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Wielkie śWięto Wolontariatu

8 instytucji i 53 osoby (także z powiatu wejherowskiego) 
zostały nagrodzone podczas Pomorskiej Gali Wolontariatu. 
Docenieni zostali ci, którzy na co dzień dzielą się swoim cza-
sem i poświęcają się dla potrzebujących wsparcia i pomocy. 
Wolontariusze na co dzień pomagają chorym w pomorskich 
szpitalach i wpływają na jakość opieki w tych placówkach. 
str. 3

ŚWIĄTECZNY CZAS

Mimo trudnego okresu związane-
go z pandemią koronawirusa na 
ulicach miast pojawiły się świą-
teczne ozdoby i iluminacje, w nie-
których można było spotkać Świę-
tego Mikołaja. To znak, że Święta 
Bożego Narodzenia zbliżają się 
szybkimi krokami.
str. 2

RADIOWOZY DLA POLICJI

Komenda Powiatowa Policji 
w Wejherowie wzbogaciła się 
o trzy nowe radiowozy (marki Kia 
i Hyundai). Zakup pojazdów sfi-
nansowany został przez jednostki 
samorządowe Powiatu Wejherow-
skiego, w tym przez Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie. 
str. 3
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W wejherowskim muzeum odbyła się konferen-
cja prasowa, podczas której omówiono zakończe-
nie przedsięwzięcia promującego historię lokalną. 
Zwieńczeniem projektu było otwarcie wystawy out-
doorowej.

– Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie od maja bieżącego roku 
realizowało projekt pn. „Kaszubski Spichlerz Pamię-
ci”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie archiwum 
gromadzącego relacje najstarszego pokolenia miesz-
kańców Kaszub. Znajdujemy się przed ekspozycją 
plenerową, prezentującą efekty tegorocznych nagrań, 
gdzie zaprezentowane są wybrane fragmenty relacji 
i sylwetki ich bohaterów – powiedział podczas spo-
tkania Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program gran-
towy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu 
wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjaty-
wy angażujące społeczności w działania poświęcone 
pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa 
i kultury. Program realizowany jest ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 
2009 r. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem. 

– Dziękuję osobom zaangażowanym w powstanie 
projektu, w tym patronom: Powiatowi Wejherow-
skiemu, Gminie Wejherowo i Gminie Żukowo, insty-
tucjom partnerskim i mediom – powiedział Dyrektor 
MPiMKP w Wejherowie Tomasz Fopke.

Realizację projektu koordynował dr Andrzej Hoja. 

Inwestycja została dofinansowana z programu „Pa-
triotyzm Jutra” w wysokości 44 tys. zł. 

– Zapraszamy seniorów, mieszkańców Powiatu 
Wejherowskiego do dzielenia się zdjęciami i wspo-
mnieniami ze swojego życia w naszym regionie, także 
w języku kaszubskim – mówił Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel.

 Fragmenty opowieści, które zebrano i opracowano 
w ramach pierwszej części projektu dostępne są na 
stronie: www.spichlerzkaszubski.pl 
/raf/
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Kaszubski Spichlerz Pamięci
POWIAT | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie powstaje „Kaszubski 
Spichlerz Pamięci”. Jego celem jest stworzenie archiwum, w którym zgromadzone zostaną relacje najstarsze-
go pokolenia mieszkańców Kaszub.

Mobilna wigilia dla 
osób samotnych
RUMIA | W tym roku Wigilia będzie inna niż wszystkie. Przez panu-
jącą pandemię zmuszeni jesteśmy ograniczyć kontakty z bliskimi 
oraz przyjaciółmi.

Jednak szalejący wirus nie przeszkodzi Fundacji Wolne Miejsce 
w przygotowaniu świątecznych potraw i dostarczeniu ich pod drzwi 
potrzebujących.

Fundacja powstała z myślą o osobach samotnych, a samotność naj-
bardziej boli w święta. Teraz działalność organizacji będzie widoczna 
także w Rumi.

– Będzie to dzień wigilijny, zimowy, świąteczny… Szczególnie w pan-
demię, gdzie wiele osób jest wyizolowanych, gdzie prawdopodobnie 
nasz wolontariusz będzie jedyną żywą osobą, którą będzie można zo-
baczyć w tym długim okresie – nie z komputera, nie z telewizora, ale 
na żywo – tłumaczy Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, 
która chce pomóc najbardziej potrzebującym.

Aby zrealizować to przedsięwzięcie, potrzebni będą wolontariusze 
i darczyńcy. Chętni mogą się zgłaszać za pośrednictwem facebookowej 
strony „Wolne Miejsce – Rumia”, gdzie dostępny jest formularz określa-
jący, w jaki sposób chcemy się zaangażować.

Natomiast dla osób potrzebujących wsparcia od 5 do 20 grudnia funk-
cjonować będzie specjalna infolinia. Samotni rumianie, którzy chcieliby 
otrzymać paczkę ze świątecznymi daniami, proszeni są o kontakt telefo-
niczny pod numerem: 58 728 27 38.
/raf/

- Miejskie Mikołajki organizowaliśmy 
co roku w Miejskim Parku Rodzinnym, 
w przypadku fatalnej pogody przenosząc 
się do Fabryki Kultury – mówi Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury 
w Redzie. – W tym roku pandemia unie-
możliwiła nam i to spotkanie, więc skoro 
dzieci nie mogły przyjść do Mikołaja, 
Mikołaj wybrał się do dzieci.
I tak w niedzielę, między dwunastą a szes-
nastą, Mikołaj przemierzał Redę swoim 
zaprzęgiem. Zamiast sań była bryczka, 

zamiast reniferów – konie, a na każdym 
przystanku dzieci mogły z Mikołajem po-
rozmawiać, zrobić sobie zdjęcie i sięgnąć 
do worka ze słodyczami.
- Nie da się ukryć, że mieszkańcy Redy 
byli mocno i pozytywnie zaskoczeni – 
mówi Tomasz Wiśniewski. – Bardzo nam 
zależało, aby właśnie teraz, w czasach 
pandemii, wyjść i dostarczyć dzieciom tro-
chę radości. Zrobiliśmy to w takiej formie, 
aby zachować wszystkie obowiązujące 
zasady i obostrzenia.  

