowerowe oraz 
nowe chodniki.
W powiecie wejherowskim w ramach 
pozyskanych środków unijnych 43 

budynki użyteczności publicznej 
zostały poddane termomoderniza-
cji. Gmina Wejherowo w zakresie 
projektu pn. “Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użytecz-

ności publicznej Gminy Wejherowo” 
przeprowadziła modernizacje energe-
tyczne z uwzględnieniem monito-
rowania i zarządzania energią wraz 
z możliwością wykorzystania insta-

lacji OZE w: budynku Urzędu Gminy, 
budynku komunalnym w Gościcinie, 
Szkole Podstawowej w Gościcinie 
oraz Szkole Podstawowej w Orlu.
/UGW/

wsPólnie można zrobić więcej
gm. wejHerowo | w tym miesiącu odbyło się walne zgromadzenie 
członków obszaru metropolitalnego gdańsk-gdynia-sopot.

fot. UGW

- Należy jeszcze doliczyć opłatę epidemio-
logiczną. Ja płaciłam 50 zł, ale są gabinety, 
które „wołają” 150! Oczywiście w ramach 
wizyty NFZ. 
Magda

- Tak, dostałam się z bólem i zapłaciłam 250 
zl za usunięcie zęba.
Róża

- Odmówiono mi dwukrotnie, nadto było to 
z dzieckiem...
Jolanta 

- Od miesiąca normalnie przyjmuje mnie na 
NFZ. Bez problemu.
Magdalena 

- Nie ma problemu z dostaniem się do dentysty 
na NFZ podczas pandemii. Mało tego, byłam 
u dwóch różnych stomatologów, którzy nie po-
bierają dodatkowej opłaty za dezynfekcję.
Joanna 

- Przyjmują tylko prywatnie, ceny najniższa jaką 
znalazłam to 200 zł, a tak 450 za plombę. 
Bacha

- Ja bardzo dziękuję za taką opiekę NFZ. By-
łam z dzieckiem z bólem i pani stomatolog 
na pogotowiu w Rumi (przeniesiony z Wej-
herowa) […] nie chciała nas przyjąć, tylko 
tele-porada. Dramat, to po co jest otwarte? 
Żeby wypłatę brały, czy co? Ząb bolący nie 
wybiera sobie, czy jest pandemia, czy nie. 

- Ja przez 3 tyg. nie mogłam się dostać 
z dzieckiem (dzwoniłam po Trójmieście, Lę-
borku (rzekome placówki, które miały dzia-
łać w czasie pandemii, odmawiały przyjęcia 
dziecka), a jak w końcu ruszyła placówka 
prywatna, to do każdej wizyty dodatkowe 90 
zł za koszty dezynfekcji ....bez komentarza.
Agnieszka 

Więcej komentarzy – na portalu GWE24.pl 
oraz na profilu: facebook.com/gwe24/.

waszym zdaniem:
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Od połowy maja br. jednostki samorządu te-
rytorialnego oraz inne podmioty prowadzące 
domy pomocy społecznej, zakłady opiekuń-

czo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuń-
cze czy hospicja, mogą aplikować o dodatkowe 
środki dla swoich placówek w związku z sytu-

acją epidemiologiczną w kraju. Wszystko za 
sprawą programu „Pomorskie S.O.S.”, który ma 
pomóc w walce z COVID-19. W ramach gran-
tu wsparcie w wysokości  87 600 zł otrzymał 
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz 
212 400 zł Dom Pomocy Społecznej w Strze-
bielinku.

– Pieniądze przyznane przez samorząd woje-
wództwa pomorskiego przeznaczone zostaną 
na poprawę warunków bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, czyli zakup maseczek przyłbic, ręka-
wiczek jednorazowych, kombinezonów oraz 
środków dezynfekcyjnych  – wyjaśnia Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

Warto dodać, że Dom Pomocy Społecznej 
w Wejherowie zapewnia opiekę osobom prze-
wlekle somatycznie chorym. Natomiast Dom 
Pomocy Społecznej w Strzebielinku przezna-
czony jest dla osób dorosłych niepełnospraw-
nych intelektualnie i przewlekle psychicznie 
chorych. W pierwszym przebywa obecnie 73 
podopiecznych, a w drugim 177. Obie placów-
ki są jednostkami organizacyjnymi Powiatu 
Wejherowskiego.

Projekt „Pomorskie S.O.S” współfinansowa-
ny jest przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 
5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 

/raf/
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300 tys. zł dla DPS-ów
POWIAT | Powiat wejherowski pozyskał 300 tys. zł dofinansowania na wsparcie Domu Pomocy 
Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku. Pieniądze pochodzą z konkursu grantowego „Pomorskie 
S.O.S.” i pozwolą m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Wejherowa i jesteś zaintere-
sowany, zgłoś się do Wydziału Ogólno-Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie (nr tel.: 58 677-71-34).
Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzany na tere-
nie całej Polski od 1 września do 30 listopada. Szczegółowe 
wymagania na stanowisko rachmistrza znajdziesz na stro-
nie https://spisrolny.gov.pl (Urząd Statystyczny w Gdańsku, 
nr tel.: 58 76 83 130).
/raf/

zostań racHmistrzem
wejHerowo | od 15 czerwca do 8 lipca trwa nabór na 
rachmistrza spisowego w powszechnym spisie rolnym.

OGłOszenie 340/2019/DB OGłOszenie 11/2020/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 
z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 
674/174/2020 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 9 czerwca 2019 roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony 
został wykaz obejmujący lokal 
użytkowy położony w Rumi przy 
ul. Dąbrowskiego 10B/2, stano-
wiący własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do oddania 
w najem w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz dotychczasowego  
najemcy.

Rumia, dnia 9.06.2020 r.

OGłOszenie 153/2020/DB

Przerwa w dostawie
WEJHEROWO | Uwaga mieszkańcy stolicy powiatu – zapowiadana 
jest przerwa w dostawie ciepła do odbiorców na terenie miasta. 

W najbliższy wtorek, 23 czerwca, od godz. 5 do późnych godzin wie-
czornych, nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców na terenie 
Wejherowa, jak informuje Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej. Przerwa spowodowana jest wykonaniem niezbędnych prac 
remontowo-inwestycyjnych w elektrociepłowni Wejherowo.

Spółka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybcniej 
przewyrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego. Informacja 
o ewentualnym skróceniu terminu przerwy w dostawie ciepła zostanie 
zamieszczona na stronie interntowej: www.opecgdy.com.pl.

/raf/

Wejdź na nasz 
portal
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Za udzieleniem absolutorium głosowa-
ło 16 radnych, 4 było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Radni udzieli 
prezydentowi również wotum zaufania: 
16 za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymał się 
od głosu. Wotum zaufania to nowość 
wprowadzona od zeszłego roku przez 
przepisy. Sesja odbyła się z zachowa-
niem szczególnych środków ostrożności 
z uwagi na pandemię koronawirusa. 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozy-
tywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 
za 2019 rok. Pozytywną opinię wyraziła 
również Komis ja Rewizyjna Rady Mia-
sta Wejherowa. Analizując przedłożone 
przez prezydenta Krzysztofa Hildebrand-
ta „Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta Wejherowa za rok 2019” oraz inne 
dokumenty, jak również kierując pytania 
do Prezydenta, Komisja stwierdziła, że 
prezydent Krzysztof Hildebrandt reali-
zując zadania związane z wykonaniem 
budżetu kierował się zasadą celowości, le-
galności, rzetelności i oszczędności w go-

spodarowaniu środkami publicznymi. 
- Wydatki na inwestycje w 2019 roku 

spadły o 10,5 mln zł w stosunku do roku 
2018. Nasza dopłata do oświaty w tym 
samym czasie wzrosła o 10,7 mln zł. Jak 
widać, dokładnie tyle wydaliśmy tyle 
mniej na inwestycje, ile dodatkowo poszło 
środków na oświatę. - podkreśla Prze-
wodniczący Rady Miasta Jacek Gafka - To 
porównanie jednoczesnego spadku inwe-
stycji i wzrostu kosztów w oświacie dobit-
nie pokazuje, co się dzieje z pieniędzmi 
w budżecie miasta, jak przypływają z in-
westycji na oświatę. Przysłowiowe dziury 
w budżecie oświaty, które porobił rząd, my 
musimy łatać pieniędzmi przeznaczony-
mi na łatanie dziur w drogach, na budowę 
nowych ulic, mieszkań czy boisk. Miasto 
musi bardzo dużo dopłacać ze swojego 
budżetu do oświaty, która jest zadaniem 
rządu i powinna być finansowana przez 
państwo. W efekcie działań rządu jest 
mniej pieniędzy na realizację postulatów 
i pomysłów mieszkańców.   /opr. raf/

