
Inwestycyjny budżet powIatu

Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła budżet na 2021 rok. 
Jak podkreślają władze powiatu, jest to budżet proinwesty-
cyjny, który uwzględnia realizację wielu zadań drogowych, 
edukacyjnych, społecznych i kulturalnych przy wykorzystaniu 
środków zewnętrznych. Największa część budżetu przezna-
czona zostanie na zadania związane z oświatą. 
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Nowe wiaty rowerowe

Przy Szkole Podstawowej nr 11 w 
Wejherowie powstały wiaty ro-
werowe na kilkadziesiąt rowerów 
i miasteczko ruchu drogowego. 
Kompleks powstał z inicjatywy 
mieszkańców, przy wsparciu władz 
miasta, w ramach Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego.
str. 2

Wymień stary piec

W najbliższych latach mieszkań-
ców całego województwa pomor-
skiego czeka szereg przemian 
mających na celu poprawę jako-
ści powietrza, którym wszyscy 
oddychamy. Jedną z nich będzie 
konieczność wymiany pieców na 
nowoczesne odpowiedniki. 
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Oddali hOłd OfiarOm Grudnia 1970

Jak co roku 17 grudnia przy grobach ofiar 
spotkali się mieszkańcy, by oddać im 
hołd, zapalić znicze oraz złożyć kwiaty. 
Prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt 
wspólnie ze współpracownikami złożył 
pamiątkowy wieniec na grobach pole-
głych. Wśród obecnych byli m.in. zastępcy 
prezydenta Beata Rutkiewicz i Arkadiusz 

Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara. W uroczystości brali udział także 
przedstawiciele Powiatu Wejherowskiego, 
byli działacze Solidarności oraz przyjacie-
le poległych. Natomiast modlitwę w inten-
cji pamięci ofiar odprawił ks. prałat Daniel 
Nowk.
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WEJhErOWO | 50 lat temu dwóch mieszkańców Wejherowa zginęło tragiczną śmiercią 
w drodze do szkoły i pracy podczas wydarzeń grudniowych w 1970 roku. Byli to 
Zbigniew nastały (lat 17) oraz marian Wójcik (33 lata).

Pięć rond w mieście 
z nowymi nazwami
REDA | W Redzie pięć rond ma już nowe nazwy. To wynik szerokich kon-
sultacji społecznych, podczas których mieszkańcy najpierw byli pytani 
o propozycje nazw, które później poddano głosowaniu.

- Dyskusję z mieszkańcami na temat nazw pięciu redzkich rond 
przeprowadziliśmy w wakacje – mówi burmistrz Redy Krzysztof Krze-
miński. - W pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy pisemnie zgła-
szali swoje propozycje, korzystając z opracowanego wzoru formularza. 
W drugim etapie poprosiliśmy mieszkańców o oddanie głosów na zgło-
szone uprzednio nazwy. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy 
Redy mogli składać osobiście, e-mailem oraz poprzez platformę ePUAP. 
Łącznie złożono ponad 500 ankiet  – mówi Burmistrz Miasta Redy. 

Po podliczeniu głosów mieszkańców okazało się, że największą liczbę 
głosów otrzymały następujące propozycje:

- Rondo 100-Lecia Niepodległości Polskiej dla ronda w rejonie ul. 
Gniewowskiej i Jana III Sobieskiego,

- Rondo Małego Trójmiasta Kaszubskiego dla ronda w rejonie ul. 
Gniewowskiej i Drogowców,

- Rondo Rekina dla ronda niedaleko Aquaparku, w rejonie ul. Młyń-
skiej, Morskiej i Obwodowej,

- Rondo Polskich Olimpijczyków dla ronda w rejonie ul. Olimpijskiej, 
Rolniczej i Obwodowej,

- Rondo Ks. Jana Kaczkowskiego dla ronda w rejonie ul. Fenikowskie-
go i Młyńskiej.

Rezultat głosowania został przedstawiony Radzie Miejskiej, która za-
twierdziła wybór mieszkańców uchwałą nr XXVI/272/2020 z dnia 26 
listopada 2020r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Pomorskiego 16 grudnia br. co oznacza, że po no-
wym roku na rondach pojawią się stosowne tabliczki.

Przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejhero-
wie powstały wiaty rowerowe na kilkadzie-
siąt rowerów i miasteczko ruchu drogowego. 
Kompleks powstał z inicjatywy mieszkańców, 
przy wsparciu władz miasta, w ramach Wej-
herowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ta 
inwestycja będzie nie tylko skuteczną zachętą 
do większej aktywności dzieci i młodzieży, 
ale także będzie służyła do nauki przepisów 
ruchu drogowego. Jest to realizacja ostatniej 
edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wiaty na 26 rowerów, powstały przy wej-
ściu głównym do budynku – od ul. Prusa, 
a miasteczko rowerowe – przy boisku, od ul. 
Kaszubskiej. Na terenie miasteczka ruchu 
drogowego są też nasadzenia zieleni i mała 
architektura. Wykonawca wyłoniony w dro-
dze przetargu zadanie wykonał za blisko 104 
tys. zł (całość zadania łącznie z dokumentacją 

projektową to prawie 120 tys. zł).
Autorką projektu: „Rowerowe miasteczko” - 

budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym 
zagospodarowaniem terenu obejmującym sta-
cjonarne miasteczko ruchu drogowego przy 
Szkole Podstawowej nr 11 im. Teodora Boldu-
ana w Wejherowie, jest Izabela Sikora.

- Coraz więcej uczniów i nauczycieli dojeż-
dża do szkoły rowerami, stąd pomysł wybu-
dowania wiat rowerowych – mówi Izabela 
Sikora, autorka projektu. – Każdego roku 
w naszej szkole odbywają się egzminy na kar-
tę rowerową, co wymaga wielu przygotowań. 
Trzeba było za każdym razem wyznaczaż 
trasę, ustawiać pachołki. Nowe miasteczko 
rowerowe będzie służyło do nauki przepisów 
ruchu drogowego i praktycznego szkolenia 
z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na 
rowerze. Nie muszę nikogo przekonywać, że 

zwiększy to bezpieczeństwo dzieci i młodzie-
ży na drodze.  Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego obiektu.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, 
budowa wiat rowerowych przy Szkole Podsta-
wowej nr 11, to już kolejny tego typu obiekt, 
który powstał przy wejherowskich szkołach, 
a zatem wszystkie wejherowskie szkoły mają 
już wiaty rowerowe. 

- Zapotrzebowanie na tego typu infrastruk-
turę jest ogromne, co nas bardzo cieszy – 
mówi Beata Rutkiewicz. –  Przy wszystkich 
przebudowach, remontach, czy budowach 
nowych dróg inwestujemy w ścieżki rowe-
rowe. Wciąż uzupełniamy sieć rowerową 
w mieście. Wiaty rowerowe są kolejnym kro-
kiem, aby naszych młodych użytkowników 
dróg zachęcać do korzystania z  rowerów.

- Dzięki Wejherowskiemu Budżetowi Oby-
watelskiemu i inicjatywie nauczycielki tej 
szkoły – Pani Izabeli Sikory, przy poparciu 
mieszkańców, bo 1159. osób zagłosowało na 
ten projekt, który zajął trzecie miejsce w Bu-
dżecie Obywatelskim, dziś możemy oddać 
do użytku tę inwestycję – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. eko-
nomicznych i społecznych. - Uczniowie, 
kiedy wrócą do szkoły, z pewnością ucieszą 
się, bo w bezpieczny sposób będą mogły po-
zostawić swoje rowery. Gratuluję wniosko-
dawcy i dziękuję wszystkim, którzy oddali 
swój głos na ten projekt przyczyniając się do 
jego powstania.

Z nowego obiektu przy szkole bardzo zado-
wolona jest także dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 11 w Wejherowie – Wioleta Podolska. 
Przypomnijmy, że w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, w 2018 r. przy SP 11 powstało ogól-
nodostępne boisko do piłki ręcznej boisko.

- Jest to inwestycja bardzo oczekiwana i po-
trzebna – mówi Wioleta Podolska. – Kiedy 
już uczniowie wrócą do szkoły, radość sprawi 
im tym większą, że ktoś przygotował im to, 
o co walczyli długo i tak  zawzięcie. To dzięki 
nim ten projekt zyskał tak duże poparcie, za 
co dziękuję całej społeczności uczniowskiej 
i mieszkańcom. Mimo tego, że szkoła ma bar-
dzo mały teren, jeżeli chodzi o inwestycje, to 
udaje się nam znaleźć miejsce, gdzie można 
coś z korzyścią dla uczniów zbudować.
/raf/

Nowe wiaty i miasteczko
WEJHEROWO | Przy wejherowskiej Szkole Podstawowej nr 11 wy-
budowano wiaty rowerowe i miasteczko ruchu drogowego. 
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fot. UM Wejherowo

Głównym założeniem tej charyta-
tywnej akcji jest sprawianie prezen-
tów ludziom, którzy najbardziej tego 
potrzebują, czyli samotnym, star-
szym i w trudnej sytuacji finansowej.

