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Protesty Przybierają na sile

Coraz więcej osób uczestniczy w ulicznych protestach, które 
codziennie organizowane są w całym kraju. Manifestacje roz-
poczęły się w piątek i od tej pory codziennie są powtarzane. 
Jak podkreślają manifestujący – do skutku. Obecnie protesty 
mają szerszy wymiar, niż początkowo - przeradzają się w ma-
nifestacje przeciwko różnym decyzjom obecnej władzy. 
str. 3

Będą dodatkowe łóżka

Zarząd Województwa Pomorskie-
go zadeklarował wsparcie w walce 
z epidemią i zapowiedział zwięk-
szenie ilości łóżek w pomorskich 
szpitalach. Baza dla pacjentów za-
każonych koronawirusem powięk-
szy się o 243, w tym 17 z respirato-
rami oraz 10 z tlenoterapią.
str. 2

SzanSa na dotację

Rozpoczął się nabór wniosków 
w drugiej części programu Czyste 
Powietrze. Kolejna odsłona skie-
rowana jest do osób o niższych 
dochodach. Na wymianę starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła 
oraz termomodernizację budynku 
mogą uzyskać wyższą dotację.
str. 4
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W obliczu wzrastającej liczby zakażo-
nych oraz hospitalizowanych z powo-
du COVID-19 Zarząd Województwa 
Pomorskiego wystąpił do wojewody 
z kolejną ofertą wsparcia rządu w walce 
z epidemią. Baza łóżek dla pacjentów za-
każonych koronawirusem powiększy się 
o 243, w tym 17 z respiratorami oraz 10 
z tlenoterapią.

Specjalne pismo zostało wysłane do 
wojewody Dariusza Drelicha 28 paź-
dziernika czyli w dniu, gdy pomorski 
sanepid poinformował o kolejnych 901 
potwierdzonych przypadkach zakażenia 
wirusem SARS CoV-2. 

– Sytuacja epidemiczna zmienia się 
niezwykle szybko i niestety wymknę-
ła się rządowi spod kontroli – mówi 
marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. – Chociaż Pomorze 
nie jest obecnie w najgorszej sytuacji, 
zawsze lepiej być krok przed epidemią, 
dlatego po raz kolejny chcemy wesprzeć 
administrację rządową. Oczywiście 
ważne w podejmowanych decyzjach 
jest znalezienie takich rozwiązań, aby 
z jednej strony zabezpieczyć leczenie 
chorych na COVID-19, ale żeby w jak 
najmniejszym stopniu odbywało się to 
kosztem chorych na inne schorzenia.

Szpitale, które podlegają samorządowi 
województwa pomorskiego, od samego 
początku biorą na siebie znaczny ciężar 
walki z epidemią.

– Pomimo dużego obciążenia podmio-

tów leczniczych wiemy, że tylko szybkie, 
ale również solidarne działanie jest w sta-
nie zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne 
Pomorzankom i Pomorzanom. Stąd ko-
lejna nasza inicjatywa dotycząca wspar-
cia rządu w walce z epidemią – podkre-

śla członkini Zarządu Województwa 
Agnieszka Kapała-Sokalska.

Dodatkowe łóżka dla pacjentów zara-
żonych COVID-19 będą dostępne w na-
stępujących szpitalach naszego regionu:

- W ramach spółki Copernicus Podmiot 

Leczniczy do 12 listopada w Szpitalu św. 
Wojciecha w Gdańśku utworzonych zosta-
nie 10 dodatkowych łóżek z respiratorami 
na Oddziale Intensywnej Terapii, a w tym 
samym terminie w Szpitalu im. Mikołaja 
Kopernika – 30 łóżek II poziomu.

- W ramach spółki Szpitale Pomorskie 
do 12 listopada w Szpitalu Morskim 
im. PCK w Gdyni powstanie 50 łóżek 
II poziomu, do 16 listopada w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie – 50 łóżek II poziomu na 
Oddziale Laryngologii i Oddziale Re-
habilitacji Kardiologicznej, natomiast 
do 28 listopada w Pomorskim Centrum 
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdań-
sku – 50 dodatkowych łóżek II poziomu 
oraz 2 dodatkowe łóżka z respiratorami 
na Oddziale Intensywnej Terapii.

- W Szpitalu Specjalistycznym w Ko-
ścierzynie do 2 listopada uruchomio-
nych zostanie 5 dodatkowych łóżek z re-
spiratorami na Oddziale Intensywnej 
Terapii oraz 16 dodatkowych łóżek II 
poziomu, w tym 10 z tlenoterapią, w ra-
mach Oddziału Reumatologicznego, 
z kolei do 16 listopada – 5 dodatkowych 
łóżek II poziomu w ramach Oddziału 
Reumatologicznego oraz 3 dodatkowe 
łóżka II poziomu w ramach Oddziału 
Neurologicznego.

- Ponadto, w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Janusza Korczaka 
w Słupsku do 12 listopada stworzone zo-
staną 22 dodatkowe łóżka II poziomu.

– Nie jest to koniec działań ze strony 
samorządu województwa pomorskiego, 
w najbliższych dniach będziemy infor-
mować o kolejnych krokach – zapowia-
da marszałek Struk.
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Będą dodatkowe łóżka w szpitalach
POMORZE | Zarząd Województwa Pomorskiego zadeklarował wsparcie w walce z epidemią i zapowiedział zwiększenie ilości łóżek w pomorskich szpitalach. 

W listopadzie nie odbędzie się parada 
z okazji Święta Niepodległości. W grudniu 
nie odbędzie się tradycyjne spotkanie 
w Mikołajki na rynku, Jarmark Bożona-
rodzeniowy, Koncert Wigilijny w Filhar-
monii Kaszubskiej. Sytuacja epidemiczna 
zarówno w Wejherowie, regionie, jak 
i całym kraju spowodowała, że nie zostanie 
zorganizowany także coroczny Sylwester 
w wejherowskim Parku Miejskim. 
- Sytuacja, w której wszyscy się znaleźli-
śmy jest bardzo trudna – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt -  Z uwagi 
na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, 
z powodu zwiększonego ryzyka zarażenia 

się wirusem, podjęliśmy decyzję o odwołaniu 
imprez w mieście. Była to decyzja niełatwa, ale 
podyktowana troską o mieszkańców. To nie-
zwykle ważne, byśmy zadbali o zdrowie swoje 
i naszych bliskich. Wierzymy, że ograniczanie 
kontaktu, czy zachowywanie odpowiedniego 
dystansu przyniesie oczekiwane skutki. Pro-
szę Państwa o zrozumienie obecnej sytuacji 
i wyrozumiałość. Ze swojej strony oraz moich 
współpracowników dołożymy wszelkich sta-
rań, aby w jak największym stopniu łagodzić 
negatywne społeczne skutki koronawirusa. 
Jestem przekonany, że normalność wróci do 
Polski i do naszego miasta. 
/raf/

OdwOłana parada, jarmark, mikOłajki, 
sylwester i inne miejskie wydarzenia
wejHerOwO | z powodu bardzo trudnej sytuacji pandemicznej i ograniczeń nałożonych 
przez rząd, władze wejherowa podjęły decyzję o nieorganizowaniu wydarzeń miejskich.

fot. UM Wejherowo

Przypomnijmy, że już w poprzedni weekend 
(a wówczas dobowa liczba zakażeń była o nawet po-
łowę niższa, niż jest to obecnie) w powiecie wejhe-
rowskim ukarano ponad 100 osób. Służba policjan-
tów powiatu wejherowskiego skutkowała podjęciem 
wielu interwencji związanych z zapobieganiem roz-
przestrzeniania się koronawirusa.