Przedstawiając obszerne sprawozdanie 
z realizacji budżetu za 2019 rok prezydent 
Krzysztof Hildebrandt (zamieszczone w in-
ternecie z powodu ograniczeń związanych 
z pandemią koronawirusa: więcej na wejhe-
rowo.pl) poinformował m.in., że zaplanowane 
dochody budżetowe w wysokości 258 576 
927,00 zł wykonano w kwocie 251 157 832,09 
zł, co stanowi 97,13 % planu, zaś wydatki 
budżetowe zaplanowane w kwocie 274 575 
550,00zł, zrealizowano w kwocie 258 253 
506,93 zł, co stanowi 94,06 % planu. 

inwestycje drogowe 
- Węzeł Integracyjny Wejherowo (Kwia-
towa) 
- Ul. Karnowskiego wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiego i Prze-
mysłowej
- Utwardzenie ulic płytami drogowymi 
wraz z chodnikami: ul. Pogodna, część 
ulicy Południowej, Gryfa Pomorskiego i ul. 
Waśkowskiego
- Doświetlenia przejść dla pieszych, m.in. 
w ul. Słonecznej oraz ul. Norwida.
- Współfinansowanie wraz z powiatem wej-
herowskim budowy ronda na skrzyżowaniu 
ulicy 12 Marca i Sikorskiego
- Ul. Krofeya i rondo na skrzyżowaniu ulicy 
Chopina, Nadrzeczna i Staromłyńska – 
rozliczenie finansowe
- Wykupy i odszkodowania za grunty, m.in. 
pod drogi.

inne inwestycje
- Hala sportowa przy Szkole Podstawowej 
nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół szkoły
- Modernizacja budynku szkoły na cele 
wychowania przedszkolnego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2
- Cmentarz komunalny
- W ramach Rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa wykonano: 

- ostatni odcinek ciągu pieszego 
wzdłuż ulicy Sobieskiego,
- ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 
Dworcową z ul. Spacerową,
- Park Cedron, zagospodarowa-
nie terenu pomiędzy ul. Wałową 
a rzeką Cedron
- zmodernizowano fontannę na 
wejherowskim rynku. 

- Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna na 
placu za Hotelem Bliza
- Remont nawierzchni ze sztucznej trawy 
boiska „Jamajka” przy ul. Kochanowskiego
- Dofinansowania na prace związane z po-
prawą stanu technicznego i estetycznego 
zabytków 
- Dotacje na wymianę starych pieców 
na proekologiczne systemy grzewcze 
dla wspólnot mieszkaniowych, ponadto 
w ramach współpracy z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku podpisano 
51 umów na likwidację pieców i instalację 
proekologicznego ogrzewania
- Remonty w budynkach i mieszkaniach 
komunalnych, w tym kompleksowa 
termomodernizacja budynków oraz 
wymiana ogrzewania.

dokumentacja Projektowa dla 
kolejnycH inwestycji:
- Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. 
Sucharskiego
- Budowa ul. Łęgowskiego
- Przebudowa układu drogowego Oś. 
Przyjaźni – ul. Sobieskiego - ul. Inwalidów 
Wojennych
- Budowa ul. Budowlanych 
- Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego 
(koło szpitala)
- Przebudowa ul. Zamkowej wraz z par-
kingiem
- Połączenie ul. Reformatów z ul. 12 Marca 
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego 
wzdłuż rzeki Cedron
- Przebudowa ul. Hallera
- Przebudowa ul. Kopernika 
- Zagospodarowania terenu pomiędzy ul. 
Strzelecką a ul. Kalwaryjską
- Zagospodarowania terenu pomiędzy ul. 
Kopernika a ul. Dworcową
- Rewitalizacja Parku Kaszubskiego
- Przebudowa kanalizacji deszczowej 
z elementami małej retencji
- Prace projektowe „Wodnych Ogrodów” 
oraz wieży widokowej wraz z kolejką linową

wejHerowski budżet obywatelski
- Wybudowano świetlicę osiedlową przy 
ul. Mostnika z zapleczem gospodarczo-
sportowym 
- Powstał teren rekreacyjny przy wiacie pik-
nikowej na Osiedlu Fenikowskiego (boisko 
do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, 
piłkochwyty, park linowy) 
- Zrealizowano projekty nieinwestycyjne: 
"Umiem pływać" nauka pływania dla dzieci 
i młodzieży w wieku 7-15 lat mieszkających 
w Wejherowie, Dziecięca Wejherowska Liga 
Piłki Nożnej WLPN Kids 2019, Sterylizacje 
Kotek i Suk Właścicielskich, Festyn dla 
małych i dużych na sportowo, Pierwsza 
pomoc dla każdego

oświata
71.018.704 zł – tyle wyniosły wydatki na 
oświatę w 2019 roku, co stanowi 27,5% 
całości wydatków budżetowych miasta

Pomoc sPołeczna
Budżet MOPS w roku 2019 wynosił 
84.572.358 zł, z czego: na zadania zlecone, 
powierzone oraz realizację projektów ze 
środków unijnych wydano 76.469.802 zł, na 
zadania własne - 8.102.556 zł.

kultura i rozrywka
- W 2019 r. w wydarzeniach artystycznych 
organizowanych przez Wejherowskie 
Centrum Kultury w Filharmonii Kaszubskiej 
wzięło udział 180.266 osób.
- W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie zarejestrowano 6.580 czytelników, 
w tym 6.143 czytelników wypożyczających 
książki na zewnątrz, udzielono 118.175 
wypożyczeń. 
Rok 2019 w Wejherowie to wiele imprez 
o charakterze kulturalno-rozrywkowym. 
Mieszkańcy uczestniczyli w cyklicznych 
wydarzeniach festiwalowych, jak m.in.: 
Open Air Rock Festival, Laddies Jazz Festi-
val, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 
Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu, 
Festiwal Przygody Wanoga, Wejherowski 
Konkurs Literacki „Powiew Weny”. Gościli-
śmy ponownie Fanów Gwiezdnych Wojen 
podczas Zlotu Forcecon.
Nie zapominamy o corocznych wyda-
rzeniach plenerowych dla mieszkańców. 
W ubiegłym roku odbyły się m.in. Urodziny 
Miasta – Dzień Jakuba, Wejogranie, Potań-
cówka Miejska, Noc Muzeów, Dzień Dziecka 
w Parku Majkowskiego, koncerty wakacyjne, 
Kino Pod Gwiazdami, Stragany Art na Wało-
wej, rekonstrukcje historyczne oraz obchody 
Święta Niepodległości 11 listopada, Mikołajki 
na rynku, Jarmark Bożenarodzeniowy oraz 
Sylwester w parku. Wspieraliśmy również 
projekt Verba Sacra i Misterium Męki Pań-
skiej na Kalwarii Wejherowskiej. 

imPrezy sPortowo-rekreacyjne
W Wejherowie w 2019 r. mieszkańcy 
byli aktywni m.in. podczas kolejnej akcji 
„Wejherowo biega”, w Pucharze Polski 
Nordic Walking i Wejher Cross Games. 
Gościliśmy różne wydarzenia sportowe, 
np. Wejherowską Nocy Basketu i Streetball 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a także 
strongmenów na rynku. Na wejherowskich 
kortach rozgrywano mistrzostwa tenisowe. 
Kibicowaliśmy wejherowskim Tytanom 
w I Lidze Piłki Ręcznej Mężczyzn i piłkarzom 
II-ligowego Gryfa. Mieszkańcy sportowo 
rywalizowali m.in. w Wejherowskiej Lidze 
Piłki Nożnej. Miasto wspierało finansowo 
kluby i stowarzyszenia sportowe, podobnie 
jak stowarzyszenia kulturalno-społeczne.

Absolutorium 
i wotum zaufania

WEJHEROWO | Radni Miasta Wejherowa podczas sesji , 
która odbyła się 16 czerwca, udzielili prezydentowi Krzysz-
tofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2019 rok.

Rok 2019 
w liczbach

krzysztoF Hildebrandt,
prezydent Wejherowa:
Rok 2019 miał dwa oblicza

- Z jednej strony był to dobry rok dla Wejherowa. 
Z drugiej strony pojawiły się poważne zagrożenia, 
które spotęgowały się obecnie w czasie epidemii 
koronawirusa. Rozwój miasta w 2019 roku zapewniły 
m.in. inwestycje, na które wydaliśmy co prawda 
mniej niż w 2018, ale nadal była to bardzo duża 
kwota 38,8 mln zł. Zgodnie z konsekwentnie realizo-

waną strategią rozwoju większość środków, bo 63 procent pochłonęły inwestycje 
drogowe. Największa miejska inwestycja - Węzeł Wejherowo-Kwiatowa kosztowała 
11,5 mln zł. Budowa ul. Karnowskiego to wydatek 6,4 mln zł. Dużą inwestycją była 
budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, która w zeszłym roku kosz-
towała 5,2 mln zł. Chcę również podkreślić prawie pół miliona złotych wydatkowa-
nych na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Niestety, druga połowa zeszłego roku była bardzo trudna dla samorządów, co 
wynikało z ogromnego niedofinansowania oświaty przez rząd, utraty znacznych 
dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz dużego powszechne-
go wzrost kosztów w gospodarce. W efekcie działań rządu, który nie zapewnił 
właściwego finansowania swoich zdań w oświacie, w 2019 roku dopłaciliśmy do 
oświaty z własnych środków ponad 31 mln zł, wobec niecałych 21 mln zł w roku 
2018. To ogromny, prawie 50-procentowy wzrost naszych wydatków na oświatę 
tylko w ciągu jednego roku! To również ogromna kwota w naszym budżecie, cho-
ciażby w porównaniu do niespełna 39 mln zł wydanych inwestycje. Oświata to tzw. 
„wydatki sztywne” i nie ma możliwości dokonania tu znaczących oszczędności. Do 
tego wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe to w 2019 roku strata dla budże-
tu Wejherowa około 1,7 mln zł i w kolejnych latach będzie ona większa. To wszystko 
w istotny sposób ogranicza nasze możliwości realizacji zadań na rzecz mieszkań-
ców i rozwoju, zwłaszcza obecnie po uderzeniu wirusa w gospodarkę i budżet.