Akcja „Szlachetna Paczka” jest 
efektem wielomiesięcznych sta-
rań i pracy wolontariuszy, którzy 
przez pandemię musieli się zmie-
rzyć z trudnymi warunkami pracy. 
W imieniu wejherowskich włodarzy, 
paczkę przekazał wolontariuszom 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

- Szlachetna Paczka to wspania-
ła akcja, dzięki której wiele osób, które znalazły się w trudnej sytuacji otrzymało konkretną pomoc – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych. - Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie wolontariusze. I to właśnie im należą się szczególne podziękowania. To oni odwiedzali 
włączone do projektu rodziny, określili ich najważniejsze potrzeby, a podczas "Weekendu Cudów" zadbali o to, 
by dostarczyć im przygotowaną pomoc.  /raf/
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Miasto włączyło się do akcji
REDA | Jubileuszowa, już 20. edycja charytatywnej akcji "Szlachetna Paczka", zorganizowana została 
również w Wejherowie. Kolejne potrzebujące rodziny otrzymały nieocenione wsparcie. 

Głos rowerzystów
RUMIA | Można wziąć udział w Badaniu Klimatu Rowerowego 2020.

Aby wypełnić ankietę, wystarczy przejść do formularza zamiesz-
czonego na stronie internetowej rowerowyklimat.pl.

Na czym polega badanie? Badania Klimatu Rowerowego są próbą 
zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu 
sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach 
i gminach, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy 
warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowe-
rowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów 
(ECF).

Szczegółowe informacje dotyczące Badania Klimatu Rowerowego 
dostępne są na stronie internetowej rowerowyklimat.pl.
/raf/
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Wśród zaplanowanych w przyszłym 
roku zadań jest m.in. przebudowa drogi 
na odcinku Kochanowo – DK 6, konty-
nuacja modernizacji ulicy Przemysło-
wej w Wejherowie, adaptacja budynku 
położonego przy ulicy Ofiar Piaśnicy 
22 na potrzeby Środowiskowego Domu 

Samopomocy i Warsztatów Terapii Za-
jęciowej czy przebudowa Starostwa Po-
wiatowego. 

W 2021 r. planowane dochody wynio-
są 230.754.873 zł, a wydatki 250.053.949 
zł. Źródłami dochodów powiatu będą 
subwencje ogólne, które stanowią 47,89 

% budżetu ogółem (110.507.620 zł), do-
chody własne 41,18 % (95.033.044 zł)  
oraz dotacje z budżetu państwa 10,93 % 
(25.214.209 zł). 

– To dobry budżet, proinwestycyjny, 
który uwzględnia realizację wielu zadań 
drogowych, edukacyjnych, społecznych 
i kulturalnych przy wykorzystaniu środ-
ków zewnętrznych – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. –Wierzę, 
że mimo trwającej pandemii wykonamy 
wszystkie zaplanowane zadania z myślą 
o naszych mieszkańcach.

Największa część budżetu przeznaczona 
zostanie na zadania związane z oświatą. 
Wydatki w tym dziale finansowane będą 
w głównej mierze z części oświatowej 
subwencji ogólnej, która pokrywa 87,56 
% wydatków na 2021 r. Oprócz bieżących 
zadań i remontów realizowany będzie 
program „Za życiem” i „Zdolni z Pomo-
rza”, kontynuowany będzie projekt za-
wodowy, a jeśli pozwolą na to warunki 
wznowiona zostanie wymiana międzyna-
rodowa uczniów i nauczycieli. 

Priorytetem dalej będzie modernizacja 
infrastruktury drogowej. Wśród zadań 
zaplanowanych na przyszły rok znalazły 
się inwestycje i remonty, które wpłyną na 
poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększą 
standardy lokalnej sieci drogowej. Za-

rząd Powiatu zabiega o to, aby inwesty-
cje i remonty drogowe były realizowane 
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 
przy udziale finansowym gmin. Na ten 
cel przeznaczono 28.300.705 zł. 