Funkcjonariusze kontrolowali różne miejsca 
w przestrzeni publicznej, a także zabezpieczyli or-
ganizowane protesty w naszym regionie. Z reakcją 
mundurowych musiały się liczyć te osoby, które nie 
stosowały się do obowiązujących nakazów. Podczas 
trzech dni weekendu 116 osób zostało ukaranych 
mandatami za niestosowanie się do obostrzeń, a wo-
bec 5 zostaną skierowane wnioski o ukaranie.

Policjanci przypominają:
- Nie zapominajmy, że nie jesteśmy sami, a to co się 

dzieje wokół nas, jest naszą wspólną sprawą. Musimy 
dbać o siebie, ale nie zapominać o innych. Bądźmy 
odpowiedzialni.

- Przypominamy też, że w przypadku naruszenia 
przepisów wprowadzonych w związku z walką z ko-
ronawirusem policjant może nałożyć mandat kar-
ny w kwocie do 500 złotych lub skierować wniosek 
o ukaranie do sądu, a także powiadomić inspektora 
sanitarnego. Kara administracyjna nałożona przez tę 
instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł. Pamiętaj-
my, że w przypadku ujawnianych wykroczeń należy 
liczyć się z zdecydowaną represją wobec sprawców.

/raf/

Nie zasłaniasz? Dostaniesz karę
POWIAT | Przed nami weekend – na pewno upłynie on pod znakiem protestów i na pewno w coraz 
poważniejszej sytuacji epidemiologicznej. Tymczasem policjanci przypominają, że osoby, które nie będą 
przestrzegać narzuconych przez rząd zasad sanitarnych, mogą spodziewać się wysokich kar finansowych. 
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Kolejne granice zakażeń przekroczone
POMORZE | Ponad 20 tys. w ciągu jednej doby oraz 100 tys. w ciągu tygodnia – tak wygląda wczorajszy bilans zakażeń wirusem SARS -CoV -2. 
Na Pomorzu codziennie przybywa już niemal 1 tys. nowych przypadków zachorowań. W powiecie wejherowskim liczba ta zbliża się do 100. 

Resort zdrowia poinformował wczoraj 
(w czwartek) o 20 156 nowych przypadkach 
zakażenia koronawirusem w Polsce. Minister-
stwo przekazało także informację o śmierci aż 
301 osób, u których stwierdzono zachorowanie 
na COVID -19. Do tej pory w Polsce potwier-
dzono łącznie zakażenie u ponad 319 tys. osób. 
Warto dodać, że ok. 1/3 wszystkich zakażo-
nych, licząc od początku pandemii w naszym 

kraju, została zdiagnozowana w ciągu... ostat-
niego tygodnia!

Na Pomorzu sytuacja również się pogarsza, 
podobnie jak w skali całego kraju. Państwowy 
Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny po-
informował w czwartek o 953 nowych potwier-
dzonych przypadkach SARS -CoV -2 – razem 
chorych jest już 18 162. 

Znów duży przyrost zaobserwowano w po-

wiecie wejherowskim, który 29 października 
był na drugim miejscu, biorąc pod uwagę do-
bową liczbę zakażeń.

Statystyki z czwartku wyglądają następująco: 
153 osoby - miasto Gdańsk, 89 osób - powiat 
wejherowski, 83 osoby -powiat kartuski, 67 
osób - miasto Gdynia, 60 osób - miasto Słupsk, 
54 osoby -powiat chojnicki, 52 osoby -powiat 
bytowski, 52 osoby -powiat tczewski, 52 osoby 
-powiat gdański, 49 osób - powiat starogardzki, 
46 osób - powiat kwidzyński, 38 osób - powiat 
słupski, 33 osoby -powiat kościerski, 31 osób - 
powiat malborski, 23 osoby -powiat pucki, 21 
osób – powiat lęborski, 19 osób - miasto Sopot, 
16 osób - powiat człuchowski, 11 osób - po-
wiat nowodworski, 4 osoby - powiat sztumski. 
W izolatorium leczonych jest 35 osób, 443 oso-
by są hospitalizowane.

Jednocześnie Pomorski Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny poinformował 
o zgonach 16 osób z potwierdzonym zakaże-
niem SARS -CoV -2 z terenu województwa: 
4 osoby powiat wejherowski (71M, 98K, 88M, 
96K), 2 osoby powiat bytowski (72M, 71M), 
2 osoby powiat starogardzki (76K, 81M), 1 
osoba powiat chojnicki (70M),1 osoba powiat 
człuchowski (65M), 1 osoba powiat kościer-
ski (72M),1 osoba powiat kwidzyński (63K), 1 
osoba powiat malborski (75K), 1 osoba powiat 
pucki (64K), 1 osoba Słupsk (73K), 1 osoba po-
wiat słupski (58M).

2 osoby zmarłe nie miały chorób współist-
niejących, natomiast 14 osób zmarłych miało 
choroby współistniejące.

/raf/

Przypomnijmy, że protestować zaczęli 
ludzie, którzy nie zgadzają się z ogło-
szonym pod koniec ubiegłego tygodnia 
przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem 
w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. 
Ale już nie tylko – dołączyli do nich m.in. 
przedstawiciele branży gastronomicznej 
oraz fryzjerskiej, którzy protestują prze-
ciwko zamknięciu ich firm przez rząd 
(taką decyzję rządzący podjęli w związ-
ku z pandemią koronawirusa). Obec-
nie codzienne protesty mają już szerszy 
wymiar i przeradzają się w manifestacje 
przeciwko wielu różnym decyzjom obec-
nej władzy. 

Od piątku codziennie w godzinach po-
południowych dochodzi do kolejnych 
demonstracji. Organizowane są marsze, 
wiece i protesty samochodowe. W środę 
na całym Pomorzu – m.in. w Wejherowie, 
Redzie, Rumi i Trójmieście – protestujący 
spowodowali praktycznie paraliż miast. 
Przechodząc kolejnymi ulicami zablo-
kowali ruch na drogach. Jeden z takich 
protestów rozpoczął się w Rumi, sprzed 
urzędu miasta co najmniej kilkaset osób 
wyruszyło pieszo, z transparentami, wy-
krzykując hasła w kierunku Wejherowa. 

W ten sposób na dłuższy czas całkowicie 
wstrzymali ruch na krajowej „szóstce”. 

Protestujący codziennie zbierają się też 
w Wejherowie, na Placu Jakuba Wejhera. 
W poniedziałek przeszli w kierunku ron-
da ul. Sobieskiego i 3 Maja i w tej części 
miasta blokowali ruch. Z kolei w środę 

oprócz protestu pieszego zorganizowano 
też samochodowy – sznur aut wyruszył 
z Wejherowa Śmiechowa w kierunku 
Rumi, wstrzymując ruch. Następnie spo-
tkali się z protestującymi z Redy i Rumi 
i wspólnie przeszli oraz pojechali w kie-
runku Wejherowa. 

Warto dodać, że „oliwy do ognia” dolał 
we wtorek wicepremier Jarosław Kaczyń-
ski w swoim wystąpieniu. 

- Władze mają nie tylko prawo, ale 
i obowiązek sprzeciwiać się [tym prote-
stom] – powiedział m.in.  Jarosław Ka-
czyński. - To także obowiązek nasz, obo-
wiązek obywateli. Wzywam wszystkich 
[…] by wzięli udział w obronie kościoła. 
W obronie tego, co dziś jest atakowane. 

Wystąpienie to jest szeroko komento-
wane, głos w tej sprawie zabrało wielu sa-
morządowców, m.in. Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego.