Ho, Ho, Ho! Mikołaj zajecHał do Redy 
Reda | Tegoroczne mikołajki z pewnością zapisały się w pamięci redzkich dzieci. 
W samo południe na ulicach miasta pojawiła się bryczka Świętego Mikołaja.

fot. UM Reda

Na  rynku przed ratuszem stoi choinka i ka-
ruzela. Tegoroczna choinka jest wyższa niż 
w zeszłym roku, została wydłużona o nowy 

szpic  i ma wysokość 13 metrów. Natomiast 
bezpłatna karuzela świąteczna dla dzieci zosta-
ła udekorowana na górnej obrysówce zdjęcia-

mi z Wejherowa „Dawniej i dziś”. Przy choince 
i karuzeli będzie też emitowana z głośników 
muzyka i kolędy. 

- Iluminacje i dekoracje świąteczne pod-
kreślają atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 
Mimo ograniczeń związanych z pandemia ko-
ronawirusa Covid-19 chcemy, aby mieszkańcy 
Wejherowa w szczególny sposób odczuli magię 
Świąt Bożego Narodzenia, aby miasto w tym 
okresie było dla nich szczególnie atrakcyjne 
– mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt zachęcając mieszkańców do dekoro-
wania własnych posesji, choć w tym roku ze 
względu na pandemię koronawirusa konkurs 
na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną 
balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejhero-
wa nie został ogłoszony.

Przy karuzeli umieszczony został regulamin 
korzystania z karuzeli. Prosimy o jego prze-
strzeganie. Zaś rodziców i opiekunów upra-
sza się o nadzór nad dziećmi w czasie zabawy, 
szczególnie o zachowanie ostrożności przy 
wsiadaniu i wysiadaniu dzieci z karuzeli.  

Każdego roku wejherowska iluminacja jest 
nieco zmieniana i rozbudowywana o kolejne 
nowe, atrakcyjne elementy. Dekoracje świątecz-
ne na ulicach Wejherowa będzie można podzi-
wiać do początku lutego 2020 roku. Prosimy też 
o czujność. W razie dostrzeżenia przypadków 
demontażu lub dewastacji iluminacji świetlnych 
prosimy w takich sytuacjach mieszkańców o re-
agowanie i o kontakt ze Strażą Miejską. 
/raf/

Miasto w świątecznych 
iluminac jach

WEJHEROWO | Jak każdego roku 6 grudnia Wejherowo rozbłysło świątecznymi iluminacjami. Udekorowa-
ny jest ratusz, rynek i deptak, znajdujące się przy rynku kamienice, a także przyległe ulice oraz Park Miejski.
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Nowe radiowozy dla policji
POWIAT | Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie wzbogaciła się o trzy nowe radiowozy.

Zakup pojazdów sfinansowany został przez jed-
nostki samorządowe Powiatu Wejherowskiego, 
w tym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 
Do policyjnej floty dołączyła Kia Ceed oraz dwa 
pojazdy marki Hyundai Tuscon. Nowe samochody 
z pewnością poprawią warunki służby funkcjona-
riuszy oraz pozwolą szybciej reagować na potrzeby 
mieszkańców. Radiowozy udało się kupić dzięki 
wsparciu Powiatu Wejherowskiego, a także gmin 
Choczewo, Szemud i Linia.

Kluczyki do policyjnych pojazdów symbolicznie 
wręczyli: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, 
Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Wójt Gmi-
ny Linia Bogusława Engelbrecht oraz Wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski.

– Rada Powiatu Wejherowskiego przekazała na 
ten cel 100 tys. zł, dzięki czemu udało się wesprzeć 
zakup dwóch samochodów. Radiowozy trafią do 
wejherowskiej drogówki oraz komisariatów w Sze-
mudzie i Gniewinie i mam nadzieję, że będą dobrze 
służyć w wykonywaniu codziennych obowiązków 
służbowych – powiedziała starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że ze względu na sytuację 
epidemiczną w naszym kraju policji przybyło wiele 
nowych zadań. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. 
czy osoby poddane obowiązkowej kwarantannie 
przestrzegają jej zasad oraz czy mieszkańcy stosują 
się do ograniczeń nałożonych przez rząd.
/raf/

Wolontariusze na co dzień pomagają 
chorym w pomorskich szpitalach i wpły-
wają na jakość opieki. Z okazji Między-
narodowego Dnia Wolontariusza zostali 
wyróżnieni pracownicy siedmiu tzw. 
marszałkowskich podmiotów leczniczych 
oraz przedstawiciele 8 organizacji. Wśród 
nich są m.in.: pielęgniarki, ratownicy me-
dyczni, psychologowie, pedagodzy czy 
dietetycy, a nawet strażacy i żołnierze.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
obchodzony jest 5 grudnia. Został ustano-
wiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w 1985 r. Szacuje się, że prawie 10 proc. 
Polaków jest lub bywa wolontariuszami. 
To osoby w różnym wieku, zarówno mło-
dzież, jak i emeryci. Do czasu pandemii 
udzielali bezpłatnej i bezinteresownej 
pomocy pacjentom m.in. na oddziałach 
onkologicznych, neurologicznych, reha-
bilitacyjnych i pediatrycznych. Organi-
zowali też różne zajęcia i akcje charyta-
tywne, a w ciężkich dla pacjenta chwilach 
wnosili ciepło, serdeczność i uśmiech.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, 
w tym roku, nie odbyła się tradycyjna 

gala wolontariatu. Jednak najbardziej za-
służeni wolontariusze i placówki zostali 
wyróżnieni. Nagrodzeni otrzymali po-
dziękowania i upominki.