– Remontu doczekają się odcinki dróg 
Linia-Niepoczołowice, Linia-Zakrzewo, 
Rozłaski Bór – Dzięcielec, Kisewo – Że-
lazno przez Świchówko czy Wejherowo 
– Gniewowo. Przebudowane zostaną 
drogi powiatowe na odcinku Kochano-
wo – DK nr 6, Rybno – Rybska Karczma 
oraz dalej realizowana będzie przebu-
dowa ul. Przemysłowej w Wejherowie – 
mówi Wicestarosta Jacek Thiel.

W projekcie budżetu zaplanowano 
również wydatki w wysokości 49.610.269 
zł na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej, polityki społecznej oraz ro-
dziny. Środki finansowe w tym dziale 
zabezpieczą m.in. funkcjonowanie Do-
mów Pomocy Społecznej w Wejherowie 
i Strzebielinku, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejherowie, reali-
zację zadań z zakresu pieczy zastępczej 
oraz kontynuację projektów związanych 
z aktywizacją osób bezrobotnych. 

– Jedną z ważniejszych przewidzia-
nych inwestycji jest adaptacja i przebu-
dowa budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 
w Wejherowie w celu stworzenia no-

woczesnego Środowiskowego Domu 
Samopomocy wraz z Warsztatami Tera-
pii Zajęciowej. Na tę inwestycję czeka-
ją od wielu lat osoby niepełnosprawne, 
które oczekują wsparcia i pracy w od-
powiednich warunkach. Na to zadanie 
w ostatnim czasie pozyskaliśmy 3 mln 
zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, co 
zdecydowanie odciąży wydatki budżetu 
powiatu – podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Z myślą o mieszkańcach Powiatu Wej-
herowskiego, których każdego roku przy-
bywa oraz w ramach dalszego podnosze-
nia jakości obsługi klientów w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie, kontynu-
owana będzie przebudowa i nadbudowa 
wejherowskiego starostwa.  

Ponadto budżet zabezpiecza środki na 
dotacje dla organizacji pozarządowych, 
dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego oraz sportu, 
kultury i promocji.  

Jak zaznaczyła podczas sesji starosta, 
w zależności od dodatkowych docho-
dów lub oszczędności budżet będzie na 
bieżąco korygowany.
/raf/

Inwestycyjny budżet powiatu 2021
POWIAT | Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła budżet na 2021 rok. Jak podkreślają władze 
powiatu, jest to budżet proinwestycyjny, który uwzględnia realizację wielu zadań drogowych, 
edukacyjnych, społecznych i kulturalnych przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.
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Na to zadanie Powiat Wejherowski pozyskał 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości 1,7 mln zł.
– Inwestycje drogowe stanowią w naszym 
budżecie dużą część wydatków inwesty-
cyjnych, dlatego każde pozyskane środki 
zewnętrzne to dla nas duże wsparcie. Dzięki 
dodatkowym funduszom możemy realizo-
wać więcej zadań drogowych dla naszych 
mieszkańców – podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 
W ramach inwestycji został wyremonto-
wany odcinek od ronda Unii Europejskiej 
do ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Rumi Janowie.
– Położono nową nawierzchnię, chodniki, 

ścieżki rowerowe i przebudowano zatoki au-
tobusowe – mówi Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel. – Zadanie rozszerzyliśmy także 
o dodatkowy zakres prac, tj. doświetle-
nie przejść dla pieszych oraz rozbudowę 
sygnalizacji świetlnej, wszystko z myślą 
o bezpieczeństwie pieszych użytkowników 
drogi – dodaje wicestarosta.
Inwestycja realizowana była we współpracy 
z Miastem Rumia. Łączny koszt zadania to 
blisko 3,5 mln zł.
Warto dodać, że Powiat Wejherowski syste-
matycznie wnioskuje o środki zewnętrzne 
na remonty dróg, czego wynikiem jest coraz 
lepsza i bezpieczniejsza infrastruktura 
drogowa na terenie powiatu.

ZakOńcZył się rEmOnt WaŻnEJ drOGi 
pOWiatOWEJ – ulicy pOmOrskiEJ W rumi
pOWiat | kolejna droga na terenie powiatu wejherowskiego została wyremontowana 
dzięki rządowemu wsparciu. chodzi o ulicę pomorską w rumi, która zyskała nie tylko 
nową nawierzchnię, ale również doświetlono przejścia dla pieszych.

fot. Powiat wejherowski

Wśród ograniczeń jest między innymi zakaz wychodzenia z domu 
w sylwestrowy wieczór i noc. 

Po świętach Bożego Narodzenia – od 28 grudnia do 17 stycznia – ma 
obowiązywać narodowa kwarantanna. Zostaną zamknięte galerie handlo-
we (będą mogły tam funkcjonować jedynie sklepy spożywcze, drogerie 
i apteki), hotele (również dla ruchu służbowego) oraz stoki narciarskie. 