- Teleranka znowu, jak prawie 39 lat 
temu, nie będzie – napisał na swoim pro-
filu marszałek Struk. - Wystąpienie wi-
cepremiera odpowiedzialnego w rządzie 

Morawieckiego za nasze bezpieczeństwo 
jest przerażające, ale pokazuje też skalę 
upadku państwa. Nie dość, że w szczycie 
pandemii, kiedy wszyscy powinniśmy 
skupić się na walce z wrogiem jakim jest 
zabójczy wirus, ten człowiek – Jarosław 
Kaczyński cynicznie doprowadza do tego, 
że jego ludzie w TK wydają skandaliczne 
orzeczenie dotyczące aborcji, to jeszcze 
w momencie dużego wrzenia społecz-
nego i licznych, ale słusznych protestów 
społecznych ten człowiek – Jarosław Ka-
czyński swoim orędziem chce doprowa-
dzić do eskalacji konfliktu, być może do 
rozlewu krwi. Tego w kulturalny sposób 
nie da się skomentować. Jest to łajdactwo 
i skrajna nieodpowiedzialność.

Rafał Korbut

Codzienne protesty 
przybierają na sile

POWIAT | Coraz więcej osób uczestniczy w ulicznych protestach, które codziennie organizo-
wane są w całym kraju. Manifestacje rozpoczęły się w piątek i codziennie są powtarzane. 
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Konferencja przedstawicieli rządu została zorganizowana 
na Stadionie Narodowym, gdzie zbudowano tymczasowy 
szpital dla chorych na COVID-19. 
- Na wiosnę, gdy zakażeń było znacznie mniej niż teraz, 
wprowadzone zasady spowodowały, że udawało się sytu-
ację opanować – powiedział premier Mateusz Morawiec-
ki. - Dziś, gdy tych zakażeń jest ok. 20 tys. na dobę, nie 
utrzymujemy tej dyscypliny i tworzy się nowe, dodatkowe 
ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Apelują do 
protestujących: spory światopoglądowe są bardzo ważne, 
ale róbmy to w taki sposób, aby nie tworzyć dodatkowego 
zagrożenia, szczególnie dla osób starszych. 
Premier i minister zdrowia przekazali aktualną informację 
o liczbie zajętych i wolnych miejsc w szpitalach. Obecnie 
zajętych jest ok. 14 tys. łóżek w szpitalach w całej Polsce, 
natomiast łącznie dostępnych jest ok. 23 tys. A zatem 
pozostało jeszcze ok. 9 tys. wolnych. Ale chorych szybko 
przybywa, dlatego niezbędne jest tworzenie kolejnych 
miejsc, w które trafiać będą chorzy na COVID-19. 
- Pod koniec przyszłego tygodnia powinniśmy mieć do-
stępnych około 31 – 32 tys. łóżek – zapowiedział premier 
Morawiecki. 
Zapowiedział też, że „chcemy powstrzymać się przed 
całkowitym zamknięciem gospodarki, ale aby to się 
udało, potrzebne jest utrzymywanie dystansu, nosze-
nie maseczek i higiena. Apeluję więc: ograniczmy do 
minimum kontakty tak szybko, jak to możliwe. Zaznaczam 
jednak, że przygotowujemy państwo na bardzo niedobry 
scenariusz (jakim może być wprowadzenie dodatkowych 
obostrzeń, ograniczenie przemieszczania się oraz za-
mknięcie niektórych gałęzi gospodarki – przy. red.)”. 
/raf/

na razie zasady 
pOzOstają bez zmian
pandemia | wczoraj przedstawiciele rządu nie 
ogłosili zmian. premier ostrzegł jednak, że „państwo 
przygotowywane jest na niedobry scenariusz”. 
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Na wymianę starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła oraz termomodernizację 
budynku mogą uzyskać wyższą dotację. 
Konieczne będzie jednak przedstawie-
nie zaświadczenia o dochodach wydane 
przez gminę.

- Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej 
współpracy z gminami, które są zobligo-
wane do wydawania zaświadczeń upraw-
niających mniej zamożnych beneficjentów 

programu do podwyższonego poziomu 
dofinansowania. To kolejny ważny krok 
w walce ze smogiem – podkreślił minister 
klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

- Bardzo nas cieszy, że ruszyła druga 
część programu Czyste Powietrze. Teraz 
wsparcie trafi do uboższej części nasze-
go społeczeństwa. Może ona liczyć na 
finansową pomoc przy likwidacji tzw. 
kopciuchów. Osoby, których dotych-

czas nie było stać na wymianę starych 
domowych kotłów, teraz zyskały taką 
możliwość – wyjaśnia Marcin Osowski, 
prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia upraw-
niającego do ubiegania się o podwyższony 
poziom dofinansowania można dostarczyć 
do gminy osobiście, przesłać pocztą albo 
poprzez serwis gov.pl. Należy go złożyć 
w gminie zgodnej z adresem zamieszkania.

W ramach programu Czyste Powietrze 
2.0, właściciele lub współwłaściciele do-
mów jednorodzinnych o dochodach na 
osobę nieprzekraczających 1 400 zł mie-
sięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) 
lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobo-
we), mają szansę na dotację w wysoko-
ści 60% kosztów inwestycji, maksymal-
nie do 37 000 zł. 

- Drugą część „Czystego Powietrza” 
uruchamiamy licząc na efektywną 
współpracę z gminami, biorącymi na 
siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego 
też – na podstawie nowych zapisów 
porozumień – będziemy premiować 
gminy za skutecznie składane wnioski 
w ramach programu. Przewidujemy re-
fundację w wysokości do 100 zł za ob-
sługę wniosku naszych beneficjentów – 
stwierdził wiceprezes NFOŚiGW Paweł 
Mirowski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej uruchomił spe-
cjalną infolinię dla pracowników gmin 
tel. 22 340 40 90. Nadal działa też info-
linia dla wnioskodawców i beneficjentów 
programu tel. 22 340 40 80, od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Podstawowy poziom dofinansowania
Beneficjenci Czystego Powietrza z rocz-

nym dochodem do 100 000 zł są upraw-
nieni do podstawowego poziomu dofi-
nansowania (pierwsza część programu). 
Mogą otrzymać dotację do 25 000 zł przy 
wymianie źródła ciepła oraz montażu 

instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 
000 zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę 
ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla 
wszystkich – w rozliczeniu PIT – do-
stępna jest ulga termomodernizacyjna 
w maksymalnej wysokości 53 000 zł. 

Udogodnienia dla wnioskodawców 
i beneficjentów

NFOŚiGW uruchomił także nowe na-
rzędzie – kalkulator dotacji. Pomoże on 
wnioskodawcom wyliczyć dotację na 
planowane przedsięwzięcie w zależności 
od wybranych zadań kwalifikujących się 
do dofinansowania. http://www.czyste-
powietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl do-
stępna jest też nowa lista urządzeń i ma-
teriałów spełniających wymagania tech-
niczne programu Czyste Powietrze.

Przypomnijmy, że pojawiła się również 
możliwość wydłużenia do 6 miesięcy 
terminu realizacji przedsięwzięcia. – To 
rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych 
od beneficjenta, szczególnie związanych 
z epidemią COVID-19. Osoby, które za-
mierzają z niego skorzystać, muszą do 
nas złożyć stosowny wniosek wraz z uza-
sadnieniem. Nasi pracownicy ocenią jego 
zasadność i podejmą decyzję – tłumaczy 
Justyna Sikora – kierownik Działu Pro-
jektów Środowiskowych WFOŚiGW 
w Gdańsku. Zmiana dotyczy umów za-
wartych w ramach wszystkich dotychcza-
sowych wersji programu.

/raf/
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Szansa na uzyskanie do 37 tys. zł dotacji
EKOLOGIA | Rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu Czyste Powietrze. Kolejna odsłona skierowana jest do osób o niższych dochodach. 