Samorząd województwa pomorskiego 
docenił 53 wolontariuszy i 8 instytucji, 
które niosą pomoc najbardziej potrze-
bującym. Wśród nagrodzonych znalazło 
się 20 pracowników Copernicusa, 10 ze 
Szpitali Pomorskich, 5 ze Szpitala Dzie-
cięcego Polanki im. M. Płażyńskiego, 1 
ze Szpitala Specjalistycznego w Koście-
rzynie, 2 z Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku, 
4 ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie 
Gdańskim oraz 11 z Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Słupsku. Wyróżnienia 
otrzymały także instytucje: Pomorska 
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf, 
Grupa Widzialna Ręka Wejherowo – 
Reda – Rumia, Dieta od Brokuła, Grupa 
Bastion Reda, Firma Sky Group, Polskie 
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 
Oddział w Gdańsku, Region Pomorski 
Fundacji dr Clown oraz dowódca 73. Ba-
talionu Lekkiej Piechoty – w imieniu żoł-
nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rok 2020 był szczególnie trudny dla po-
morskich wolontariuszy. W 8 tzw. mar-

szałkowskich podmiotach leczniczych 
zarejestrowanych było 288 wolontariu-
szy. Z uwagi na, wynikający z epidemii 
koronawirusa, zakaz odwiedzin w pla-
cówkach medycznych, wolontariusze 
nie mogli wykonywać swoich dotych-
czasowych zadań. Jednak nie zostawili 
podopiecznych i pracowników ochrony 
zdrowia bez pomocy. Włączali się w wiele 
akcji, m.in.: szyli maski, składali przyłbi-
ce, przygotowywali i dostarczali posiłki, 
pomagali rozładowywać sprzęt medycz-
ny, zbierali pieniądze i kupowali za nie 
np.: środki dezynfekcyjne, rękawiczki 

i odzież ochronną. Byli też i tacy, którzy 
np. organizowali przed szpitalnymi od-
działami dziecięcymi występy klownów 
czy pokazy taneczne. Jeszcze inni uczy-
li, jak prawidłowo komponować posiłki, 
udzielali wsparcia psychologicznego czy 
też dostarczali medykom i pacjentom 
przebywającym w kwarantannie jedzenie 
i leki. Niektórzy pomagali bezpośrednio 
w podmiotach medycznych w czasie epi-
demii m.in.: kierowali ruchem, mierzyli 
temperaturę czy uczyli pacjentów dezyn-
fekcji rąk. Każdy pomagał tak, jak umiał.
/raf/

Wielkie święto pomorskiego 
wolontariatu POMORZE | 8 instytucji i 53 osoby (także z powiatu wejherowskiego) zostały nagrodzo-

ne podczas Pomorskiej Gali Wolontariatu. Docenieni zostali ci, którzy na co dzień dzielą 
się swoim czasem i poświęcają się dla potrzebujących wsparcia i pomocy. 
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- Ten stan rzeczy na szczęście nie potrwa 
długo, według zapewnień wykonawców 
do końca roku sytuacja wróci do normy 
– mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – W pierwotnym harmonogra-
mie prac na ulicy Obwodowej wystąpiły 
opóźnienia, związane z kolizjami sieci, co 
okazało się, niestety, dopiero po przystą-
pieniu do robót. 
Przed weekendem wjazd i wyjazd w ulicę 

Łąkową zostanie częściowo otwarty, lecz 
w dalszym ciągu  z ruchu będą wyłączone 
lewoskręty, a ulica Gdańska będzie naprze-
miennie zwężana do jednego pasa ruchu.  
Poważniejsza sytuacja czeka kierowców 
na ulicy Obwodowej. Tam  od piątku, 11-go, 
do wtorku, 15 grudnia, w związku z naprze-
miennym układaniem warstw nawierzchni 
jezdni, kierowcy muszą liczyć się z utrud-
nieniami w dostępie do ulicy Garncarskiej 
i zjazdu do stadniny. Natomiast w sobotę, 
12 grudnia, na odcinku od ulicy Łąkowej do 
ronda przy ul. Młyńskiej, ulica Obwodowa 
zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Na 
całej szerokości jezdni będzie układana 
ostatnia warstwa nowej nawierzchni. W śro-
dę, 16 grudnia, również w związku z pra-
cami bitumicznymi, ponownie zamknięte 
zostaną wjazdy i wyjazdy z ulic Szkolnej 
i Brzechwy oraz ulicy Garncarskiej. 
- Jeśli pogoda nie spowoduje opóźnień,  
przed świętami powinniśmy cieszyć się cał-
kowicie zmodernizowaną ulicą Obwodową, 
kończąc tym samym wieloletnią inwestycję, 
prowadzoną przez Powiat Wejherowski – 
mówi Krzysztof Krzemiński. - Wprawdzie 
prawie równoczesna realizacja dwóch 
etapów była dużym utrudnieniem dla kie-
rowców, lecz dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu możemy zakończyć inwestycję 
znacznie wcześniej, niż się spodziewaliśmy. 
Prosimy o kilka dni cierpliwości, apelując 
jednocześnie o ostrożność i stosowanie się 
do zmienionej organizacji ruchu.

duże koRki spoWodoWane RoboTaMi
Reda | Reda ponownie się zakorkowała. zauważalne utrudnienia komunikacyjne 
są związane z pracami na dwóch najważniejszych ulicach - ulicy obwodowej oraz 
skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i łąkowej.  

fot. UM Reda
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To ostatni element metropolitalnego 
węzła integracyjnego Wejherowo (Kwia-
towa), w ramach którego za łączną kwotę 
40 mln zł wykonano wcześniej przebu-
dowę skrzyżowań, ulic, drogi rowerowe, 
chodniki i nowe parkingi – m.in. duży 
ogólnodostępny parking dla samocho-
dów i rowerów oraz przystanki MZK 
i PKS pomiędzy torami kolejowymi, 
a drogą krajową nr 6, wraz całą infra-
strukturą podziemną. Na realizację tej 
strategicznej inwestycji władze Wejhero-
wa pozyskały 18,2 mln zł dotacji unijnej 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, 2,3 mln zł pochodziło 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID 
–19, a za 500 tys. zł PEWiK przebudował 
sieci wodociągowe.

W oficjalnym zakończeniu realizacji 
jednej z najważniejszych i największych 
miejskich inwestycji uczestniczyli Wo-
jewoda Pomorski, Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego, Wicestarosta 
Wejherowski oraz wejherowscy radni, 
którzy jako pierwsi mogli obejrzeć efek-
ty prac podczas spaceru pod tunelem. 