Natomiast w sylwestrowy wieczór wprowadzony ma być zakaz wy-
chodzenia z domu. Nie będzie wolno wyjść od godz. 19.00 w ostatni 
dzień roku (31 grudnia) aż do godz. 6.00 w pierwszy dzień Nowego 
Roku (1 stycznia). 

Dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem 
zorganizowanym, będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny. 

Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.
/raf/

Narodowa 
kwarantanna
PAnDEMIA | Przedstawiciele rządu ogłosili w ubiegłym tygodniu 
wprowadzenie nowych, bardzo restrykcyjnych obostrzeń. 
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Placówki w Prabutach, Starogardzie Gdań-
skim, Wejherowie i Gdańsku będą mogły kupić 
nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. tomografy 
czy respiratory. To już kolejne unijne wsparcie 
dla tych szpitali w tym roku.

Umowy z przedstawicielami szpitali podpi-
sali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław 
Byczkowski. Pieniądze pochodzą z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pieniądze (prawie 17 mln zł) trafią do Szpita-
la im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Woje-

wódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdań-
sku oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Dotację (ok. 1,5 
mln zł) otrzymają też Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach i Szpital dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 

Jeśli natomiast chodzi o Szpital im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie -  już niedługo zosta-
nie wyposażony w dodatkowe 10 aparatów do 
EKG, 20 aparatów do mierzenia ciśnienia, 20 
aparatów do pomiaru RR z mankietem do de-
zynfekcji, 10 aparatów do szybkiego toczenia 

płynów, 2 bronchofiberoskopy i dwie centrale 
do monitorowania. Ponadto z unijnych fundu-
szy zostaną zakupione m.in. 30 pompy infuzyj-
ne, 15 reduktorów tlenowych, dwa zestawy do 
intubacji, 5 hełmów do wentylacji nieinwazyj-
nej, materace do aktywnej regulacji temperatu-
ry i materace przeciwodleżynowe.

Pieniądze trafią też do Pomorskiego Centrum 
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. 
Łącznie na zakup sprzętu szpital w Wejherowie 
i w Gdańsku otrzymają ponad 1,6 mln zł.
/raf/

Dodatkowe miliony  
złotych dla szpitali

POMORzE | Prawie 25 mln dodatkowych złotych z pieniędzy unijnych szpitale na Pomorzu otrzymają na 
walkę z pandemią koronawirusa. Pieniądze na zakup sprzętu dostanie m.in. szpital w Wejherowie. 
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. so-
bieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został 
wykazy nr XXXV stanowiący załącznik do za-
rządzenia Nr 855/355/2020 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 21 grudnia 2020 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną oznaczoną 
jako działka nr 24/31 o pow. 10.733m2, obr. 
9, położoną w Rumi w rejonie ul. Kosynierów, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do zamiany z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu wła-
ścicielowi lub jego spadkobiercom.

Rumia, dnia 22.12.2020r.
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W III edycji  konkursu #cojaczytam! 
I miejsce w kategorii wiekowej 15-19 
lat otrzymała kampania zaczyta-
niw1lo, przygotowana przez druży-
nę z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Rumi. Zadanie konkursowe polega-
ło na przeprowadzeniu akcji promują-
cej czytelnictwo i udokumentowanie 
jej w mediach społecznościowych. 
Projekt wykonały: Aicha Portykus, 

Kaja Przybysz, Natalia Michniewicz, 
Aleksandra Karwowska i Klaudia 
Szymikowska pod opieką Pani Moniki 
Pranczke i Barbary Niewiedziały.  
– Czytanie książek jest ważnym 
elementem naszego życia, środkiem 
do zdobywania wiedzy o otaczającym 
nas świecie – mówi dyrektor Powia-
towego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi 
Lucyna Penkowska. – Dlatego bardzo 

się cieszę, że uczennice z naszego 
liceum wygrały w ogólnopolskim kon-
kursie promującym czytelnictwo.
Konkurs kierowany jest do osób 
w wieku 9-19 lat, będących uczniami 
danej szkoły, instytucji oświatowej 
lub biblioteki. 
Warto dodać, że uczennice z Rumi 
rywalizowały z 77 zespołami z całej 
Polski. 