W zeszłym roku wysoki poziom inwestycji był możliwy dzięki ponad 12 mln zł 
pozyskanym ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Jednak środki unijne 
z okresu budżetowania 2014-2020 już się kończą. Dobre zarządzanie i działania 
oszczędnościowe spowodowały, że wskaźnik zadłużenia wzrósł tylko o 1,75 punktu 
procentowego i osiągnął 27,3 procent, co jest jednym z niższych wskaźników 
zadłużenia w Polsce. 

Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do radnych za bardzo dobrą współpracę 
w 2019 roku oraz do pracowników wejherowskiego samorządu.

,,
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Chcielibyście poznać tajemnicze sposo-
by na zabawę z dziećmi, która nie dość, 
że zajmie Twoją pociechę na długo, to 
jeszcze w wartościowy sposób wpłynie na 
rozwój zmysłów i motoryki małej? Dołącz 
do sensorycznej przygody, którą na swoim 
fanpage'u oferuje Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie i naucz się robić 
wyjątkowe masy plastyczne z bezpiecz-
nych, spożywczych produktów, które masz 
na wyciągnięcie ręki! 
Zajęcia z elementami Sensoplastyki wpływa-
ją na stymulacje wszystkich zmysłów: węchu, 
wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Stymulując 
receptory wpływamy na ilość i rozwój połą-
czeń nerwowych w mózgu. Zabawy senso-
ryczne dostarczają różnorodnych bodźców 
do rozwoju zmysłów dziecka i poszerzają 

świat jego doznań. Ważne jest, aby zapewnić 
dziecku możliwość swobodnej i twórczej 
wypowiedzi. 
Warsztaty poprowadzi Magdalena Murawko 
z EcoArt Akademii Kreatywności, trener Sen-
soplastyki. Pierwsze spotkanie 29 czerwca 
o godz. 12:00 na facebook.com/Powiato-
waBibliotekaWejherowo, kolejne w każdy 
poniedziałek lipca.
Zapraszamy również na filmik w którym 
Michał Murawko z Akademii Robotyki pokaże 
Wam kilka prostych sposób na naukę kodo-
wania bez komputera. Kodowanie określa się 
jedną z kluczowych umiejętności najbliższej 
przyszłości. Czy wiesz, że można nauczać 
go już nawet w przedszkolu? Przedstawione 
aktywności można bez problemu wykonać 
z dzieckiem w domu. Dobra zabawa i nauka 
gwarantowana. Zapraszamy!
Biblioteka organizuje również wakacyjne, 
stacjonarne warsztaty dla dzieci w wieku 
8-12 lat pt. "Z Akademią Robotyki- tydzień 
nowych technologii" w dniach 20-24 lipca 
12:30-14:00.  Codziennie uczestnicy podejmą 
inny temat: robotyka z lego wedo.2.0, lego 
mindstorms, programowanie i sterowanie 
dronami edukacyjnymi, drewniane roboty 
Lofi. Uwaga - ilość miejsc organiczna. 
A wszystkich Czytelników serdecznie zapra-
szamy do zapisów w wypożyczalni biblioteki.

Pamiętajcie! 
Poniedziałek, 29 czerwca, godz. 12.00. 
Facebook.com/
Powiatowabibliotekawejherowo
a następnie każdy poniedziałek lipca!

koduj bez komPutera! warsztaty dla dzieci
Powiat | warsztaty z kodowania bez komputera oraz warsztaty sensoryczne dla dzieci 
zostaną zorganizowane przez Powiatową bibliotekę Publiczną w wejherowie.

fot. Akademia ecoart

Miasto Wejherowo zostało beneficjentem 
programu FCH Regions EU, wspierającego 
wdrażanie wodoru w transporcie i ener-
getyce w krajach Unii Europejskiej. W ra-
mach niego skorzysta z kompleksowego 
doradztwa, dotyczącego wdrażania eko-
logicznych pojazdów wodorowych, które 
nie emitują szkodliwych spalin do taboru 

komunikacji miejskiej MZK.
Wejherowo razem z Gdynią, Gdań-

skiem i Tczewem, jako jeden z 11 euro-
pejskich regionów skorzysta ze wsparcia 
Project Development Assistance (PDA) 
- kompleksowego doradztwa dotyczącego 
koncepcji wdrożenia pojazdów wodoro-
wych w komunikacji miejskiej. Wniosek 

o wsparcie PDA został przygotowany przez 
konsorcjum samorządów przy współpracy 
przedstawicieli Grupy LOTOS, członków 
Klastra Wodorowego – sygnatariusza Po-
morskiej Doliny Wodorowej.

Wstępna koncepcja wdrożenia wodoru 
w regionie pomorskim opiera się na zało-
żeniu wykorzystania autobusów zasilanych 
wodorowymi ogniwami paliwowymi w ko-
munikacji miejskiej oraz na wykorzysta-
niu wodoru produkowanego przez Grupę 
LOTOS w ramach realizowanego projektu 
PURE H2. W pierwszym etapie założono 
wprowadzenie do taboru 10 – 15 autobu-
sów zasilanych wodorem, a w drugim ko-
lejnych 41 autobusów w Gdańsku, Gdyni, 
Tczewie i Wejherowie.

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa 
Beata Rutkiewicz potwierdza - zeroemi-
syjne pojazdy dla całego transportu komu-
nalnego są pożądanym rozwiązaniem dla 
wkładu w ochronę środowiska i przyczynią 
się do wzrostu gospodarczego. Zastosowa-
nie do napędu silników paliwa, które nie 
jest uzależnione od rynku ropy naftowej to 
epokowe wyzwanie. Zdajemy sobie sprawę 
ze skali kosztów i dlatego cieszy mnie fakt, 
że wypowiedzą się w tej kwestii również 
specjaliści innych państw. Celujemy w lob-
by naftowe – na początku będzie ciężko, ale 
zdrowie człowieka jest najważniejsze.

W ramach koncepcji Pomorskiej Doliny 

Wodorowej rozważane jest również wyko-
rzystanie wodoru z instalacji PURE H2 dla 
potrzeb regionalnych pociągów i małych 
morskich promów pasażerskich na linii 
Gdańsk, Gdynia - Hel.

Projekt PDA będzie realizowany we 
współpracy z doświadczonymi doradcami 
w zakresie wdrażania technologii wodoro-
wych w krajach, w których paliwo wodo-
rowe jest już stosowane na szeroką skalę. 
Konsultanci będą odpowiadali za dopra-
cowanie koncepcji tak aby odpowiadała 
najlepszym światowym praktykom i mogła 
być wykorzystana w aplikowaniu o środki 
unijne na zakup infrastruktury i autobu-
sów zasilanych wodorem

Wsparcie jest udzielane w ramach pro-
gramu FCH Regions finansowanego przez 
FCH JU (Fuel Cells And Hydrogen Joint 
Undertaking - Wspólne przedsięwzięcie 
na rzecz ogniw paliwowych i wodoru). 
To działająca na zasadach partnerstwa 
publiczno-prywatnego inicjatywa mająca 
na celu wspieranie badań, rozwoju tech-
nologicznego i wdrożeń technologii wo-
dorowych i ogniw paliwowych w Europie. 
Głównymi partnerami przedsięwzięcia są: 
Komisja Europejska, partnerzy przemy-
słowi zrzeszeni w Hydrogen Europe oraz 
środowisko badawcze zrzeszone w Hy-
drogen Europe Research.