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w spra-
wie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Pomor-
skiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miast 
województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta 
Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Na podstawie art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. 2020 poz. 283) Zarząd Województwa 
Pomorskiego zawiadamia, że:
Została podjęta uchwała nr 309/XXlV/20 Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku 
w sprawie wprowadzenia na obszarze miast wojewódz-
twa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw.
Z treścią ww. uchwały oraz z uzasadnieniem o którym 
mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy można zapoznać się 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku w Departamencie Środowiska i Rolnictwa, ul. 
Augustyńskiego 2 lub na stronie internetowej Samorządu 
Województwa Pomorskiego:
https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmoqowe.
html (BIP UMWP -> Sprawy do zalatwienia -> Srodowisko, 
rolnictwo, zasoby naturalne -> Uchwaly antysmogowe).
W podpisie: Członek Zarządu Józef Sarnowski
Ponadto z-ca dyrektora Departamentu Środowiska 
i Rolnictwa Tadeusz Styn informuje, że na ww. stronie 
internetowej w połowie listopada br. zostaną zamieszczo-
ne na temat „uchwały antysmogowej dla miast” materiały 
informacyjne (ulotki, broszury i plakaty), które zostaną 
przekazane do gmin i starostw powiatowych w I kwartale 
2021 roku.
/opr. raf/

UcHwała antysmOgOwa
pOmOrze | sejmik województwa pomorskiego 
przegłosował pakiet tzw. „uchwał antysmogowych”. 
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Wolontariusze 
uhonorowani
RUMIA | Nagrody dla wolontariuszy za szycie i rozdawanie maseczek.

Gdy w połowie kwietnia na terenie całego kraju wprowadzony został 
obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, wiele osób nie 
było w stanie spełnić tego wymogu. Dostęp do maseczek ochronnych 
był wówczas znacząco ograniczony, a ceny mocno zawyżone. W Rumi 
na pomoc potrzebującym ruszyły wtedy miejskie jednostki oraz wo-
lontariusze zaangażowani w szycie i dystrybucję maseczek. W środę 28 
października władze miasta postanowiły uroczyście podziękować tym 
wyjątkowym mieszkańcom.

Przypomnijmy, że 16 kwietnia rząd po raz pierwszy wprowadził po-
wszechny nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Z tego 
powodu w Rumi seniorzy po 60. roku życia, osoby niepełnosprawne 
oraz mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogli bez-
płatnie otrzymać maseczki. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby 
jednak możliwa bez zaangażowania osób szyjących i dostarczających tę 
ochronną odzież – wolontariuszy, harcerzy i strażaków.  

Oficjalne podziękowania i nagrody wręczali zastępcy burmistrza 
Rumi: Piotr Wittbrodt i Ariel Sinicki.

/raf/
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Nowy fortepian 
i cyfrowe pianino
GM. GNIEWINO | Dzięki dofinansowaniu z ministerstwa gniewińskie 
centrum kultury wzbogaciło się o nowy fortepian i pianino cyfrowe.

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie z przy-
jemnością informuje, że projekt pod nazwą „Zakup instrumentów 
i wyposażenia CKSTiB w Gniewinie na potrzeby edukacji i organizacji 
wydarzeń kulturalnych” uzyskał dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie 
„Infrastruktura Domów Kultury”. 

W ramach uzyskanego dofinasowania został w drodze przetargu zaku-
piony profesjonalny fortepian koncertowy, pianino cyfrowe oraz osprzęt 
techniczny do tych instrumentów, które pozwolą rozszerzyć ofertę kul-
turalną dla mieszkańców naszej gminy. Instrumenty zostały dostarczo-
ne do CKSTiB, nastrojone oraz sprawdzone i przyjęte przez komisję.

/E.M.-S./

To oznacza zmianę organizacji ruchu.
- Główną zmianą będzie wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego w stronę południową, 
czyli od ronda do ul. Gdańskiej – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy. 
- Dla mieszkańców nieruchomości położo-
nych w granicach Rumi, do których dojazd 
możliwy jest tylko od strony Redy, zostanie 
wyznaczony dostęp. 
Trzeci etap prac na ulicy Obwodowej obej-
muje wymianę nawierzchni oraz przebudowę 
istniejących sieci kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej i elektroenergetycznej. Zostanie 
też wykonany fragment chodnika po stronie 
wschodniej, celem umożliwienia dojścia 
do nieruchomości.  W końcowej fazie prac, 
czyli podczas układania warstwy ścieralnej 
nawierzchni, ulica Obwodowa w obszarze 
objętym robotami będzie etapowo wyłączana 

z ruchu. Mieszkańcy tego rejonu oraz obiekty 
w których prowadzona jest działalność go-
spodarcza, zostaną poinformowane z odpo-
wiednim wyprzedzeniem o terminie i czasie 
zamknięcia dojazdu do nieruchomości.
Na realizację trzeciego etapu przebudowy 
ulicy Obwodowej Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie uzyskało dofinansowanie ze 
środków rezerwy subwencji ogólnej z Mini-
sterstwa Infrastruktury. Prace potrwają do 
końca roku.
- Prosimy mieszkańców, kierowców i wszyst-
kich użytkowników drogi o cierpliwość, wy-
rozumiałość i stosowanie się do zmienionej 
organizacji ruchu – dodaje Halina Grzesz-
czuk. – Ulica Obwodowa to jedna z kluczo-
wych ulic Redy, prace drogowe zawsze wiążą 
się z niedogodnościami, lecz wykonanie ich 
jest konieczne.

trzeci etap przebUdOwy ObwOdOwej
reda | Od 2 listopada kolejny etap przebudowy ul. Obwodowej. roboty będą prowadzone 
na odcinku od ronda łączącego ul. morską, Obwodową i młyńską do ul. gdańskiej (dk nr 6). 

fot. UM Reda

Wynika to z błędu legislacyjnego, jaki 
wkradł się do tarczy covidowej. Nieuda-
na poprawka ustawy nie naprawiła sytu-
acji, a tylko pogłębiła niesprawiedliwość 
– nierówno traktując pokrzywdzone oso-
by i tylko niektórym przyznając korektę. 
Z apelem o jak najszybsze naprawienie 
sytuacji występują do parlamentarzy-
stów Katarzyna Gruszecka – Spychała, 
wiceprezydent Gdyni i Beata Rutkiewicz 
– zastępca prezydenta Wejherowa.

Tarcza covidowa pozwoliła pracodaw-
com obniżać wymiar pracy pracowni-
ków w celu ratowania ich miejsc pracy. 
Rozwiązanie choć brutalne, było dość 
powszechnie akceptowane, jako mniej-
sze zło. Nieoczekiwanie i nieplanowanie, 
rykoszetem trafiło w kobiety w ciąży 
i młode matki. Otóż jeśli w trakcie ciąży 
obniżono im wymiar etatu, a zatem i wy-
nagrodzenie, ich zasiłki chorobowe oraz 
macierzyńskie liczone są od tej obniżonej 
podstawy. Nawet, jeśli w międzyczasie 
etat wrócił już do normy i ponownie jest 
pełny! Obrazowo rzecz biorąc, kobieta, 
której niezdolność do pracy powstała 
w okresie obniżenia wynagrodzenia, aż 
do końca pobierania zasiłku (a przypo-
mnijmy, że urlopy macierzyńskie są dziś 
długie!) będzie go otrzymywać w obniżo-
nej wysokości, choćby nawet w tym czasie 
jej wynagrodzenie wróciło do wysokości 
sprzed epidemii. W praktyce, najczęściej 
oznacza to, że obniżka wynosi około po-
łowę, a nie 20%. To dlatego, że jeśli przed 
rozpoczęciem pobierania zasiłku nastąpi-
ła zmiana wynagrodzenia, to zasiłek nali-

cza się od podstawy tego obniżonego wy-
nagrodzenia. Normalnie, wynikałby on ze 
średniego wynagrodzenia za 12 miesięcy 
wstecz, wyższego nie tylko w podstawie, 
ale i uwzględniającego np. premie czy na-
grody. Tak więc otrzymywany zasiłek jest 
często niższy od tego, którego można się 
było słusznie spodziewać planując ciążę 
o znacznie więcej niż 20%.