i lO W rumi WyGrałO W kOnkursiE cZytElnicZym 
pOWiat | Zespół z i liceum Ogólnokształcącego im. książąt pomorskich w rumi został zwycięzcą ogólnopolskiego 
konkursu czytelniczego #cojaczytam! patronat honorowy nad konkursem objął minister Edukacji narodowej, 
ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego oraz polska izba książki.

fot. Powiat wejherowski

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

Bądź 
na Bieżąco
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Chcąc podtrzymywać i kultywować tę tradycję Wejhe-
rowskie Centrum Kultury zorganizował otwarty konkurs 
tworzenia szopek bożonarodzeniowych.
Prace oceniało jury składzie: Jolanta Rożyńska - przewod-
nicząca komisji, Joanna Bojke i Karol Formela. Pierwsze 
miejsce otrzymali Oskar i Sławomir Roppel za wykonanie 
szopki z patyczków od lodów; drugie miejsce - Dagmara 
Wełnicka i Bartosz Bochr za wykonanie szopki ze zwinię-
tych papierów kolorowych; a trzecie - Bożena Szreter za 
zrobienie dużej szopki z drewna, w której postaci wyko-
nane są z modeliny oraz Alicja Szyjkowska za wykonanie 
szopki z makaronu.
Wyróżniono także Natalię i Artura Ślepowrońskich za 
szopkę wykonaną z patyczków, gałązek, w której postacie 
zrobiono z plasteliny.
Prace konkursowe można zobaczyć w galerii „przez szybę” 
w foyer Filharmonii Kaszubskiej.
/raf/

nasZa sZOpka 
BOŻOnarOdZEniOWa
WEJhErOWO | tradycja tworzenia szopek bożona-
rodzeniowych trwa od wieków. szopki symbolizujące 
pokój, miłość i nadzieję, towarzyszą obchodom Świąt.  

fot. UM Wejherowo

ReKLaMa U/2020/PR ReKLaMa U/2020/PR

Wejherowo już 3-krotnie było laureatem wo-
jewódzkim tego konkursu. 

Podczas zabawy w „Świeć Się z Energą” ty-
siące Polaków poprzez głosowanie wybiera 
najpiękniej rozświetlone miasta. Trwająca kilka 
tygodni zabawa nie tylko inspiruje i zachęca 
mieszkańców miast do świątecznego dekoro-
wania swoich domów i podwórek, a włodarzy 
miast do dekorowania ulic. Rywalizacja ma tak-

że na celu niesienie pomocy potrzebującym.
Plebiscyt miast Świetlna Stolica Polski podzie-

lony jest na 2 etapy: regionalny i ogólnopolski. 
Etap wojewódzki trwa do 7 stycznia 2021 roku. 
Nagrodą dla każdego miasta za zwycięstwo na 
szczeblu wojewódzkim jest sprzęt AGD warto-
ści 10 tys. zł na cele charytatywne, a na szczeblu 
centralnym 20 tys. zł. Nagrody w postaci ener-
gooszczędnego sprzętu AGD, są przeznaczone 

na różne cele charytatywne m.in. na cele spo-
łeczne i wsparcie domów dziecka. O ich prze-
kazaniu decydują włodarze miast. Fundatorem 
nagród jest spółka Energa Oświetlenie. Dzięki 
zwycięstwom grodu Wejhera w trzech plebi-
scytach podarowany miastu sprzęt AGD de-
cyzją Prezydenta Miasta Wejherowa trafił do: 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie, do harcerzy 
ZHP i ZHR, Kuchni św. Franciszka oraz Domu 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek. 

Ponadto oprócz Plebiscytu Miasta trwa rów-
nież indywidualny Konkurs Fotograficzny 
„Świeć się” dla miłośników fotografii, w którym 
do wygrania jest 79 nagród o wartości 30 tys. zł. 
W zabawie może wziąć udział każdy. Codzien-
nie można oddać jeden głos na miasto oraz na 
mieszkańca, który zgłosił swoje zdjęcie do jed-
nej z 5 kategorii: Mój Dom, Moi Bliscy, Moje 
Miasto, Moja ulubiona Szopka, Moja Ilumina-
cja. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Tegorocznym organizatorem plebiscytu i kon-
kursu jest firma TIME S.A. Sponsorem głównym 
i patronem konkursu jest ENERGA GRUPA 
ORLEN. Patroni: Super Expres i ESKA.