/raf/

Miejskie innowacje pod lupą 
światowych specjalistów

WEJHEROWO | Rewolucyjne technologie dla Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Wejherowo ocenią światowi specjaliści.
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Część z bibliotek została otwarta już wcześniej, teraz kolejne 
filie otwierają się dla mieszkańców. Ale uwaga - jeszcze nie 
w pełnym wymiarze godzin i z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa sanitarnego.
Drzwi otwierają filie nr 2 i nr 4 biblioteki w Rumi. Obie placówki 
z przyczyn technicznych będą działały w niepełnym wymiarze 
godzin. 
- Filia nr 4 (ul. Górnicza 19) została otwarta wczoraj (18 czerw-
ca) i będzie przyjmować czytelników w czwartki i piątki od 
10:00 do 18:00
- Filia nr 2 (ul. Kościelna 17) zostanie otwarta 22 czerwca i bę-
dzie funkcjonować trzy dni w tygodniu: w poniedziałki i wtorki 
od 10:00 do 18:00 oraz w środy od 10:00 do 14:00.  

Przedłużona amnestia
Naliczanie i pobieranie kar we wszystkich placówkach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Rumi  jest wstrzymane do 31 lipca 
br. i dotyczy wszelkich zaległości. 
- Zapraszamy do zwracania przetrzymanych zbiorów – zachę-
cają bibliotekarze. - Termin zwrotu wszystkich zbiorów zostaje 
przedłużony do końca lipca bez naliczania kary finansowej. 

wyPożyczaj bezPiecznie
Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone zostały nowe 
zasady korzystania z księgozbioru i usług biblioteki. 
- wszystkie osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są do 
stosowania własnych środków ochrony osobistej (maseczki 
lub przyłbice)
- obowiązek dezynfekcji dłoni i własnych rękawiczek na przy-
gotowanych stanowiskach w bibliotece
- zostały oddzielone stanowiska zwrotu i wypożyczania ksią-
żek oraz wyznaczone miejsca dla czytelników dokonujących 
zwrotu lub wypożyczenia
- po zwrocie zbiory są poddawane 5-dniowej kwarantannie.
/raf/

kolejne Filie bibliotek 
otwierają drzwi
rumia | z powodu pandemii biblioteki powiatowe, 
miejskie i gminne były zamknięte dla odwiedzających.
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Pompują strażacy, 
policjanci, wojskowi
POWIAT | Gaszyn Challenge dotarł do Wejherowa. Na czym 
polega i jaki cel ma ta akcja, która opanowuje całą Polskę?

Akcję charytatywną pod hasłem #Gaszyn-
Challenge zapoczątkowała Ochotnicza Straż 
Pożarna Gaszyn. Następnie zabawa została roz-
propagowana na cały kraj, dotarła również w re-
jony powiatu wejherowskiego. Akcja ma na celu 
zebranie pieniędzy na leczenie 18-miesięcznego 
Wojtusia oraz inne dzieci chore na  SMA (rdze-
niowy zanik mięśni). 

Zasady wyzwania są bardzo proste, a polega-

ją na wykonaniu przez nominowane osoby lub 
przedstawicieli nominowanych instytucji 10 
pompek bądź 10 przysiadów i wpłacie minimum 
5 zł na rzecz chorego na SMA Wojtusia z Gale-
wic lub w łatwiejszej wersji na samej wpłacie 
minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie, 
nominuje kolejne przynajmniej trzy osoby lub 
instytucje, które muszą jak najszybciej podjąć 
wyzwanie i wykonać wymienione zadanie.

Wyzwanie podjęli m.in. policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Wejherowie. Dalsze 
nominacje otrzymały: Straż Miejska w Wejhe-
rowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie oraz 18 Wojskowy Od-
dział Gospodarczy w Wejherowie

Zachęcamy do odwiedzenia naszego porta-
lu GWE24.pl, gdzie można zobaczyć filmy, na 
których zadanie wykonują policjanci z KPP 
w Wejherowie oraz żołnierze z 18 Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego w Wejherowie.

/raf/

Dołączyli do Gaszyn Challenge
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REDA | Zasady Gaszyn Challenge są proste: trzeba zrobić 10 pompek lub przysiadów, a następnie wpłacić 
minimum 5 zł na chore dzieci. Po wykonaniu zadania można nominować kolejne 3 osoby, firmy lub instytucje.

Akcja w błyskawicznym tempie objęła już prawie 
całą Polskę.

W Redzie zaczęło się od Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Strażacy nominowali między innymi pracowni-
ków Urzędu Miasta i komisariat policji. W ponie-
działek urzędnicy podjęli wyzwanie i z burmistrzem 
na czele robili pompki i przysiady. 

- To fantastyczna inicjatywa, łącząca akcję chary-
tatywną z propagowaniem sportu – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. – Pompujemy na rzecz 
18-miesięcznej Tosi z Gdyni, która potrzebuje nie-
małych środków na terapię genową w walce z rdze-
niowym zanikiem mięśni. 

Po wykonaniu zadania Urząd Miasta w Redzie no-
minował Urząd Miasta Rumia, Urząd Miasta Wejhe-

rowo, Aquapark Reda oraz radnych Rady Miejskiej 
w Redzie.

Gaszyn Challenge wymyślił strażak z OSP Gaszyn, 
a celem przedsięwzięcia było zebranie pieniędzy dla 
niespełna dwuletniego Wojtusia, zmagającego się 
z ciężką chorobą. W błyskawicznym tempie udało 
się zgromadzić potrzebną kwotę, a teraz pieniądze są 
zbierane na rzecz kolejnych chorych dzieci.

- Wszystkim, którzy chcą pomóc, przypominamy 
przy okazji o akcji „Kawałek Nieba dla Łukasza”, 
gdzie zbieramy środki na rzecz Łukasza Kosa, chłop-
ca z Redy zmagającego się z glejakiem. Każda wpłata 
daje mu szansę na powrót do zdrowia, do rodzeń-
stwa, kolegów i do szkoły. Szukajcie informacji na 
Facebooku – dodaje Krzysztof Krzemiński.
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Ciekawostka
Czy wiesz, że ciężki makijaż 
i podkład mogą pogorszyć stan 
Twojej skóry? Aby tego uniknąć, 
należy stosować puder transpar-
entny, lub używać chusteczek 
do nakładania zwykłego pudru.
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Według prognoz branża ekologiczna w Polsce będzie 
rozwijała się jeszcze dynamiczniej. Pomimo spadku 
wielkości powierzchni upraw ekologicznych i mniejszej 
ilości ekorolników w porównaniu do lat ubiegłych, to 
liczba firm przygotowujących takie produkty wzrosła 
o ok. 13 proc. 

 Wzrost świadomości konsumenckiej, zwracanie uwagi 
na to jak i ile jemy, powodują, że coraz częściej wybie-
ramy produkty, pochodzące z ekologicznych upraw. Za-
czynamy stawiać na jakość i skład produktów i jesteśmy 
gotowi zapłacić więcej, o ile sprzedawany produkt speł-
nia nasze wymagania. Produkty żywności ekologicznej 
są wolne od GMO, szkodliwych pestycydów, chemicz-
nych środków ochrony roślin. Przetwarzane bez konser-
wantów, sztucznych barwników i polepszaczy smaku. 
Ekologiczne uprawy i proces przetwarzania wpływają 
na zachowanie  walorów wizualnych i smakowych. 
Przeważnie zawierają więcej suchej masy, składników 
odżywczych, a także związków biologicznie czynnych: 
polifenoli, czy kwasów omega-3. W przypadku mięsa 
pochodzącego z konwencjonalnej hodowli największym 
problemem jest faszerowanie zwierząt antybiotykami 
oraz karmienie paszą zawierającą hormony.
Jaką gwarancję daje logo zielonego liścia widniejące 
na produktach eko? Produkcja żywności ekologicznej 
podlega ścisłym restrykcjom i kontrolom. Wybierając ją, 
mamy pewność pochodzenia i sposobu przetwarzania. 
Każdy produkt ze znakiem jakości eko musi mieć certyfi-
kat poświadczający, że został otrzymany zgodnie z kry-
teriami produkcji ekologicznej. System kontroli obej-

muje wszystkie etapy, począwszy od produkcji poprzez 
przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję.
Ważnym elementem dalszego rozwoju branży eko, jest 
położenie większego nacisku na edukację i promocję. 
Branża żywności ekologicznej stara się integrować we 
wspólnych działaniach takich jak: uczestnictwo w re-
gionalnych targach, wydarzeniach z udziałem eksper-
tów, promowanie ekologicznych produktów na szkol-
nych stołówkach. Firmy coraz więcej uwagi zwracają 
na marketing i odpowiednie wyeksponowanie swoich 
produktów na sklepowych półkach. Odpowiednie ety-
kietowanie produktów zwiększa szansę na dotarcie do 
nowych klientów.
Gdzie kupimy produkty eko? W specjalistycznych skle-
pach z żywnością ekologiczną otrzymamy zróżnicowany 
asortyment, który zaspokoi potrzeby nawet najbardziej 
wybrednych konsumentów. W ostatnim czasie można 
również zaobserwować coraz bogatszą ofertę produk-
tów eko dostępną w sklepach wielkopowierzchniowych 
i dyskontach.  /raf/

200 zł co miesiąc - do kosza

Żywność o wartości ok. 200 zł wy-
rzuca co miesiąc do kosza staty-

styczna rodzina. Niestety, marnujemy 
żywność. Jak temu przeciwdziałać?