Ustawodawca najwyraźniej zauważył 
swoje przeoczenie i próbował to napra-
wić. Niestety naprawa poszła niespra-
wiedliwie. Poprawiła sytuację tylko tych 
pań, którym zasiłek zmienił się co do 
rodzaju w trakcie obowiązywania tarczy 
(np. z chorobowego na macierzyński), 
albo które były na zasiłku 3 miesiące 
wcześniej. To rozwiązanie nie ma żadne-

go sensownego uzasadnienia, ale dzieli 
młode matki na lepiej i gorzej potrak-
towane. Warto pamiętać, że wiele z nich 
w „pandemicznej ciąży” pracowało mimo 
przeciwskazań zdrowotnych, a inne nie 
zdobywały zwolnień lekarskich na czas 
z powodu trudnego dostępu do lekarzy 
i stąd na termin 3-miesięczny często nie 
załapują się dosłownie o kilka dni.

- Ostatnie dni dobitnie wskazują, jak 
często chaotyczna i pospieszna legislacja 
obfituje w błędy. Ostatnie rozporządze-
nie w sprawie obostrzeń wprowadziło 
skrajnie absurdalny zakaz organizacji 
kongresów i konferencji online w strefie 
czerwonej. W żółtej - jest to dozwolone. 
Jest to przykład, który zapewne wejdzie 
do podręczników prawa. Zapewne rząd 
nie wierzy, że w strefie czerwonej wirus 
roznosi się przez internet i nie było jego 
intencją wprowadzenie tego zakazu, ale 
cóż – pomyłki też tworzą stan prawny. 
Jeśli już do nich dochodzi, trzeba je 
jak najszybciej poprawiać, tak by ich 
negatywne skutki przestały dotykać 
Polki i ich dzieci. Senat zgłosił projekt 
ustawy (druk nr 648) zmierzającej do 
poprawki. Apelujemy o jej jak najszyb-
sze uchwalenie. Jesteśmy blisko ludzi, 
znamy kobiety, rodziny, które dobrze 
i roztropnie planowały swoją sytuację, 
a teraz nagle już nie stać je na dziecko. 
Mamy nadzieję, że w tej sprawie troska 
o dobro wspólne przeważy nad polity-
ką, a zgoda będzie powszechna – mówią 
Katarzyna Gruszecka – Spychała i Be-
ata Rutkiewicz, które oprócz stanowisk 
wiceprezydentów pełnią także funkcję 
współprzewodniczących Komisji Spo-
łeczno - Gospodarczej Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

/opr. raf/
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Zaapelowały do parlamentarzystów
WEJHEROWO | Młode matki a także kobiety, które w trakcie ciąży przebywają na zwolnieniach lekarskich, żyją dziś z za-
siłków często o połowę niższych, niż te, których miały prawo się spodziewać planując urodzenie dziecka.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

kOmUnikat dOtyczacy ObsłUgi 
klientÓw wydziałU kOmUnikacji 

starOstwa pOwiatOwegO w wejHerOwie
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie obsługuje klientów 

w godzinach 8:00-15:00, po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.

Rezerwacji terminu wizyty dotyczącego: rejestracji pojazdu, wydania dowodu rejestracyjnego i tablic 
rejestracyjnych, zmian dokonanych w pojeździe, praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzy-
wilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy itp. od dnia 12.06.2020 r. można dokonać interne-
towo pod adresem: 
https://bezkolejki.eu/spwejherowo/reservation 

W sprawach informacyjnych (z wyłączeniem rezerwacji terminu wizyty) w zakresie:

- rejestracji pojazdów, dowodów i tablic rejestracyjnych można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-
95-26, 572-95-61 , 58 572-95-63;

- praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki 
jazdy można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-25, 58 572-95-28.

Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie są wpuszczani wyłącznie umówieni klienci mający zakryte 
usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. klienci będą wpuszczani do bu-
dynku starostwa wejściem głównym od strony ul. 3 maja 4.

Proszę o punktualne przybycie. Spóźnienie wiązać się będzie z automatycznym anulowaniem wizyty.

Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem 
telefonu i adresem e-mail przy wejściu do Starostwa Powiatowego od ul. 3 Maja 4. Wnioski te będą 
rozpatrywane sukcesywnie.

!
Nagrody, gratulacje 
i podziękowania
Z okazji Jubileuszu 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Jedynka” Reda, Wicestarosta Wejherowski przekazał na 
ręce prezesa serdeczne gratulacje i podziękowania za propa-
gowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zawodnicy UKS „Jedynka” Reda każdego roku odnoszą sukcesy spor-
towe i zdobywają liczne medale na zawodach wojewódzkich oraz kra-
jowych. Podczas spotkania wicestarosta pogratulował dotychczasowych 
osiągnięć oraz życzył sukcesów w szkoleniu i wychowaniu kolejnych 
pokoleń młodych ludzi.

– Dziękuję trenerom, działaczom i władzom Klubu za wysiłek, zaanga-
żowanie i ciężką pracę włożoną w przygotowania uczniów do zawodów, 
upowszechnianie sportu oraz promocję Powiatu Wejherowskiego oraz 
życzę  dalszych wspaniałych wyników – powiedział Wicestarosta Jacek 
Thiel.
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Warunkiem uzyskania stypendium są 
bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane 
w ostatnim roku szkolnym i akademic-
kim oraz w przypadku uczniów co naj-
mniej dobra ocena z zachowania. Dodat-
kowym kryterium branym pod uwagę 
jest działalność naukowa, szkolna, arty-
styczna lub sportowa kandydata, przy-
czyniająca się do rozwoju oraz promo-
cji Powiatu Wejherowskiego. Istotnym 
warunkiem otrzymania stypendium jest 
także miejsce zamieszkania, ponieważ 
przyznawane jest mieszkańcom powiatu. 

– Bardzo się cieszę, że mamy tak dużą 
grupę uzdolnionej młodzieży, która 
osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, 

rozwija swoje zainteresowania i pro-
muje nasz powiat w różnego rodzaju 
konkursach, zawodach czy olimpiadach 
– mówi Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. – Wszystkim stypendystom gra-
tuluję, życzę wielu dalszych osiągnięć 
oraz wytrwałości w dążeniu do celu. 

Stypendium dla uczniów przyznawane 
jest w ramach lokalnego programu wspie-
rania edukacji uczniów, a studentom 
szkół wyższych publicznych i niepublicz-
nych w ramach pomocy materialnej. 

Stypendium Starosty Wejherowskiego 
ustanowione zostało przez Radę Powia-
tu Wejherowskiego w 2000 r. i w swojej 
formule funkcjonuje nieprzerwanie do 

dnia dzisiejszego. W okresie minionych 
21 lat przyznano łącznie 465 stypendiów 
studentom i 1001 stypendiów uczniom, 
o łącznej wartości 1.133.200 zł. 

Warto dodać, że inicjatywa Stypen-
dium Starosty Wejherowskiego wyróż-
niona została przez Związek Powiatów 
Polskich i Fundację Bankową im. Le-
opolda Kronenberga w konkursie Ligi 
Inicjatyw Powiatowych, realizowanym 
pod patronatem Telewizji Polskiej, Ty-
godnika „Polityka” i „Dziennika Rzecz-
pospolita”, jako inicjatywa: „ciekawa 
i ważna, oraz projekt dużych walorów 
społecznych, edukacyjnych i wycho-
wawczych”.