Zasady plebiscytu i konkursu znajdują się na 
stronie swiecsie.se.pl, tam również można za-
głosować na wybrane miasto. 
/raf/

Miasta rozświetliły  
się przed Świętami

WEJHEROWO | Trwa XII edycja ogólnopolskiego konkursu „Świeć się z Energą”, nagradzająca najpięk-
niejsze iluminacje świąteczne w Polsce. Wejherowo kolejny już raz bierze udział w tym konkursie. 
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Boże narodzenie

Tradycje i zwyczaje świąteczne
Czwartek, 24 grudnia 2020 | Express Powiatu Wejherowskiego

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się 

nie tylko z rodzinnymi spotkania-

mi przy stole, prezentami, życzeniami 

i Pasterką. Tradycji i zwyczajów, któ-

re przetrwały do naszych czasów, jest 

znacznie więcej.  

Jak zatem przed laty świętowali nasi pradzia-
dowie i jakie tradycje przetrwały do dziś? Za-
nim wszyscy zbierzemy się przy wigilijnym 
stole, by złożyć sobie życzenia i przełamać się 
opłatkiem, zastanówmy się nad zwyczajami, 
które w tych szczególnych chwilach towa-
rzyszą nam od wieków.

A na Kaszubach (i całym Pomorzu) są to tra-
dycje wyjątkowo bogate i obfitujące w cieka-
we obrzędy.

Darcie Pierza

Kaszubską osobliwością było to, że obrzędy 
związane ze świętami rozpoczynały się bar-
dzo wcześnie - już w czasie Adwentu, kiedy 
to kobiety wieczorami zbierały się przy darciu 
pierza. Wykonywaniu tej czynności towarzy-
szyły pełne emocji dyskusje, żarty i sąsiedzko - 
rodzinne plotki. Jeżeli akurat nie darło się pie-
rza, gospodynie wyciągały kołowrotki i przę-
dły wełnę, z której potem robiły na drutach 
swetry i skarpetki.

W okresie przedświątecznym trwało wielkie 
sprzątanie, bowiem od Wigilii aż do Trzech 
Króli nie wolno było ani prać, ani szyć, ani 
prząść. Zgodnie z dawnym zwyczajem, kil-
kanaście dni przed świętami każdą checz od-

wiedzał Gwiżdż, który dzwonkami i gwizda-
niem oznajmiał przybycie gwiazdki. Gwiżdż 
pytał gospodarzy, czy zechcą przyjąć kolęd-
ników: "Chceta we gwiazdka widzec?".

Już od początku Adwentu po kaszubskich do-
mach chodziły dzieci niosąc szopki, najczęściej 
gliniane, z figurkami Matki Boskiej, Józefa 
i małego Jezusa. Chodzenie z szopką połączo-
ne było ze śpiewaniem kolęd oraz ze spekta-
klem z udziałem Heroda, diabła i śmierci. Go-
spodarze w zamian obdarowywali dzieci sło-
dyczami lub drobnymi monetami.

SiaNko i 12 PoTraw

W Wigilię kaszubski gospodarz przynosił do 
domu snopek nieomłóconego zboża, który 
potem stał w kącie przez całe święta, miał za-
pewnić dobrobyt. Zgodnie z tradycją na stole 
powinno było znaleźć się dwanaście – oczy-
wiście postnych – potraw, czyli tyle, ilu było 
apostołów. Nieodłącznym atrybutem wigilij-
nego stołu był mak, a dokładniej – potrawy 
zeń przygotowane. Z makówek robiło się po-
tem ozdoby na “dankę” czyli na choinkę. Pod 
obrusem nie mogło zabraknąć sianka. Zaś 
na stole, prócz karpia pojawiał się zazwyczaj 
barszcz z grzybami, zupa rybna z lanymi klu-
seczkami, śledź, bulwy (czyli ziemniaki), ka-
pusta z grzybami, buraki tarte i kompot z su-
szonych owoców. Nie mogło też zabraknąć 
kaszubskiego chleba (z dodatkiem ziemnia-
ków). Dbano, by zostawić dodatkowe nakry-
cie dla strudzonego wędrowca, zaś resztki je-
dzenia świątecznego – a z czasem także opła-
tek - zanoszono domowemu inwentarzowi. 