W ramach węzła integracyjnego Wej-
herowo (Kwiatowa) łącznie powstało: 
242 miejsca parkingowe/postojowe dla 
samochodów, 80 miejsc dla rowerów, 2 
km nowych dróg, 2,8 km chodników, 1,2 
km ścieżek rowerowych, 5 zatok autobu-
sowych, przebudowano 5 skrzyżowań, 
w tym powstało jedno nowe rondo.

Przewodniczący największych klubów 
radnych wejherowskiej Radzie Mia-
sta Wojciech Kozłowski i Jacek Gafka 
zgodnie podkreślają:

- Ta inwestycja to duży sukces koalicji 
Wolę Wejherowo i Platformy Obywatel-
skiej Ponad Podziałami. Udowodnili-
śmy, że kilka lat naszej współpracy przy-
nosi znaczące korzyści mieszkańcom. To 
nasi radni, stanowiący większość w Ra-
dzie Miasta, konsekwentnie wspierali 
budowę tunelu i węzła integracyjnego, 
a przede wszystkim głosowali uchwa-
lając budżety miasta zabezpieczające fi-
nansowanie inwestycji.

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa:

- Zakończona inwestycja nie tylko 

upłynni ruch pojazdów w okolicy głów-
nego dworca, ale też zapewni mieszkań-
com Wejherowa i okolic odpowiednią 
infrastrukturę, dzięki której będą mogli 
się sprawnie przesiadać z samochodu, 
autobusu czy też roweru do pociągu. 
Budujemy w ten sposób sprawny system 
komunikacyjny w naszym mieście.

Leszek Szczypior, radny Wejherowa:
- Chciałbym serdecznie podziękować 

wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do tego, że oczekiwany tunel pod to-
rami w Węźle Kwiatowa został otwarty. 
Powstał również bardzo duży węzeł in-
tegracyjny, gdzie zostało przebudowane 
otoczenia dworca kolejowego od strony 
miasta i od drogi krajowej z infrastruk-
turą podziemną i naziemną. Koszty są 
ogromne, ale pozyskane przez miasto 
środki zewnętrzne budzą uznanie. Jest 
to super inwestycja. 

Tomasz Groth, radny Wejherowa i ra-
townik medyczny:

- Nowo otwarty tunel wpłynie na bez-
pieczeństwo mieszkańców. W obecnej 
sytuacji pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna musi stać na przyjeździe kolejo-
wym, co w znaczy stopniu wydłuża czas 
dotarcia do osób potrzebujących. Tunel 
pozwoli przejechać służbom ratunko-
wym i skróci czas dojazdu.

Bartłomiej Frey, radny Wejherowa: 
- Było to trudne i skomplikowane za-

danie, ale mieszkańcy są bardzo zado-
woleni. Nowo wybudowane połączenie 
znacznie ułatwi życie wejherowianom, 
zarówno po południowej jak i północnej 
stronie miasta. Jest dużo lepiej niż było 
i to jest najważniejsze. Nasze Wejherowo 
się zmienia, rozwija, cały czas idziemy 
do przodu.

TRudna inWesTycja pod RucHeM 
pociąGóW

Z uwagi na skalę inwestycji i koniecz-
ność zamykania ulic węzeł integracyjny 
Wejherowo (Kwiatowa) był realizowany 
etapami od 2017 roku. Najtrudniejszym 

elementem był tunel (fachowo nazwa-
ny wiaduktem) pod wieloma torami 
kolejnymi, a do tego prowadzony na 
zakręcie, ukośnie do linii torowiska. In-
westycja wiązała się z wybudowaniem 
nowego układu drogowego pod torami 
kolejowymi, na których przez cały czas 
trwania inwestycji musiał być utrzyma-
ny ruch pociągów.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa:

 - Pomimo pierwotnych ustaleń, po 
dokonaniu dodatkowych analiz, PKP 
zwróciła uwagę na szereg zagrożeń, jakie 
mogą wystąpić podczas realizacji prac 
metodą pierwotnie przyjętą w doku-
mentacji tj. metodą przecisku. Wspólnie 

zdecydowaliśmy o zmianie technologii 
wykonania tunelu z przecisku na wykop 
otwarty, jako rozwiązania bardziej bez-
piecznego. Spowodowało to wydłużenie 
terminu realizacji o rok z uwagi na ko-
nieczność opracowania i uzgodnienia 
z PKP zmiennego projektu, a przede 
wszystkim opracowania regulaminu 
prac torowych i regulaminu prowadze-
nia ruchu pociągów, co było szczególnie 
skomplikowane w sezonie wakacyjnym. 
Dużo wolniejsza była realizacja, gdyż 
tory były wyłączane z ruchu etapami 
i tylko w określonych godzinach, aby 
umożliwić w tym czasie roboty budow-
lane w wykopach na torowisku.
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Nowy tunel połączył północne 
i południowe Wejherowo

WEJHEROWO | Ze zeszłym tygodniu władze Wejherowa 
oficjalnie oddały do użytku tunel pod torami kolejowymi 
w ciągu ulicy Kwiatowej. 

MieczysłaW sTRuk, 
marszałek województwa 
pomorskiego

- Budowa tej inwestycji to piękny przykład 
interwencji środków przyznanych przez zarząd 
województwa pomorskiego, z puli środków 
europejskich. Tunel jest niezwykle ważny, bo 
przecież Wejherowo jest podzielone na pół linią 
kolejową, a dzisiaj możemy bezkolizyjnie prze-
jechać pod torami. Ta epokowa inwestycja. Nie 
jest to ostatnie słowo władz miasta, bo przygo-

towywany jest w innym miejscu kolejny tunel.

„
daRiusz dRelicH, 
wojewoda pomorski

- To duże zadanie, a jak się okazało walka z epi-
demią nie wstrzymała tej inwestycji. To bardzo 
ważne, że samorządy realizują zgodnie z planem 
te projekty, które były wcześniej przewidziane. 
Taki właśnie kluczowy dla miasta Wejherowa, ale 
nie tylko, jest Węzeł Wejherowo. Tunel będzie 
służył mieszkańcom, ale także odwiedzającym 
miasto turystom. Bardzo mnie cieszy, że zostało 
to uczynione przy wykorzystaniu środków z tar-

czy samorządowej. Gratuluję!