Stypendia starosty dla najlepszych 
uczniów i studentów

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius przyznała 66 uczniom oraz 35 studentom 
stypendia za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na 
szczególną sytuację epidemiczną okolicznościowe dyplomy przekazano wyróż-
nionym za pośrednictwem poczty. Łączna wartość nagród wyniosła 90.000 zł.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie 
informacji Publicznej gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenie o organizowanych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości położonych w miejscowości Kniewo i miejscowości gościcino, oznaczonych ewidencyjnie:

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej prawem wysokości. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem 
środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek gminy Wejherowo – nr 
80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 grudnia 2020 roku. 
za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu gminy.

Przetargi odbędą się dnia 11.12.2020 roku o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1

w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie gospodarki Przestrzennej i nieruchomości 
Urzędu gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, tel. (58) 677-97-15 lub (58) 738 67 51, pokój nr 43. 

lp.
położenie

(obręb)
nr 

działki
powierzchnia   

(ha) 
nr księgi wieczystej

cena wywoławcza 
(bez podatku Vat) 

(zł)

1 Kniewo 207/7 0,0960 GD1W/00030050/1 48 900,00

2 Kniewo 207/8 0,1094 GD1W/00030050/1 55 600,00

3 Gościcino 870/11 0,0979 GD1W/00070064/4 145 500,00

4 Gościcino 870/12 0,0952 GD1W/00070064/4 141 500,00

OgłOSzenie 272/2020/DB

Wśród laureatów znalazły się również 
mieszkanki Redy: Natalia Pusz-
czewicz (absolwentka SP 6 Reda, 
a obecnie uczennica X LO w Gdyni) 

oraz uczące się w Powiatowym Zespole 
Szkół: Kamila Domańska, Weronika Bonk, 
Otylia Gromadzka i Wiktoria Grot. Powia-
towy Zespół Szkół w Redzie składa się 

z czterech różnych szkół kształcenia 
ponadpodstawowego.

- Cieszymy się , że mieszkanki naszego 
miasta i osoby uczące się w Redzie zdobyły laury tak 
wysokiego stopnia. Życzymy dalszych sukcesów i ser-
decznie gratulujemy – mówi Łukasz Kamiński, Zastępca 
Burmistrza Miasta Redy.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane za 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 
Może je otrzymać tylko jeden uczeń danej szkoły, na czas 
od września do czerwca, czyli na cały rok szkolny.

stypendia prezesa 
rady ministrÓw
reda | kuratorium Oświaty w gdańsku opublikowało 
listę stypendystów prezesa rady ministrów szkół 
ponadpodstawowych w województwie pomorskim.

Miejskie eliminacje do konkursu
WEJHEROWO | W wejherowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odbyły się niedawno miejskie 
eliminacje w ramach konkursu recytatorskiego „Rôdno Mòwa”. Wzięło w nich udział siedmioro uczestników.

W tym roku w konkursie wzięło udział siedmioro 
uczestników z trzech placówek – Szkoły Podstawowej nr 
8 i 9 oraz z PZS nr 3 w trzech kategoriach wiekowych. 

Celem tego konkursu jest poznawanie i populary-
zacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz 
pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza 
recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi ar-
tystycznej, a także pielęgnowanie wrażliwości na urodę 
literatury kaszubskiej.

 Uczestników oceniało jury w składzie: Graży-
na Wirkus, Eugenia Konkol i Radosław Kamiński. 
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Zofia 
Żmich, a drugie – Alicja Maciejewska. W kategorii 
klas IV-VI zwyciężyła Pola Gołąbek, drugie miejsce 
zajęła Klaudia Szulta, a trzecie – Franciszek Bukow-
ski. W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce zajęły 
Agata i Natalia Czoska. Uczestnicy są uczniami trzech 
placówek oświatowych w Wejherowie – Szkoły Pod-
stawowej nr 8 i 9 oraz z PZS nr 3.

Nagrody laureatom konkursu wręczali: Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 

/raf/



Weź udział w konkursie, pokoloruj obrazek (technika dowolna np. pokolorowany 
farbami, kredkami, pisakami, wyklejanka) i wyślij na nasz adres redakcyjny:
GWE24.pl, ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo.
Do wygrania atrakcyjne nagrody! Najciekawsze kolorowanki opublikujemy 
w naszej gazecie lub na portalu GWE24.pl. Na prace czekamy do 15 listopada.

Fundatorem nagród w konkursie jest
Księgarnia Feniks Wejherowo, ul. Rzeźnicka 16

tel. 672 68 56 www.fenikswejherowo.osdw.pl
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W konkursie wzięło udział 329 uczestni-
ków z Polski oraz z zagranicy (Belgia, Litwa, 
Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja). 
Komisja w składzie: Wioletta Majer-Szreder - 
przewodnicząca oraz Anna Jastrzębska, Ewa 
Haberka, Dorota Zadroga, Róża Szymikow-
ska-Metz i Mirosław Odyniecki, oceniła 179 
zestawów poetyckich oraz 142 teksty pro-
zatorskie w dwóch kategoriach wiekowych: 
dorośli i młodzież (8 uczestników zdyskwali-

fikowano). 
Organizatorem Konkursu było Centrum 

Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka 
w Gniewinie, a patronowała mu Rada Gminy 
Gniewino. Druk almanachu pokonkursowego 
został dofinansowany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie. Gratulujemy 
wszystkim laureatom i zapraszamy wszystkich 
uczestników do udziału za rok!

(HG)

WYNIkI XIX kONkURSU GNIEWIńSkIE PIóRO:

Kategoria – dorośli:
Poezja: 1 m. - Urszula lewartowicz, lublin; 2 m. 
ex aequo - Janusz Pyziński, Podgrodzie i Krzysz-
tof Przegiętka, Toruń; 3 m. - Agata Oriana Kwahs, 
gdynia; wyróżnienie: Adrian Dworakowski, 
gdańsk; wyróżnienia w formie wydrukowania 
utworu w almanachu pokonkursowym: Ali-
cja lampa, Warszawa; edyta Wysocka, Miast-
ko; Wojciech Roszkowski, nowy Sącz; Jerzy 
Fryckowski, Dębnica Kaszubska; Rafał Baron, 
gdańsk; Agnieszka Marzec, Bielsko-Biała; Moni-
ka Borkowska-Szmit, Kraków; Olgierd Wąsowicz, 
Warszawa; Krystyna Czarnecka, Koszyce; Anna 
Piliszewska, Wieliczka; Tomasz Albecki, Reda.
Proza: 1 m. - Adam Jarosław Baliczek, Białystok; 
2 m. - Tomasz Figiel, Kraków; 3 m. - Szymon Ku-
lig, legionowo; wyróżnienia: Paweł Fleszar, łań-
cut; Dorota Bukowska, leziona; Maria Polaczek, 
Tarnów.
Kategoria – młodzież:
Poezja: W kategorii poezja wśród młodzieży 
w tym roku nie przyznano w 1 i 2 miejsca. 3 m. 
- Karolina Majorowska, Warszawa, 14 lat; wyróż-
nienia: Mikołaj Ślemp, goczałków, 13 lat; Anna 
Wojno, Kobyłka, 15 lat; Dominika liszkiewicz, 
Piła, 16 lat
Proza:  W kategorii proza wśród młodzieży 
w tym roku nie przyznano 3 miejsca. 1 m. - 
Amelia izabella Chwist, Sosnowiec, 17 lat ; 2 m. 
ex aequo - Justyna Hyrchel, Breń Osuchowski, 
17 lat; Mateusz Rymkiewicz, Częstochowa; wy-
różnienia: Małgorzata Toporska, Poznań, 15 lat; 
Maciej  Serżysko, Witkowo, 15 lat.
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XIX Gniewińskie Pióro
GM. GNIEWINO | Komisja Konkursowa XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Gniewińskie 
Pióro” rozstrzygnęła tegoroczną edycje konkursu.