Według danych Eurostat każdy Po-
lak marnuje 235 kg jedzenia rocznie, 
co w skali całego kraju daje 9 mln ton 
wyrzucanej żywności i plasuje nas na 
piątym miejscu w UE. W przypadku 
czteroosobowej rodziny wraz z wyrzu-
canym na śmietnik jedzeniem trafia ok. 
200 zł miesięcznie. Są proste sposoby, 
które każdy z nas może zastosować, 
aby zmniejszyć skalę tego zjawiska.

Planuj zakupy – nie ma nic gorszego 
niż kupowanie pod wpływem impulsu 
i co gorsze – na „głodniaka”. Na zaku-
py powinniśmy chodzić z listą rzeczy, 
których rzeczywiście potrzebujemy, 
a nie kupować to, co w danej chwili 
wpadnie nam w ręce albo jest w pro-
mocji („kup 2 w cenie 1”). Po przyjściu 
do domu często okazuje się, że pro-
dukty kupione pod wpływem chwili 
nie zostaną wykorzystane, a w kon-
sekwencji lądują w koszu na śmieci.

Planuj posiłki – to świetny sposób 
na to, by kupić i wykorzystać tylko to, 

czego faktycznie potrzebujemy. Jeśli 
jednego dnia w naszym menu znaj-
dą się ziemniaki, to na drugi można 
zrobić kluski śląskie lub kopytka. Li-
stę zakupów warto robić pod kątem 
tego, co planujemy ugotować.

Pilnuj terminów ważności – wielu 
z nas ma tendencję stawiania produk-
tów, które przynieśliśmy ze sklepu na 
brzegu lodówki lub szafki kuchennej. 
W konsekwencji w pierwszej kolejno-
ści jemy to, co kupiliśmy przed chwilą, 
a z tyłu znajduje się cała masa rzeczy, 
których termin ważności mija. Trzy-
majmy się zatem zasady FIFO – First 
in / First out – czyli dosłownie: pierw-

sze weszło / pierwsze wyszło. Dzięki 
niej znacznie ograniczymy wyrzuca-
nie produktów, którym skończył się 
termin przydatności do spożycia.

Utrzymuj porządek – bieżące kon-
trolowanie zawartości lodówki i sza-
fek kuchennych pomoże rozsądnie 
zaplanować zakupy oraz wychwycić 
produkty, którym zbliża się koniec 
terminu przydatności do spożycia 
lub powoli tracą świeżość, więc na-
leży je zjeść.

Odpowiednio przechowuj żywność 
– istnieją proste triki, które pozwo-
lą wydłużyć świeżość jedzenia. Ja-

kie? Umytą sałatę nakryj zwilżonym 
ręcznikiem papierowym. Rzodkiewki 
przechowuj w lodówce w miseczce 
z wodą. Wędlinę przełóż do próż-
niowego pojemnika z dodatkiem 
odrobiny soli. Ustaw odpowiednią 
temperaturę w lodówce i spójrz jak 
są w niej oznaczone półki. Producen-
ci lodówek podają wskazówki gdzie 
co należy kłaść, by dłużej zachować 
świeżość produktów.

Nakładaj mniejsze porcje – w razie 
potrzeby zawsze zdążysz dołożyć 
sobie jedzenia. Mniejsze porcje ogra-
niczają wyrzucanie niedojedzonych 
resztek.

Mroź, susz, wekuj – jeśli widzisz, że 
nie jesteś w stanie zjeść wszystkie-
go, co masz w danej chwili w domu, 
przetwarzaj i przerabiaj żywność na 
wszystkie możliwe sposoby. Zna-
komitą część produktów można po 
prostu zamrozić. Zioła, grzyby, owo-
ce czy warzywa – ususzyć. Wekowa-
nie to również świetny sposób na to, 
by smaki lata zagościły na naszym 
stole zimą.

Nie wyrzucaj resztek – porcję zupy, 
garść fasolki szparagowej czy jednego 
kotleta możesz zamrozić. W kryzysowej 
sytuacji, gdy nie masz sił na gotowanie 
taki posiłek może poskromić głód.

Zwróć uwagę na oznakowanie – jeśli 
na opakowaniu np. mąki, kaszy czy 
cukierków znajdziesz napis „najle-
piej spożyć przed” oznacza to, że ich 
zjedzenie po upływie wskazanego 
terminu nie będzie szkodliwe dla na-
szego zdrowia.

Podziel się posiłkiem – nic tak nie 
cieszy innych jak darmowy posiłek, 
którego nie trzeba samemu przygo-
towywać. Po imieninach zostało za 
dużo sałatki czy ciasta, których nie da 
się zamrozić czy przerobić? Zapew-
niamy, że znajomi i przyjaciele będę 
niezwykle radzi z niespodziewanego 
poczęstunku.

/raf/

Kosmetyczny powrót do natury

Czy kosmetyki naturalne są 
lepsze od konwencjonalnych? 
Czym się różnią?
Obserwowanym ostatnio tren-
dem jest rozwój rynku kosme-
tyków naturalnych. Zjawisko to 
związane jest ze świadomym 
wyborem żywności, stylu życia, 
troską o zdrowie i modą. 
Czym zatem jest kosmetyk natu-
ralny? Do tej pory nie ma żadnej 
ustawy prawnej, określającej 
precyzyjnie definicję natural-
nego kosmetyku, ale z pomocą 
przychodzą europejskie firmy 

certyfikujące kosmetyki naturalne i ekologiczne. Za kosmetyk 
naturalny uważa się produkt skomponowany z minimum 95% 
składników pochodzenia naturalnego, uzyskany metodami fi-
zycznymi (np. tłoczenie, ekstrakcja, filtracja, destylacja, suszenie 
itp.), mikrobiologicznymi lub enzymatycznymi. Dopuszczone są 
składniki pochodzenia syntetycznego, jeśli ich obecność jest uza-
sadniona i nie mają odpowiedników naturalnych.
Czy kosmetyk naturalny jest lepszy od konwencjonalnego? Jest, 
ponieważ naturalne surowce bazowe (najczęściej oleje roślinne) 
są budową zbliżone do lipidów występujących w naszej skórze. 
Będą więc efektywniej wykorzystywane. Ponadto substancje na-
turalne są bardzo aktywnymi substancjami czynnymi w kosmety-
ku. I jest ich co najmniej 95%. W kosmetykach konwencjonalnych 
proporcje są odwrócone, tzn ok. 5% składu stanowią substancje 
aktywne. Pozostałe to często surowce tworzące bazę tłuszczo-
wo-wodną.
Używanie naturalnych produktów ponadto zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia alergii kontaktowych, podrażnień i uczuleń. Z wyłącze-
niem tych osób, które mogą być uczulone na określone alergeny. 
/Źródło: hagi.com/

Branża ekologiczna w rozkwicie

fot. pixabay.com

fot. mat. prasowe
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Aż 90 procent Polaków w wieku 18-
65 ma różne problemy ze wzrokiem 

i oczami, a ponad 60 procent ma zdia-
gnozowaną wadę wzroku. Jednocześnie 
tylko co druga osoba bada wzrok regular-
nie – czyli raz w roku. 
Problemy ze wzrokiem, które najczęściej 
deklarują Polacy to: ogólne pogorszenie 
wzroku (39 procent wskazań), proble-
my z widzeniem dalszych odległości (36 
procent), szybkie męczenie się oczu (32 
procent), suchość i podrażnienie oczu 
(26 procent) oraz problemy z widzeniem 
z bliskich odległości (21 procent). Chociaż 