„

kRzyszTof HildebRandT, 
prezydent wejherowa

 - Obiecałem, że będziemy zmieniali Wejhero-
wo i to robimy. Ta inwestycja jest tego najlep-
szym przykładem. Będzie służyła wszystkim 
mieszkańcom. Nie ustajemy w wysiłkach, aby 
zmieniać nasze miasto na lepsze w każdej 
dzielnicy. Dziś razem z mieszkańcami cieszy-
my się z zakończenia budowy tunelu na ul. 
Kwiatowej i całego węzła Wejherowo.

„



Powiat Wejherowski
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a 
ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
/t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363./ oraz art. 10 i art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jedn. 
Dz. U. z 2020r. poz. 256/ zawiadamia, że w dniu 
02.12.2020r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 23.03.2020r. (uzupełniony dnia 18.06.2020r.) 
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej :

budowy drogi gminnej 
pn.: „Budowa ul. Stefana Batorego w Rumi na 

odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Chmielnej”

na nieruchomościach gruntowych na terenie 
Gminy Miasta Rumia określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi gminnej:*
- obr. 21 działki nr ewid.: 215/14, 25/4, 35/1, 384, 
387, 68/2, 194/15, 25/6 (25/5), 34/3 (34/2), 36/2, 
36/3, 67/2, 68/1, 35/5 (35/4), 68/18 (68/15), 215/3, 
141/1, 193/1, 35/8 (35/3), 35/9 (35/3), 194/22 
(194/3)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki 
obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów 
i innych dróg publicznych:*
- obr. 21 działki nr ewid.: 35/10 (35/3), 58/2, 193/9, 
292/3

* numery w nawiasach oznaczają numery działek 
przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony 
postępowania o możliwości zapoznania się 
z decyzją oraz dokumentacją sprawy w Starostwie 
Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 
4, w pokoju 212 po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym pod nr 58 572-94-47.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody 
Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty 
Wejherowskiego, w terminie 14 dni od 
skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl wywieszono, na okres 21 dni, wykaz nr XIV/2020 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gm. Choczewo 
i gm. Gniewino, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu 
Wejherowskiego.

Wykaz wywieszono w dniu 08 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. 
poz. 256/ zawiadamia, że w dniu 24.11.2020r., na wniosek z dnia 2020-09-30. 
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Budowie drogi gminnej- ulicy Jęczmiennej w Rumi wraz z budową kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji elektroenergetycznej”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. 01 działki nr ewid.: 39/1 (powstała z podziału dz. nr 39), 40/2, 38/10 (powstała 
z podziału dz. nr 38/1), 38/8 (powstała z podziału dz. nr 38/3), 41/9 (powstała 
z podziału dz. nr 41/8), 37/3 (powstała z podziału dz. nr 37/2)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:

- obr. 01 działki nr ewid.: 37/1, 40/1, 41/1, 38/7
- obr. 02 działki nr ewid.: 8/5, 7

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania 
się z decyzją oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Wejherowskim, 84-200 
Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod 
nr 58 572-94-47.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty 
Wejherowskiego, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 
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W pierwszej kolejności oddano do użyt-
ku drogi gminne w Lisewie oraz Kostkowie. 
Wartość obu inwestycji wyniosła 472 740 zło-
tych. Gmina pozyskała dofinansowanie na ten 
cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w wysokości 300 000 złotych. Obie drogi zy-
skały nową nawierzchnię z kostki brukowej, 
chodniki oraz odwodnienie w przypadku 
drogi w Kostkowie zamontowano nowe punk-
ty oświetleniowe. 

W miejscowości Chynowie został przebudo-
wana droga gminna poprzez wykonanie na-

wierzchni z płyt żelbetonowych otwartych na 
odcinku 520 metrów. W ramach inwestycji 
utwardzono pobocza oraz wykonano zjazdy 
do posesji z kruszywa. Wartość inwestycji wy-
niosła 226 797,24 zł a pozyskane dofinanso-
wane z Samorządu Województwa Pomorskie-
go wyniosło 91 860 złotych. 

W miejscowości Lisewo przebudowano dro-
gi wewnętrzne na działce nr 125/25. Na ten cel 
Gmina Gniewino pozyskała bezzwrotną pomoc 
finansowa w wysokości 135 672,69 zł z Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wspomniana 

kwota w 100% pokryła wydatki inwestycyjne, 
w ramach których wykonano przebudowę na-
wierzchni drogi z płyt żelbetowych i utwardzo-
no pobocze  tłuczniem betonowym. 

W miejscowości Gniewino przeprowadzono 
drugi etap remontu dróg wewnętrznych na 
Osiedlu Kaszubskim. W ramach zadania wy-
lano asfalt oraz zmodernizowano odwodnie-
nie. Wartość inwestycji wyniosła 162 932,06 zł 
a pozyskane dofinansowanie z Fundacji PGE 
wyniosło 70 000 złotych. 
/raf/

Inwestycje drogowe zakończone
GM. GNIEWINO | W 2020 roku zrealizowano zadania inwestycyjne w obszarze modernizacji dróg gminnych na łączną wartość 1 miliona 
złotych, z czego pozyskane dofinansowanie stanowiło kwotę prawie 580 tys. złotych. 

Podczas spotkania w ratuszu zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz przekazał zaku-
pione odblaski insp. Beaty Perzyńskiej, komen-
dant Powiatowej Policji w Wejherowie.

Zawieszki i opaski samozaciskowe będą 
wręczane pieszym przez policję, przez co mają 
poprawić ich bezpieczeństwo na przejściach 
dla pieszych i na drogach poza miastem, gdzie 
nie ma chodników. Widoczność uczestników 
ruchu drogowego i bezpieczeństwo miesz-

kańców na drodze jest jednym z priorytetów 
władz miasta. 

- Naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, dlatego wspólnie z Policją 
i innymi instytucjami działającymi na terenie 
miasta, powiatu czy województwa staramy się 
podejmować różne działania związane z tą sferą 
życia – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – Kiedy pani Komen-
dant zwróciła się do Prezydenta Miasta z proś-

bą, aby w ramach akcji "Świeć przykładem" 
zakupić odblaski, spotkało się to oczywiście 
z pozytywnym odzewem. Odblaski odgrywają 
bardzo ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa 
na drodze, nośmy je dla naszego bezpieczeń-
stwa i to zarówno pieszych, jak i kierowców. 

odblask Może uRaToWać życie
- Jesteśmy wdzięczni, kiedy samorządowcy 

rozumieją potrzeby swoich mieszkańców, bo 
tak naprawdę bezpieczeństwo to jedna z pod-
stawowych naszych potrzeb - mówi insp. Be-
ata Perzyńska, komendant Powiatowy Policji 
w Wejherowie. - Każdy z nas musi dbać o swoje 
i swoich najbliższych bezpieczeństwo. Dzięku-
jemy Prezydentowi za przekazane odblaski, bo 
ten mały gest, jakim jest założenie odblasku 
powoduje, że wszyscy są bezpieczni. Dlatego 
zachęcamy: bez względu na wiek nośmy odbla-
ski, nie tylko na drodze, poza obszarem zabu-
dowanym, ale także w mieście. 

Elementy odblaskowe, wręczane pieszym, 
noszone przy plecakach i odzieży zewnętrznej 
mają dbać o widoczność uczestników ruchu 
drogowego. Warto podkreślić, że po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój, jest widziany 
przez kierującego pojazdem z odległości około 
40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na 
sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna 
nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe 
metry pozwalają kierowcy wyhamować i bez-
piecznie ominąć pieszego.
/raf/

Miasto wsparło akcję 
„Świeć przykładem”

WEJHEROWO | 2 tysiące sztuk elementów odblaskowych przekazało Miasto Wejherowo dla Policji, włącza-
jąc się do policyjnej akcji bezpieczeństwa na drodze w ramach kampanii profilaktycznej „Świeć przykładem”. 

Energa Oświetlenie sp. z o.o. Sopot Rejon Usług Oświe-
tleniowych Wejherowo wymieniła w tym roku 12 słupów 
oświetlenia drogowego przy ul. Dworcowej i 8 słupów na 
ul. 12 Marca w Wejherowie. 
Energa Oświetlenie będąc właścicielem dużej części 
oświetlenia drogowego w Wejherowie, w ramach obo-
wiązującej umowy z miastem, dba o stan techniczny 
urządzeń, którymi świadczy usługę oświetlenia ulic 
w Wejherowie.
- W ramach tej usługi między innymi wymieniamy słupy, 
w sytuacji gdy ich stan techniczny nie pozwala na dal-
szą eksploatację. Zmiany takie są dokonywane każdego 
roku, zawsze w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie w liczbie kilku lub kilkunastu 
sztuk – mówi Antoni Kowalczyk, kierownik Działu Reali-
zacji Usług Kaszuby RUO Energa Oświetlenie sp. z o.o.  
Jak dodaje w bieżącym roku dokonano wymiany słu-
pów na ulicy Dworcowej dopasowując je do istnieją-
cych w tej części Wejherowa. Są to słupy typu EVA 
w kolorze czarnym. Inny rodzaj słupów zastosowano na 
ul. 12 Marca, gdzie wymieniono je na słupy ocynkowa-
ne, dostosowane wizualnie do infrastruktury oświetle-
niowej w tej części miasta. 
/raf/

noWe słupy 
oŚWieTlenioWe
WejHeRoWo | dwie ulice w mieście – dworcowa i 12 Mar-
ca – są lepiej oświetlone.
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Droga została utwardzona płytami IOMB na odcinku 500 m. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 200.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł to 
środki pozyskane z budżetu Województwa Pomorskiego na 2020 rok. 
Roboty drogowe zostały wykonane przez upływem terminu określo-
nego w umowie.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma "Usługi Ogólno- Sprzętowo- 
Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth" z Bolszewa.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Pomorskiego i są 
przeznaczone  na zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego.
/UGW/

Odbiór ulicy 
Łąkowej w Orlu
GM. WEJHEROWO | W tym tygodniu odbył się odbiór prac związa-
nych z modernizacją kolejnego etapu ulicy Łąkowej w Orlu. 

fot. UM Wejherowo
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Tegoroczna, jubileuszowa edycja zgromadziła 
wielu artystów biorących udział w konkursie, ale 
także samorządowców, którzy chcieli podzięko-
wać uczestnikom i organizatorom konkursu. 
Blisko 200 osób wzięło udział w tegorocznym 
konkursie. Łącznie na konkurs wpłynęło 435 
prac, ukazujących piękno haftu kaszubskiego.

Od ponad dwóch dekad Gminny Dom Kul-
tury w Lini organizuje konkurs, którego celem 
jest m.in. upowszechnianie wartości i atrakcyj-
ności różnych szkół haftu kaszubskiego, akty-
wizowanie środowiska twórczego zajmującego 
się haftem oraz pozyskiwanie nowych twórców 
i młodych talentów. Konkurs pozwala zapoznać 
się z elementami występującymi w poszczegól-
nych szkołach haftu, zapoznać się z techniką 
wykonywania haftów i poznać zdolności kom-
pozycyjne poszczególnych wykonawców. 

W konkursie udział wzięli hafciarze, ucznio-
wie szkół podstawowych oraz młodzież z wielu 
miast i wsi województwa pomorskiego. Komi-
sja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę 
na: zgodność z ornamentyką poszczególnych 
szkół haftu kaszubskiego, właściwą kolorystykę 
elementów wzorów, oryginalność kompozycji 
i poziom technicznego wykonania.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym osobom – mówił Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel. – Bardzo się cieszę, że 
konkurs rozwija się i cieszy się coraz większą po-
pularnością, szczególnie wśród młodych ludzi. 
To ważne, aby podtrzymywać i pielęgnować tra-
dycje kultury kaszubskiej, szczególnie tej żywej, 
funkcjonującej dzięki jej naturalnemu i ciągłemu 
przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. 