 Plener został zre-
alizowany w ramach 
Programu „Koalicje 
dla Niepodległej 
#wiktoria1920" ze 
środków finanso-
wych Programu 
Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 
2017-2022.
Powstałe prace 

inspirowane są tematem opartym na kanwie wspomnień 
wydarzeń Bitwy Warszawskiej 1920 ukazują, ale też mają 
wyzwolić radość, siłę, poczucie dumy i jedności narodowej. 
Przedstawiają historie, postawy, charakter ludzi Kaszub 
i Pomorza, w połączeniu z wolą walki w niepodległej już 
Polsce. Namalowane obrazy nawiązują do wydarzeń po-
przedzających wojnę polsko-bolszewicką, które oddziały-
wały na ludność terenów pobliskich z morzem, np. Aktem 
Zaślubin w Pucku.
Autorami dzieł są lokalni artyści, w tym członkami Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”: Krystyna Dering, Ga-
briela Janicka, Zdzisław Karbowiak, Andrzej Kierznikiewicz, 
Hanna Marszałek, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Maciej 
Tamkun, Edyta Waśkowska, Lili Wysocka, Longina Wysocka. 
Partnerami projektu są: Instytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu Oddział w Gdańsku oraz Muzeum Ziemi Puckiej im. 
Floriana Ceynowy. Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
/raf/

nasza, kaszUbskO-
pOmOrska niepOdległa
wejHerOwO | w foyer Filharmonii kaszubskiej można 
podziwiać wystawę prac malarskich powstałych na 
plenerze podczas rekonstrukcji historycznej projektu 
„kaszuby i pomorze w walce z bolszewikami”.
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W siedzibie wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego otwarto wystawę poświęconą Papieżowi 
Janowi Pawłowi II. Swoje prace wystawiło ośmioro artystów 
– członków Stowarzyszenia Plastyków Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego im. Stefana Lewińskiego w Wejherowie. 
Wystawa „Wspominamy Papieża Jana Pawła II” w obra-
zach członków Stowarzyszenia Plastyków ZKP, powstała 
z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin 
Papieża Jana Pawła II.
Jak mówi Teresa Uzdrowska, prezes Stowarzyszenia 
Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego im. Stefana 
Lewińskiego w Wejherowie, wystawa składa się z kilku-
nastu prac, które prezentują różne odsłony wizerunku 
Papieża Polaka. Każdy z tych obrazów jest inny, ale łączy je 
ponadczasowy wymiar i pamięć.
Wystawę obejrzał m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych 
oraz Mirosław Gaffka, prezes wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
/opr. raf/

papież inspiracją 
dla artystÓw
wejHerOwO | jan paweł ii inspiracją wystawy 
obrazów wejherowskich artystów.

fot. UM Wejherowo

ReKlAMA U/2020/PR

Uczcili pamięć ofiar Marszu Śmierci
GMINA GNIEWINO | 75 lat Pamięci Ofiar Marszu Śmierci Stutthof – Rybno 2020. Uroczystość upamiętniającą zorganizowano na cmentarzu w Rybnie.

W styczniu 1945 roku w obawie przed 
zbliżającą się Armią Czerwoną władze nie-
mieckie zarządziły ewakuację niemieckie-
go obozu koncentracyjnego KL Stutthof. 
W 20-stopniowym mrozie, bez jedzenia, 
tysiące wycieńczonych kobiet i mężczyzn 
gnano w głębokim śniegu w kierunku Lę-
borka, do którego zresztą nigdy nie dotar-
ło. Po drodze dobijano tych najsłabszych. 
Zatrzymano więc ich w miejscowościach 
leżących na wschód od Lęborka, w tym 
także na terenie dzisiejszej gminy Gnie-
wino1. W ten tragiczny marsz wyruszyło 
ponad 11000 więźniów. Marsz trwał 11 
dni, w tym czasie więźniowie przeszli po-
nad 100 km. Wielu zginęło w trakcie mar-
szu z powodu wycieńczenia, mrozu oraz 
brutalnego traktowania przez strażników. 
Części udało się uciec, inni dotarli do wy-
znaczonego celu. 

"Marsz Śmierci" - tak nazywamy to wyda-
rzenie, co roku oddając hołd Poległym. Nie-
zmiennie i w tym roku, przy zachowaniu 
wszystkich zaleceń i wytycznych związa-
nych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenia-
niu się  koronawirusa, uroczystość odbyła 
się  w niedzielę 20 września na Cmentarzu 
Ofiar Marszu Śmierci w Rybnie. Przybyło 
wiele delegacji, mieszkańcy gminy Gniewi-
no, rodziny ofiar, a wszyscy zjawili się tam 
w jednym celu - uczcić pamięć Poległych. 
Podczas niedzielnej uroczystości Wójta 
Gminy Gniewino reprezentowała Sekretarz 
Gminy pani Danuta Fedyniak. Przybyłe 
delegacje, goście oraz krewni ofiar złożyli 
kwiaty przed pomnikiem. Uroczystość za-
kończyła Msza Święta w intencji Poległych. 
Dziękujemy, za uczestnictwo w tegorocz-
nych uroczystościach.

(KK)

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
z
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Rodziców

OgłOSzenie 269/2020/DB

EugEniusza 
spigaRskiEgo

      Starosta Wejherowski
          Gabriela Lisius

   wraz z Zarządem Powiatu
      i współpracownikami

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia

składają:

wieloletniego prezesa wejherowskiego Towarzystwa 
Budownictwa społecznego oraz dyrektora 

wejherowskiego zarządu nieruchomości komunalnych

przewodniczącej komisji Międzyzakładowej 
pracowników oświaty i wychowania 
nszz „solidarność” w wejherowie

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

OgłOSzenie 270/2020/DB

Pani
EwiE 

RocławskiEj

Rodziców
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
      i współpracownikami

OgłOSzenie 267/2020/DB OgłOSzenie 268/2020/DB

Pani
EwiE 

RocławskiEj

składają
Arkadiusz Kraszkiewicz

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

przewodniczącej komisji Międzyzakładowej pracowników 
oświaty i wychowania nszz solidarność w wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień
nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

Ś.P.
EugEniusza 

spigaRskiEgo

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łączymy się w żałobie i smutku składając najszczersze 
kondolencje oraz wyrazy najgłębszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim

byłego prezesa wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa 
społecznego w wejherowie oraz byłego wieloletniego 
dyrektora wejherowskiego zarządu nieruchomości 

komunalnych w wejherowie.
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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

OgłOSzenie 265/2020/DB

MiRosława 
odyniEckiEgo ks. RoMana 

skwiERcza

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Z głębokim smutkiem i wielkim żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają:

Wdzięczni za dar kapłańskiej posługi i wszelkie dobro ofiarowane 
społeczności lokalnej Powiatu Wejherowskiego, łączymy się 

w bólu i modlitwie.

Za wszystko serdeczne Bóg zapłać. 
Odpoczywaj w pokoju.

dziennikarza, społecznika, działacza kultury, autora wielu 
publikacji, artykułów, felietonów, a także wierszy i opowiadań.

Był radnym powiatu wejherowskiego w latach 2002-2010 
oraz pomysłodawcą i współorganizatorem 
„dni kultury powiatu wejherowskiego”.

Honorowego kanonika diecezji gdańskiej, propagatora kultury 
kaszubskiej, kapelana zrzeszenia kaszubsko-pomorskiego 

oddział w wejherowie, nagrodzonego m.in. Medalem stolema.