88 procent badanych zadeklarowało, że 
nie wyobrażają sobie życia bez zmysłu 
wzroku, to aż co 5. osoba bada wzrok 
raz na 5 lat lub nawet rzadziej. Regularną 
kontrolę – raz w roku – wykonuje tylko 
co 2. Polak. Dodatkowo nie wiemy, gdzie 
możemy wzrok kontrolować – tylko  2 na 
5 osób wie, że wadę wzroku może badać 
nie tylko okulista, ale także optyk i opto-
metrysta.
Aż 59 procent osób w wieku 18-39 lat ma 
zdiagnozowaną wadę wzroku. Natomiast 
inne problemy ze wzrokiem deklaruje 
znacznie więcej osób. Co dolega młodym 

dorosłym? Wśród najmłodszych (18-24) 
to przede wszystkim krótkowzroczność 
– problemy z widzeniem dalszych odle-
głości deklaruje niemal co 2. osoba w tym 
wieku. Inne dolegliwości to szybkie mę-
czenie się oczu, suchość i podrażnienie, 
a także ogólne pogorszenie wzroku.
Są to klasyczne problemy państw wyso-
korozwiniętych – w Polsce dotykają już 
ludzi z każdego pokolenia. Praca przed 
monitorem komputera, wielogodzinne 
korzystanie ze smartfonu i tabletu, praca 
w klimatyzowanych pomieszczeniach, ni-
ska jakość snu i nieodpowiednia dieta – to 
wszystko wpływa na nasz wzrok i powo-
duje, że w coraz młodszym wieku doku-
czają nam różne problemy. Pomimo tych 
problemów tylko 38 procent młodych do-
rosłych bada wzrok raz w roku, a 33 pro-
cent – raz na 2-3 lata. A zalecenie są jasne 
– jeśli jesteśmy narażeni na długotrwałe 
oddziaływanie światła niebiesko-fioleto-
wego, czyli tego emitowanego przez m.in. 
monitory w laptopach czy smartfonach – 
musimy kontrolować wzrok raz w roku.
Jak pokazują tegoroczne badania, znacz-
nego pogorszenia jakości widzenia do-
świadcza prawie każdy Polak 40+ (94 
procent). Rozwiązaniem problemu pre-
zbiopii jest korzystanie z okularów pro-
gresywnych, czyli takich, które zastępują 
dwie, a nawet trzy pary okularów, uży-
wanych zamiennie do różnych czynności 
(praca, czytanie, prowadzenie samocho-
du). A jak często należy badać wzrok? Po 
40. roku życia kontrola wzroku raz w roku 
jest koniecznością – jednak nie robi tego 
aż 64 procent Polaków. Najwyższy czas 
to zmienić!

/opr. raf/

Badaj swój wzrok regularnie Lampka wina w ciąży? Nic z tego!

Na rozluźnienie? Na lepsze krążenie? Na dobry sen? Pretekst, 
żeby wypić alkohol, zawsze się znajdzie. Tymczasem eksperci 
przestrzegają: nawet niewielka ilość alkoholu może spowodo-
wać nieodwracalne zmiany w rozwoju płodu!

Dotychczas nie stwierdzono jednoznacznie, jaka ilość alkoholu 
może już spowodować u dziecka zaburzenia rozwojowe, dla-
tego ciężarnym zaleca się całkowitą i bezwzględną abstynen-
cję, niezależnie od trymestru. Każda, nawet najmniejsza ilość 
wypitego alkoholu przez kobietę w ciąży, w ciągu 40 minut 
trafia do krwi dziecka, a na to jego mały i nie w pełni rozwinięty 
organizm nie jest w żaden sposób przygotowany.
Dziecko w łonie matki, jest jak gąbka – chłonie wszystko to, co 
przyjmuje matka. Kobieta, spożywając posiłki i pijąc płyny, kar-
mi w ten sposób swoje nienarodzone dziecko. Alkohol działa 
niestety w ten sam sposób. Kiedy trafia do organizmu ciężar-
nej, dociera także do dziecka. Tu warto podkreślić i obalić kolej-
ny mit. Łożysko chroni co prawda dziecko przed zakażeniami, 
uczestniczy w wymianie składników odżywczych i tlenu oraz 
usuwaniu produktów przemiany materii, ale w żadnym wy-
padku nie zabezpiecza dziecka przed szkodliwymi substancja-
mi i w przypadku alkoholu czy innych używek – w pełni je prze-
puszcza i nie stanowi bariery ochronnej dla dziecka. Różnica 
między dorosłą kobietą, a dzieckiem w jej łonie jest taka, że jej 
organizm jest gotowy na walkę z alkoholem wprowadzonym 
do krwi, a dziecka nie. Nie ma ono bowiem w stu procentach 
rozwiniętej wątroby, dlatego w walce z toksynami pochodzą-
cymi z alkoholu, z góry skazane jest na niepowodzenie. 
Alkohol pity przez ciężarną może prowadzić do szeregu zabu-
rzeń u dziecka, określanych jako Spektrum Płodowych Zabu-
rzeń Alkoholowych (FASD). 
Pamiętajmy zatem, że już niewielka ilość alkoholu może spo-
wodować nieodwracalne zmiany w rozwoju dziecka i rzutować 
na jego zdrowie i całe późniejsze życie. Podczas całego okresu 
trwania ciąży – bezwzględne NIE dla alkoholu. 
/raf/

fot. pixabay

fot. mat. prasowe
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BuRMIStRZ MIaSta RuMI
tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

Rumia, dnia 19.06.2020 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art.17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 
ze zm.), oraz art. 21 ust.2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam o 

- ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej Rumi Nr XXXVIII/413/2017 z dnia 30.03.2017 r. w rejonie ul. Kościelnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi,  
w pasie pomiędzy ul. Starowiejską, a ul. Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 26.06.2020 r. do 24.07.2020 r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów oraz na 
stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta Rumi. informacje o ww. dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi. W celu 
umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 14.00. każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektów mogą być 
składane w formie pisemnej do dnia 07.08.2020 r. na adres:

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem telefonu 58 6796545. Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu w formie 
elektronicznej na stronie pod adresem: www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.
Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

OGłOszenie 157/2020/DB

sporządziła: mgr iga narloch

Tel. (58) 679 65 45

e-mail: i.narloch @um.rumia.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury

Tel. (58) 679 65 63, 679 65 44, 679 65 45, 679 65 83

e-mail: bia@um.rumia.pl

Ponad trzystu uczestników wzięło 
udział w piątej edycji biegu charytatyw-
nego, który z powodu pandemii odbył 
się w formie wirtualnej. Do tej pory bieg 
odbywał się alejkami Parku Miejskie-
go w Wejherowie. W tym roku biorący 
udział w akcji mogli wykonać jakąkol-
wiek aktywność fizyczną w dowolnym 
miejscu lub wziąć udział w treningu 
online.

– Bardzo dziękuję wszystkim za obec-
ność i włączenie się do naszej akcji – 
mówiła Prezes stowarzyszenia MTB Mi-
chalina Romańska. – Zebrane pieniądze 
przekażemy na pomoc dla Marcelka, 
który cierpi na wady układu nerwowego 
oraz  padaczkę.

Bieg Superbohaterów organizowany 
jest od 2016 r. przez stowarzyszenie Małe 
Trójmiasto Biega. Głównym celem wyda-
rzania nie jest jednak rywalizacja lecz ze-
branie środków na szczytny cel i pomoc. 

– To ważne wydarzenie sportowe, 
które łączy uprawianie sportu z poma-
ganiem innym – zaznacza Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Cieszę się, 
że w tym trudnym czasie, gdy imprezy 
masowe są odwoływane, organizatorzy 
się nie zniechęcili i zorganizowali bieg 
charytatywny w nowej formie. 

Łączna kwota zebranych pieniędzy nie 
jest ostatecznie znana, ponieważ trwa-
ją jeszcze licytacje. Wiadomo jednak, że 
z pakietów startowych udało się uzbierać 
ponad 10 tys. zł.  

Po zakończeniu wszystkich aukcji cała 
suma zostanie przekazana na pomoc dla 
Marcelka Palacha m.in. na zakup pioni-
zatora. 

Warto dodać , że od samego począt-
ku akcję wspiera Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, które w tym roku wyśle 
każdemu uczestnikowi imienny medal.

/raf/

Wirtualnie pobiegli dla Marcelka
POWIAT | Za nami kolejna odsłona Biegu Superbohaterów, tym razem w nietypowej, 
wirtualnej odsłonie. Wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega, 
a imprezę po raz kolejny wsparło finansowo Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

fo
t. 

po
w

ia
t w

ej
he

ro
w

sk
i 



www.gwe24.pl/sportPiątek, 19 czerwca 2020 11

Miasto Wejherowo kupiło meble do nowej 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. 
Sprzęt wykorzystany będzie przez uczniów 
i nauczycieli tej placówki, a koszt tego wyposa-
żenia to 61 tys. zł.

W ramach dostawy mebli zostaną wypo-
sażone pomieszczenia nowej hali tj. szatnie, 
magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenie 
nauczycieli wychowania fizycznego, pomiesz-
czenie porządkowe.

- Nowoczesne i profesjonalne wyposażenie 

szkół i placówek sportowych świadczy o ich 
prestiżu i renomie – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Dotyczy to 
nie tylko nowoczesnego sprzętu sportowego, ale 
także mebli, które stanowią zaplecze dla uczniów 
oraz kadry. Miasto oprócz sprzętu sportowe-
go kupiło także m.in. biurka, ławki szatniowe  
z wieszakami, regały oraz krzesła. 

Jak mówi Beata Dampc, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Wejherowie, szkoła jest w trak-
cie realizacji umowy, w ramach której miasto 

zakupiło także sprzęt sportowy do hali m.in. 
bramki do gry w piłkę nożnej i unihokeja, ław-
ki gimnastyczne, drążki, materace, a także stół 
do tenisa stołowego. W ramach sportowego 
wyposażenia szkoła otrzymała także akcesoria 
m.in. różnego rodzaju siatki do gier zespoło-
wych oraz sprzęt sportowy: piłki lekarskie, do 
siatkówki, piłki ręcznej, halowej i koszykówki, 
kije do unihokeja, rakietki do tenisa stołowego 
i badmintona.