W konkursie silnie zaznaczył się akcent wej-
herowski. Wśród laureatów konkursu znalazły 
się wejherowianki. Pierwsze miejsce zdobyły: 
Teresa Domnik i Teresa Dembkowska, drugie 
- Wanda Mironkiewicz, Małgorzata Szmidt-
ka, Mirosława Dargacz i Ludwika Wesserling, 
a trzecie - Maria Michałowska.

Wojewódzki konkurs Haftu Kaszubskiego 
w Lini został zainicjowany przez Edmunda 
Szymikowskiego w 1996 r. z inicjatywy Ed-
munda Szymikowskiego, ówczesnego dyrekto-
ra Domu Kultury w Lini. Na jego ręce, zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz złożył podziękowania za propagowanie 
rękodzieła kaszubskiego.

Warto dodać, że konkurs został dofinansowa-
ny przez Powiat Wejherowski, w ramach powia-
towego kalendarza imprez. Na wystawie można 
podziwiać prace wykonane według wzorów 
szkoły żukowskiej, wdzydzkiej, puckiej, wej-
herowskiej, słupskiej, gdańskiej, borowiackiej, 
tucholskiej oraz hafty czepcowe.
/raf/

Reda na deskach Teatru 
Szekspirowskiego
REDA | Po kilku miesiącach ciężkiej pracy grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Redzie zaprezentowała się w finale Teatralnego Pasjansa 2020.  
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OGłOSZenIe 306/2020/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 1990) informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został Wykaz nr XXXII stanowiący 
załącznik do Zarządzenia nr 828/328/2020 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 30 listopada 2020 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną, ozna-
czoną jako działka nr 45 o powierzchni 14.828m2 
oraz nieruchomość składającą się z działek nr 41/31 
o powierzchni 145m2 i nr 41/33 o powierzchni 
2.411m2, położonych w Rumi, w rejonie ul. kolejo-
wej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, 
o łącznej powierzchni 17.384m2, obr. 15, przezna-
czone do zbycia w formie bezprzetargowej jako 
wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do spółki.

Rumia, dnia 03.12.2020r.

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 837/337/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.12.2020r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przedmioto-
wy wykaz zamieszczony został również na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 09.12.2020r.

OGłOSZenIe 317/2020/DB OGłOSZenIe 319/2020/DB
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Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni z kostki 
brukowej, wymianę wykładzin PCV, wymiana posadzek, 
remont elewacji budynku, wymianę okien, remont pokrycia 
dachowego, remont instalacji elektrycznych, malowanie 
ścian wewnętrznych i remont ogrodzenia. 
Wartość inwestycji wyniosła 798 302,85 zł, a dofinanso-
wanie stanowiło 570 tys. złotych, które Gmina Gniewino 
pozyskała w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin 
Lokalizacyjnych realizowanego przez PGE EJ 1. 
/raf/

oŚRodek zdRoWia po 
ModeRnizacji
GM. GnieWino | zakończył się remont ośrodka 
zdrowia w Gniewinie.

ReklaMa U/2020/PR

fo
t. 

U
G

 G
ni

ew
in

o

„Kącik malucha” w Centrum Kultury
GM. GNIEWINO | Wyjątkowym miejscem w przestrzeni Centrum Kultury jest „Kącik Malucha”, który powstał dzięki programowi „WzMOCnij 
Swoje Otoczenie”, organizowanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Został stworzony z myślą o naszych naj-

młodszych gościach i ich opiekunach, aby 
mogli przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas 
podczas wizyt w Centrum. W „Kąciku” dzie-
ci mogą się bawić i rysować przy kolorowym 
stoliczku, a na specjalnie przystosowanych re-
gałach, oprócz książek znajdą też zabawki i gry 
edukacyjne. Dzięki otrzymanemu grantowi 
zostały zakupione krzesła, stoły, regały pod bi-
blioteczkę, telewizor, komoda oraz sofy, które 
posłużą zarówno najmłodszym, jak i dorosłym 
gościom naszego Centrum. Zagospodarowa-
nie na nowo przestrzeni poczekalni pozwala 
na zachowanie bezpiecznych odstępów pomię-
dzy dziećmi podczas zabawy, a także między 
opiekunami. 

Na zakupionym telewizorze wyświetlana 
będzie prezentacja przypominająca o zasa-
dach sanitarnych obowiązujących podczas 
pandemii koronawirusa. W pomieszczeniach 

Centrum Kultury zostaną rozlokowane środki 
dezynfekcyjne przeznaczone dla użytkowni-
ków, a zakupione meble i wyposażenie pozwa-
lają na łatwe i systematyczne odkażenie. Mamy 
nadzieję, że dzięki temu uda nam się choć po 
części  zwiększyć poczucie bezpieczeństwa 
osobom odwiedzającym nasz obiekt w czasie 
panującej pandemii koronawirusa.

Program dobrosąsiedzki „WzMOCnij Swoje 
Otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych - krajowego operatora syste-
mu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie 
najlepszych projektów związanych z rozwojem 
lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia spo-
łecznego i kulturalnego oraz finansowe wspar-
cie ich wdrożenia w wyłonionych gminach.

Więcej informacji o działalności organi-
zatora programu dostępnych jest na stronie 
www.wzmocnijotoczenie.pl
/raf/

Remont pływalni 
zakończony
GM. GNIEWINO | Zakończył się remont pływalni w Gniewinie.

Gmina Gniewino przeprowadziła prace ma-
jące na celu poprawę warunków sanitarnych 
na krytej pływalni. Realizacja projektu była 
możliwa dzięki grantowi przyznanemu gmi-
nie w programie „WzMOCnij swoje otocze-
nie”, którego organizatorem są Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. 

Projekt remontu krytej pływalni w Gniewinie ma poprawić warunki 
sanitarne, szczególnie w trudnym czasie pandemii. Do tej pory przepro-
wadzono prace malarsko – tynkarskie oraz zakupiono i zamontowano 
wymienniki ciepła. 