OgłOSzenie 271/2020/DB

OgłOSzenie 264/2020/DB

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.
(Mt 25,21)

Ś.P.
MiRosław 
odyniEcki

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa 
wraz z Radnymi Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
 które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

Rodzinie i Najbliższym
składa

poeta, dziennikarz, społecznik  cieszący się powszechnym 
szacunkiem i poważaniem. jest to wielka strata, która jeszcze 

długo będzie napełniać smutkiem nasze serca. 

Mirosław Odyniecki, znany w powiecie wejherow-
skim dziennikarz i literat, autor mnóstwa artykułów, 
człowiek kultury, poezji i prozy oraz muzyki, miał 
73 lata. Znany m.in. z wielu publikacji w gazetach 
i programów publicystycznych w lokalnej telewizji. 
Był satyrykiem, pisarzem, propagatorem kultury 
i jurorem konkursów literackich.

„Ś.P. Mirosław Odyniecki od niemal dwudziestu 
lat był również związany z gminą Gniewino - jako 
redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego, juror 
dwóch Ogólnopolskich Konkursów Literackich: 
„Gniewińskie Pióro” i satyrycznego „O statuetkę Sto-
lema”, a także życzliwy współpracownik przy wielu 

działaniach kulturalnych i społecznych – możemy 
przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Urzędu 
Gminy Gniewino. - Cechowała Go wrażliwość po-
ety, spostrzegawczość dziennikarska, a na co dzień 
towarzyszył mu żart, co sprawiało, że był świetnym 
kolegą, a także po prostu dobrym człowiekiem”.

Mirosław Odyniecki kilka tygodni temu trafił do 
szpitala. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, tragicz-
ną informację przekazała Jego najbliższa rodzina.

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym i współpra-
cownikom Pana Mirosława składamy najszczersze 
kondolencje.

/raf/

Nie żyje Mirosław Odyniecki, 
dziennikarz, literat i muzyk
POŻEGNANIE | Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Mirosława Odynieckiego. Dziennikarza, poety, 
satyryka, muzyka – od wielu lat związanego z powiatem wejherowskim.
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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

RÓŻNE

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

remOnty kafelkowane, cekolowa-

nie, malowanie, itp., przystępne ceny, 
tel. 667 023 678

sprzedam kafelki łazienkowe bra-
zylijskie, 15 na 15 cm 16m, ława roz-
kładana tel. 668 133 045

sprzedam meble do sypialni białe, 
tel. 668 133 045

lOdÓwkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sprzedam stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szyn-
kowar - nowy, szybkowar 2 szt., tor 
samochodowy dla dzieci w wieku 

od 10 lat (autodracha) tel. 576 204 
945

sprzedam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 
945

sprzedam chodnik dywanowy, be-
żowo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 
945

złOta rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, 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

jawa 50 typ 220. 44 lat, 2 takt, cy-
trynowo-błękitna, cena 1000, Tczew, 
tel. 574 797 0777

EDUKACJA

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

NIERUCHOMOŚCI

kUpię

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

skUp mieszkań za gotówkę, w trój-

OGŁOSZENIA Uwaga... nOwy nUmer OgłOszeń za 2 zł 7248!

miescie i okolicach, tel. 510 894 627

pOszUkUję wynająĆ

pOszUkUję do wynajęcia ładne, 2 
pokojowe mieszkanie, w Wejherowie 
lub Lęborku, tel. 663 253 846

MOTORYZACJA

sprzedam

skOda 105S, 40 lat, IGaS (BRC), 
cytrynowa, cena 649, Tczew, tel. 574 
797 077

rOmet Ogar Caffe 124, 4T, 2019 
r., Blue/Black, po kolizji, cena 300, 
Tczew, tel. 574 797 077

rOwer Flamme niemiecki z silni-
kiem spalinowym KYMCO 80 cm, 2 
takt, męski, cena 356, Tczew, tel. 574 
797 077
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kOlejny medal kaczmarkiewicza
reda | w grudziądzu odbyły się młodzieżowe mistrzostwa polski w boksie olimpijskim. 
wziął w nich udział konrad kaczmarkiewicz, który na co dzień trenuje w szczecińskim 
klubie bokserskim „skorpion”. pięściarz z redy zdobył srebrny medal.

Pięściarz z Redy stoczył cztery  pojedynki 
i zdobył srebrny medal w kategorii dzie-
więćdziesięciu jeden kilogramów. 
- Jest to ogromny sukces który był możli-
wy dzięki świetnej współpracy z trenerami 
klubowymi: Karolem Chabrosem, Marcinem 
Stankiewiczem i Patrykiem Tkaczykiem - 
mówi Konrad Kaczmarkiewicz.
Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy 
sukces Konrada, pięściarz ma już na swoim 
koncie złoty medal Mistrzostw Polski Ju-
niorów 2017, srebrny medal Akademickich 

Mistrzostw Polski 2018, gdzie reprezento-
wał Uniwersytet Szczeciński oraz srebrny 
medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
2019. W tym roku Konrad zdobył również 
jednorazowe Stypendium Burmistrza 
Miasta Redy za szczególne osiągnięcia 
w sporcie.
Zapraszamy do śledzenia kariery Konrada 
w profilach w mediach społecznościo-
wych, gdzie na bieżąco informuje o swoich 
poczynaniach. Instagram: erni_boxing, 
Facebook: Konrad Kaczmarkiewicz. 

ReKlAMA  1/2020/Rl

W Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie odbywał 
się turniej zakończeniowy Redzkiej Ligi Siatkówki 
oraz podsumowanie sezonu 2019/2020. Organiza-
torem Ligi był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Redzie. Pomimo długiej przerwy w rozgrywkach 
organizatorom i zawodnikom udało się dokończyć 
zmagania i przeprowadzić turniej zgodnie z wytycz-
nymi sanitarnymi.

Najlepszym zespołem Redzkiej Ligi Siatkówki 
w sezonie 2019/2020 została drużyna „Jak to fejn 
se skłodo”. Drużyna podczas sezonu występowała 
w składzie:  Weronika Wieżel – Bisewska, Mateusz 
Wieżel, Paweł Pallach, Paweł Koss, Bartłomiej Pieper, 
Piotr Zinkel, Mateusz Ulenberg, Dawid Gosz, Robert 
Skwiercz.

Drugie miejsce w lidze zajął zespół Śledzi, który 
zdobył o 2 punkty  mniej od zwycięzców. Na 3 po-
zycji uplasowała się drużyna Bafana Bafana z liczbą 
109 punktów.

Najlepsze 3 zespoły zostały udekorowane pamiąt-
kowymi medalami oraz pucharami. Wybrano także 6 
najlepszych zawodników Ligi oraz drużynę Fair Play, 
nagrody ufundowała gmina miasta Reda.

Najlepsza 6 Ligi: Jakub Stachowski (Matrix), Aneta 
Bonk (Bafana Bafana), Adam Fedde (Sreet Team), Ra-
fał Grzenkowicz (Śledzie), Adam Czarnecki (Aktywne 
Kosakowo), Robert Skwiercz (Jak to fejn se skłodo)

Turniej zakończeniowy był to ostatni turniej wli-
czany do klasyfikacji generalnej redzkiej ligi. W roz-
grywkach wzięło udział 7 drużyn, które rozegrały 
spotkania w 2 grupach. Następnie zawodnicy przeszli 
do rywalizacji w fazie półfinałowej oraz meczów o  1 
i 3 miejsce w turnieju. 

Finał: Śledzie – Jak to fejn se skłodo 2:0. Mecz o 3 
miejsce: Bafana Bafana - Aktywne Kosakowo 2:0. 
Półfinały: Jak to fejn se skłodo - Bafana Bafana 2:0; 
Śledzie - Aktywne Kosakowo 2:0.

/opr. raf/

Podsumowali miniony sezon
REDA | Podsumowanie sezonu i turniej zakończeniowy Redzkiej Ligi Siatkówki 2019/2020.
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