/raf/

W rozgrywkach amatorskich zawodnicy ry-
walizowali łącznie w 5 kategoriach. W grze 
pojedynczej panów wśród 20 uczestników naj-
lepszy okazał się Ignacy Szyca (Sopot), w ka-
tegorii "+55" zwyciężył Wiesław Kaszubowski 
(Gdańsk), a w kategorii PRO triumfował Ma-
ciej Kos (Wejherowo). Najlepszym deblem mi-
strzostw okazał się gdański duet Bogucki To-
masz i Byzdra Mirosław, a mikstem – sopocka 
para Sandrine Boraczyńska i Ignacy Szyca.

W ramach zawodów, poza turniejem ama-
torskim, zorganizowano również Mistrzostwa 
Województwa do lat 16. W singlu chłopców 
zwyciężył Maciej Kos (Gat Gdańsk), a w grze 

pojedynczej kobiet zwyciężyła Martyna Mac-
kiewicz (GAT Gdańsk).

Najlepsi zawodnicy mistrzostw otrzymali pa-
miątkowe puchary i dyplomy, które wręczali 
m.in. kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw 
Społecznych, Promocji i Turystyki Michał Jeliń-
ski oraz pomysłodawcy reaktywowanego turnie-
ju – Grzegorz Śmietana oraz Dawid Wasiniewski 
z Morskiego Towarzystwa Tenisowego.

Organizatorami turnieju było Morskie To-
warzystwo Tenisowe, zaś patronat honorowy 
nad wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

/opr. raf/

Sukces w mistrzostwach
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Nowe meble do nowej hali sportowej

Pięściarz trenuje 
z kadrą w cetniewie
REDA | Od 12 do 25 czerwca mieszkaniec Redy Konrad 
Kaczmarkiewicz przebywa na zgrupowaniu kadry narodowej 
boksu olimpijskiego w Cetniewie. 

To pierwszy obóz szkoleniowy w czasie pandemii korona-
wirusa. 
- Jestem bardzo zadowolony, że znowu można wspólnie 
trenować z całą kadrą – mówi Konrad. - Powoli wszystko 
wraca do normalności, aktualnie czekam na potwierdze-
nie terminu kolejnej walki. Czas domowej izolacji wyko-
rzystałem na treningi indywidualne, więc jestem dobrze 
przygotowany i nie mogę się już doczekać ponownego 
wyjścia do ringu. 
Przypomnijmy, że Konrad Kaczmarkiewicz jest aktualnym 
Młodzieżowym Wicemistrzem Polski w wadze ciężkiej 
oraz Mistrzem Polski Juniorów w wadze półciężkiej. Ka-
rierę redzkiego pięściarza można śledzić na jego profilach 
na Facebooku oraz Instagramie.

fot. archiwum prywatne

WEJHEROWO | W siódmej edycji Tenisowych Mistrzostw Morskich wzięło udział łącznie ponad 70 
uczestników. Wejherowianin Maciej Kos triumfował zarówno w grze pojedynczej w kategorii PRO, 
jak i Mistrzostwach Województwa Kadetów. Gratulujemy!

WEJHEROWO | Kolejny zakup wyposażenia do nowej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5. Tym razem obiekt zyskał nowe meble.

ReklAMA U/2020/PR ReklAMA U/2020/PR
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TAdeuSzowi 
wiśniewSkiemu

TAdeuSzowi 
wiśniewSkiemu
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Panu Panu
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mATki
mATki

radnej rady Powiatu wejherowskiego

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Przewodniczącemu zarządu  komunalnego związku Gmin 
„dolina redy i chylonki”

Przewodniczącemu zarządu  komunalnego związku Gmin 
„dolina redy i chylonki”

OGłOszenie 150/2020/DB

OGłOszenie 148/2020/DB

składają

składają
składa

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
    ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Kazimierz Okrój
Przewodniczący  Rady Miejskiej

oraz radni 

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

z pracownikami Urzędu Miasta

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

JerzeGo 
HoPPe

wieloletniego dyrektora i Liceum ogólnokształcącego w rumi, 
nauczyciela, wychowawcy oraz prezesa rumskiego zrzeszenia 

kaszubsko-Pomorskiego

OGłOszenie 149/2020/DB

OGłOszenie 147/2020/DB

Niech spoczywa w pokoju
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają:

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 
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Radnej Powiatu Wejherowskiego
oraz Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OGłOszenie 155/2020/DB

składają

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami Urzędu 

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami Urzędu 

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami Urzędu 

ś.P. 
JerzeGo 

HoPPe

ś.P. 
BArBAry 

romAn

wieloletniego dyrektora i Lo w rumi

byłego długoletniego pracownika urzędu miasta rumi

OGłOszenie 154/2020/DB

OGłOszenie 156/2020/DB

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Kościół obchodzi 
ważne święto

POWIAT | Dziś - w piątek 19 czerwca - obchodzimy ważną dla kościoła kato-
lickiego Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co to jest za święto?

To ważne święto, które kościół katolicki obcho-
dzi w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. 
Z inicjatywy papieskiej jest to także dzień mo-
dlitw o świętość kapłanów. Ze względu na rangę 
uroczystości tego dnia nie obowiązuje wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych.

Skąd wywodzi się to święto? Już w starożytności 
podkreślano, że to z przebitego serca Jezusa naro-
dził się kościół i sakramenty: chrzest z wody (któ-
ra wypłynęła z przebitego boku Chrystusa) oraz 
Eucharystia (z krwi Chrystusa). Zapisy historycz-
ne wskazują na kult Serca Jezusowego już w wie-
kach średnich, a od XVII wieku rozszerzył się na 
cały kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie 
dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alacoque oraz 
jej spowiednik, św. Jan Eudes.

On właśnie jako pierwszy, za pozwoleniem bisku-
pa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana 
Jezusa, które było obchodzone odtąd we wszyst-
kich domach jego kongregacji. W dwa lata później 
otrzymał pozwolenie na odprawienie Mszy św. 
o Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo zaś do Serca Je-
zusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi.

Główna jednak zasługa w rozpowszechnieniu 
kultu Najświętszego Serca przypadła św. Małgo-
rzacie Marii Alacoque (1647-1690) z klasztoru 
wizytek w Paray-le-Monial. Jezus wielokrotnie 

objawiał świętej swoje serce, a czcicielom obiecy-
wał liczne łaski. 

12 obietnic Jezusa dane za pośrednictwem św. 
Małgorzaty Marii Alacoque tym, którzy czcić 
będą Serce Najświętsze: dam im wszystkie łaski 
potrzebne w ich stanie; zgoda i pokój będą pa-
nowały w ich rodzinach; będę sam ich pociechą 
we wszystkich smutkach i utrapieniach życia; 
będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, 
a szczególnie w godzinę śmierci; błogosławić będę 
wszystkim ich zamiarom i sprawom; grzesznicy 
znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewy-
czerpanego nigdy miłosierdzia; dusze oziębłe sta-
ną się gorliwymi; dusze gorliwe szybko dostąpią 
wielkiej doskonałości; zleję obfite błogosławień-
stwo na te domy, w których obraz Serca Mego 
Boskiego będzie zawieszony i czczony; kapłanom 
dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych; 
imiona osób, które rozpowszechniać będą nabo-
żeństwo do Mego Boskiego; serca, będą w nim za-
pisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępują-
cym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca 
do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, 
że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramen-
tów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich 
ucieczką w godzinę śmierci.

/opr. raf/



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

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, 
że stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) 
oraz zarządzenia nr 672/172/2020 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.06.2020r., w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 
7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nierucho-
mości położone w Rumi, stanowią-
ce własność i będące we władaniu 
Gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czone do dzierżawy w formie bez-
przetargowej. Przedmiotowy wy-
kaz zamieszczony został również 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, dnia 9.06.2020 r.

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 ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

 442 013TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

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

Przetasaczo zgrabiarka do siana 
na 2 pasy klinowe, szer. robocza ok. 
3m., 1190 zł, tel. 600 667 860

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

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

Prasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

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

MOTORYZACJA

sPrzedam

kuPię

skuP, złomowanie aut, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

Porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

sPrzedam gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8.20 ha, wraz z zabu-
dowaniami, tel. 661 895 941

OGŁOSZENIA uwaga... nowy numer ogłoszeń za 2 zł 7248!

kuPię

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

skuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627
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WYKaZ KatEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARzYskie: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

szUkAM PRACY: EXP.PSP.

UsłUGi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VAT)
nieRUCHOMOŚCi sPRzeDAM: EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi kUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi zAMieniĘ: EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO WYnAJĘCiA: EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi POszUkUJĘ WYnAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYzACJA sPRzeDAM: EXP.MSP.