Dzięki realizacji zadania poprawi się bezpieczeństwo sanitarne korzy-
stających z krytej pływalni, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży 
oraz seniorów. 

Wartość prac wyniosła ponad 50 tys. złotych, z czego 20 000 zł stanowił 
grant przyznany przez spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. 
Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwo-
jem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców 
w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu spo-
sobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych 
w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infra-
struktura przesyłowa. 

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” 
można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.
wzmocnijotoczenie.pl. 
/raf/
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Autorką realizowanego przez miasto projektu „Rowerowe 
miasteczko - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym 
zagospodarowaniem terenu obejmującym stacjonarne mia-
steczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11 
im. Teodora Bolduana w Wejherowie”, jest Izabela Sikora. 
Jak informuje zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz to 
kolejny tego typu obiekt w Wejherowie. Dzięki temu zada-
szone wiaty rowerowe będą funkcjonowały już w czterech 
szkołach podstawowych w Wejherowie:  „szóstce”, „ósem-
ce”, „dziewiątce” i „jedenastce”. 
Aktualnie przed budynkiem szkoły została ułożona już 
nowa nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 152 metrów 
kwadratowych, na której zostaną ustawione dwie zadaszo-
ne wiaty ze stanowiskami na 52 rowery.  Wiaty będą znaj-
dowały się po lewej stronie od wejścia głównego do budyn-
ku szkoły od ul. Prusa, a miasteczko rowerowe – powstanie 
przy boisku, od ul. Kaszubskiej. Na terenie miasteczka 
ruchu drogowego o pow. 7x14 metrów kwadratowych 
znajda się też nasadzenia zieleni, mała architektura miej-
ska, a także tablica z regulaminem określającym zasady 
funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego. Ustawienie 
wiat planowane jest za około dwóch tygodni a zakończenie 
całej inwestycji – jeszcze w grudniu br. 
/raf/

pRzy szkole podsTaWoWej 
nR 11 będą WiaTy RoWeRoWe
WejHeRoWo | Rozpoczęły się prace związane 
z budową wiat rowerowych i miasteczka ruchu 
drogowego przy szkole podstawowej nr 11.

fot. UM Wejherowo

Urządzenia są podskórne z elektrodą defi-
brylacyjną, umieszczoną pozanaczyniowo, naj-
częściej wzdłuż lewego brzegu mostka. Zabiegi 
wykonano w Kaszubskim Centrum Chorób 

Serca i Naczyń, które działa w Szpitalu Specja-
listycznym im. F. Ceynowy  w Wejherowie. 

Jak wyjaśnia dr Roman Moroz, kierownik 
Pracowni Elektroterapii, nie są to urządzenia 

dla każdego. Ich wyjątkowość polega na tym, 
że elektroda defibrylacyjna jest wszczepia-
na podskórnie, a nie wewnątrzsercowo, jak 
w standardowych urządzeniach. Dzięki temu 
zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań np. 
infekcyjnych i zakrzepowych.

Urządzenie implantuje się pacjentom, u któ-
rych zastosowanie układu wewnątrznaczynio-
wego jest niemożliwe lub z różnych względów 
ryzykowne, a także u pacjentów młodych, u któ-
rych z uwagi na długie życie, prawdopodobień-
stwo powikłań na przestrzeni lat jest wysokie.

Pierwsze w historii dwa zabiegi były wyko-
nane u młodych mężczyzn z ciężkim, przewle-
kłym uszkodzeniem serca, których należało za-
bezpieczyć na wypadek wystąpienia groźnych 
dla życia zaburzeń rytmu serca.

Jak podkreśla ordynator Oddziału Kardiolo-
gii i Angiologii Interwencyjnej dr hab. Marek 
Szołkiewicz zabiegi stanowią kolejny ważny 
element systemu kompleksowej opieki nad pa-
cjentem z ciężką niewydolnością serca, który 
jest proponowany w Wejherowie.

Całość zabiegów nadzorował ekspert z Naro-
dowego Instytutu Kardiologii w Aninie dr nauk 
med. Paweł Syska.
(DD)

Pierwsze w historii 
zabiegi implantac ji

POWIAT | W Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń wykonano po raz pierwszy w historii ośrodka 
zabiegi implantacji podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów.
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OGłOSZenIe 320/2020/DB

Ś.P.
O. BOnuSA TOmASzA 
DąBROWSKieGO OFm

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Z wielkim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim 
wyrazy współczucia

składają:

proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Osiecznej oraz byłego 
wikarego i ekonoma klasztoru Franciszkanów w Wejherowie

OGłOSZenIe 321/2020/DB

Ś.P. 
meLAnii 

BLum

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Pierwszej Kierownik miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rumi

w latach 1954-1979

Krzysztof  Woźniak
Przewodniczący Rady  

Miejskiej Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami Urzędu 
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gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

dReWno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

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

zieMniaki, 80 groszy wineta, tel. 
510 751 837

sianokiszonka, 80 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

siano, 75 zł, suche, Częstkowo, tel. 
510 751 837

słoMa, 30 zł, sucha, Szemud, tel. 
510 751 837

spRzedaM odkurzacz POWERMED 
przeciwalergiczny, na mokro, mao 
używany, 850 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

spRzedaM słoiki 1, no lit., z nakręt-
kami większa ilość szt. 1 zł, Sierakowi-
ce, tel. 790 290 835

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, szynko-
war - nowy, szybkowar 2 szt., tor sa-
mochodowy 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

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

RÓŻNE

spRzedaM drewno opałowe, 

NIERUCHOMOŚCI

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

spRzedaM

spRzedaM mieszkanie - 2 pokoje, 
garaż, Kębłowo, tel. 693 033 160

OGŁOSZENIA uWaGa... noWy nuMeR oGłoszeń za 2 zł 7248!

MOTORYZACJA

spRzedaM

jaWa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

RoWeR Flamme niemiecki, z silniekiem 
spalinowym KYMCO, 80 cm, 2 takt, mę-
ski, cena 1333 zł, Tczew, tel. 574 797 077

kupię

skup, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, 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 Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
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