MOTORYzACJA kUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzACJA inne: EXP.MIN.

eDUkACJA: EXP.EDU.

sPRzĘT elekTROniCznY kOMPUTeRY: EXP.SKO.

sPRzĘT elekTROniCznY TeleFOnY: EXP.STE.

sPRzĘT elekTROniCznY inne: EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

ReklAMA 32/2019/Rl

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

sPrzedam drewno 
bukowe, grube, twarde, 

wysuszone, sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość. 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 TEl. 602 705 001 

ReklAMA 103/2020/DB

ReklAMA 142/2020/DB

OGłOszenie 151/2020/DB
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gryF – błękitni stargard 1:3
O wykorzystaniu swojej szansy może mó-
wić Nikodem Sroka. 17-letni zawodnik 
Żółto-Czarnych był autorem honorowego 
trafienia w meczu z Błękitnymi Stargard, 
który odbył się na Wzgórzu Wolności. 
W pierwszych minutach spotkania roz-
grywanego w ramach 25. kolejki sporą 
aktywnością wykazywał się Kamil Kan-
kowski. Prawy skrzydłowy Gryfa Wej-
herowo już w 2. minucie meczu popisał 
się niezłym dośrodkowaniem, a chwilę 
później znalazł się na minimalnym spa-
lonym. W 12. minucie spotkania 23-letni 
zawodnik Żółto-Czarnych oddał zna-
komity strzał na bramkę gości, ale w tej 
sytuacji świetną interwencją popisał się 
Sasiak. W szeregach rywali aktywnością 
odznaczał się za to Wojciech Fadecki. 
Najlepszy snajper Błękitnych najpierw 
uderzył minimalnie niecelnie, a kilka 
minut później trafił wprost w ręce dobrze 
ustawionego Wiesława Ferry. Kolejne 
minuty upływały pod znakiem wyrów-
nanej gry obu ekip. Do groźnej sytuacji 
doszło w 33. minucie, kiedy to z prawej 
flanki dośrodkowywał Szrek. Futbolów-
ka prześlizgnęła się wzdłuż linii bram-
kowej omijając kolejnych piłkarzy obu 
ekip. W 45. minucie swoją szansę miał 
ponownie Fadecki, który znakomicie 
odnalazł się w polu karnym gospodarzy, 
ale po jego strzale z kilku metrów piłka 

zaplątała się w bocznej siatce. Po tej akcji 
arbiter Maciej Pelka zakończył pierwszą 
połowę spotkania. 

Na początku drugiej części meczu inicja-
tywę przejęli goście. Podopieczni Adama 
Topolskiego mieli dwie doskonałe okazje 
do zdobycia bramki, ale swoich sytuacji 
nie wykorzystali Fadecki oraz Cywiński. 
W przypadku strzału drugiego z zawod-
ników widzieliśmy już piłkę w siatce 
i gdyby nie przytomne wybicie futbolów-
ki przez defensorów Gryfa goście cieszy-
liby się z otwarcia wyniku. Na odpowiedź 
Żółto-Czarnych musieliśmy poczekać do 
57. minuty spotkania. Wtedy to dosko-
nały kontratak przeprowadzili piłkarze 
Łukasza Kowalskiego. W sytuacji sam na 
sam znalazł się Gęsior, ale fenomenalną 
paradą popisał się Dominik Sasiak. Od 
tego momentu tempo meczu wzrosło. 
Błękitni Stargard mając świadomość 
upływającego czasu zaczęli grać bardziej 
odważnie. Ofensywna gra przyniosła 
skutek – w 66. minucie kolejny raz do-
brą okazję do zdobycia gola miał Fadec-
ki, ale i tym razem zabrakło mu zimnej 
krwi. Kilka minut później błąd popełnił 
Wiesław Ferra, który musiał się ratować 
faulem we własnym polu karnym. Ma-
ciej Pelka błyskawicznie odgwizdał rzut 
karny i ukarał doświadczonego golki-
pera żółtym kartonikiem. Jedenastkę na 

gola zamienił Wojciech Fadecki. W 74. 
minucie meczu Ferra popełnił kolejny 
błąd wypuszczając piłkę z dłoni. Żół-
to-Czarnych przed utratą gola uratował 
Marcin Burkhardt, który wybił piłkę z li-
nii bramkowej. Minutę później w polu 
karnym wejherowian sfaulowany został 
Szrek. W tej sytuacji ponownie z 11. me-
trów bezbłędny okazał się Fadecki. Gdy 
wydawało się, że defensorzy ze Wzgórza 
Wolności będą mieć chwilę wytchnienia 
w 78.minucie spotkania bramkę zdobył 
Mateusz Bochnak. 22-letni pomocnik 
wykorzystał dośrodkowanie z rzutu roż-
nego i skierował piłkę do pustej bramki 
gospodarzy. Honorowe trafienie w 88. 
minucie zanotował dla Żółto-Czarnych 
Nikodem Sroka wykorzystując znakomi-
te dogranie Lisieckiego. Dla 17-letniego 
wychowanka Błękitnych Wejherowo było 
to debiutanckie trafienie w barwach klu-
bu ze Wzgórza Wolności. 

Gryf Wejherowo: Ferra – Gęsior, 
Kankowski, Sikorski, Gabor, Sławek, 
Godlewski, Pilarski, Burkhardt, Pek, 
Nowicki 

Błękitni Stargard: Sasiak – Cywiński, 
Gawron, Łysiak, Sanocki, Sitkowski, 
Fadecki, Szrek, Krawczun, Paczuk, 
Ostrowski 

olimPia elbląg – gryF 3:1
Udany występ zanotował inny młody pił-
karz Gryfa – Kewin Przygoda. 22-letni 
napastnik, który został pozyskany przez 
klub ze Wzgórza Wolności w przerwie 
zimowej doprowadził do wyrównania 
w wyjazdowym meczu z Olimpią Elbląg. 
Niestety – odpowiedź gospodarzy była 
błyskawiczna...

W początkowych minutach spotkania 
pomimo przewagi gospodarzy w posia-
daniu piłki, to goście z Wejherowa mieli 
dobrą okazję do zdobycia bramki. Nie-
stety – strzał z 6. minuty kończący ko-
ronkową akcję Żółto-Czarnych okazał 
się niecelny. Na odpowiedź Olimpii El-
bląg trzeba było poczekać do 25. minuty 
meczu. Wówczas w polu karnym gości 
w sposób nieprzepisowy powstrzymany 
został Eryk Filipczyk. Rzut karny wyko-
rzystał 28-letni obrońca Olimpii – Kamil 
Wenger. O ogromnej ochocie na zdoby-
wanie goli przez defensorów z Elbląga 
świadczy sytuacja do której doszło kil-
ka minut później. Znakomitą okazję do 
strzelenia bramki zmarnował wówczas 
Sedlewski. Jeszcze w 45. minucie bliski 
podwyższenia rezultatu był Tomasz Le-
wandowski, ale po jego strzale piłka obi-
ła słupek bramki strzeżonej przez Wie-
sława Ferrę. 
W drugiej części spotkania piłkarze z El-

bląga popełnili kilka błędów. Niedokładne 
zagrania sprawiły, że podopieczni Łukasza 
Kowalskiego poczuli się pewniej. Nieco 
bardziej odważna strategia gry przyniosła 
oczekiwane efekty. W 73. minucie wyrów-
nującą bramkę zdobył Kewin Przygoda. 
Radość przyjezdnych nie trwała zbyt dłu-
go. Kilka minut po golu wyrównującym 
drogę do bramki gości znalazł Cezary 
Demianiuk. Od tego momentu gra stała 
się bardziej otwarta o czym świadczy duża 
liczba fauli popełnianych przez zawodni-
ków obu ekip. W 85. minucie pojedynku 
znakomitym dograniem z rzutu rożnego 
popisał się Jabłoński. W polu karnym 
wejherowian świetnie odnalazł się Michał 
Kuczałek, który głową skierował piłkę do 
bramki i tym samym podwyższył prowa-
dzenie Olimpii. Do końca meczu rezultat 
nie uległ zmianie. Olimpia Elbląg wygry-
wa na własnym stadionie z Gryfem Wej-
herowo 3:1.

Olimpia Elbląg: Rutkowski – Kiełtyka, 
Lewandowski, Wenger, Sedlewski, 
Morys, Kuczałek, Krasa, Filipczyk, Ryk, 
Demianiuk

Gryf Wejherowo: Ferra – Burkhardt, 
Lisiecki, Kankowski, Sikorski, Gabor, 
Baranowski, Przygoda, Kolus, Pek, No-
wicki
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KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Żółto-Czarni nie 
sprostali wyzwaniom
II LIGA | Najwyższy czas przywyknąć do myśli, że Gryf Wejherowo najbliższy sezon spędzi na 
trzecioligowym poziomie rozgrywek. Porażki zanotowane w spotkaniach z Błękitnymi Stargard 
oraz Olimpią Elbląg oddaliły szanse na pozostanie w II lidze. W tej sytuacji jedynym pozytywem 
jest stawianie na juniorów, którzy swoje braki w doświadczeniu nadrabiają walecznością. 

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl
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