Wierzono, że zwierzęta w tę noc mówią ludz-
kim głosem, jednak na Kaszubach nie wolno 
było ich podsłuchiwać, gdyż mogłoby to przy-
nieść nieszczęście.

kolęDNicy i jaSełka

W czasie kolacji przychodzili kolędnicy. 
Najważniejszy był Gwiazdor, który dawał 
prezenty i przepytywał z pacierza. Oprócz 
niego do chaty wchodził Dziad z Babą, ko-
miniarz, bocian (przynosił szczęście), Żyd 
z niedźwiedziem (zapewniał siłę i urodzaj) 
oraz diabeł. Późnym wieczorem Kaszubi 
zwykli iść do kościoła na Pasterkę, by ra-
dośnie powitać narodzonego Jezusa Chry-
stusa. Pierwszy dzień świąt tradycyjnie po-
święcony był rodzinie i sąsiadom. Od dru-
giego dnia Bożego Narodzenia swoją wę-
drówkę po domach zaczynali trzej królowie 
- Melchior, Kacper i Baltazar.

Mówiąc o zwyczajach, nie można zapo-
mnieć o jasełkach. Za twórcę przedstawień 
bożonarodzeniowych uważany jest św. 
Franciszek z Asyżu. Ich treścią była historia 
narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku He-
roda. W XVIII wieku biskupi polscy zaka-
zali wystawiania jasełek w kościołach, po-
nieważ do treści coraz chętniej wprowadza-
no sceny i postacie ludowe, często związane 
z wierzeniami pogańskimi. Wtedy z szop-
kami poza murami kościołów zaczęli kolę-
dować żacy i czeladnicy. Teksty jasełkowe, 
najczęściej gwarowe, były przeważnie ano-
nimowe i często przerabiane.

Rafał Korbut

Pies i kot 
to nie prezent

Doskonale zdają sobie z tego sprawę pracownicy 
niektórych schronisk dla dla bezdomnych zwierząt, 
którzy przed samymi świętami nie wydają psów i ko-
tów do adopcji. 

Wiele zwierząt, które w Wigilię przekazywane są w for-
mie prezentów, potem trafia na ulice. Doskonale zdają 
sobie z tego sprawę pracownicy Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce, którzy w dniach od 23 do 25 
grudnia nie wydają psów i kotów do adopcji.

- Robimy to dla dobra zwierząt - mówi Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrówce. - W poprzednich latach zda-
rzało się, że nietrafione prezenty w postaci psów bądź ko-
tów prędzej czy później ponownie trafiały do schroniska.

Decyzja o adopcji psa lub kota powinna być dobrze prze-
myślana. Nie można jej podejmować pod wpływem chwi-
li, czy też impulsu. Ponowny powrót do schroniska może 
stanowić dla czworonoga prawdziwą traumę.

- Święta Bożego Narodzenia nie są też sprzyjającym okre-
sem do adaptacji zwierzęcia w nowym miejscu – wyjaśnia 
Anna Szczepaniak. - Wówczas w większości domów pa-
nuje spore zamieszanie i przebywa w nim więcej osób niż 
zazwyczaj.

Chcesz adoptować psa bądź kota? Zrób to najlepiej 
po Świętach Bożego Narodzenia. O pomoc w wyborze 
czworonoga poproś pracownika schroniska, który zna 
swoich podopiecznych i wie, w jakich warunkach będzie 
czuł się dobrze.
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fot. OTOZ Animals Dąbrówka
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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. 
Ważne! Podaj kontaktowy numer telefonu. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na opublikowanie danych zwycięzców.
Do wygrania atrakcyjne nagrody! Najciekawsze kolorowanki opublikujemy w naszej gazecie lub na portalu GWE24.pl. 
Na prace czekamy do 8 stycznia.

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

tel. 672 68 56 www.fenikswejherowo.osdw.pl
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Ta „prawdziwa” (wycięta z lasu), 

czy sztuczna (z tworzywa, którą 

czasem trudno odróżnić od natural-

nej), a może jeszcze inna, awangar-

dowa i nowoczesna? Choinka – bo 

o niej mowa – to dla wielu osób nie-

odłączny element Świąt Bożego Na-

rodzenia. 

Warto się jednak zastanowić, dlaczego 
właściwie ustawiamy w domu choinkę 
i skąd wziął się ten zwyczaj. Pierwot-
nie świąteczne drzewko było wiązane 

z przedchrześcijańską tradycją ludową 
i kultem wiecznie zielonego drzewka. 
Ale nie uprzedzamy faktów – a zatem: 
od początku...
Najczęściej choinka to przystrojony 
bombkami, światełkami i błyszczący-
mi łańcuchami świerk. Przez lata coraz 
popularniejsze stały się też jodły, sosny 
i inne drzewa iglaste.

DlaCzego Drzewko?

W wielu kulturach drzewo, zwłasz-
cza iglaste, jest uważane za symbol ży-

cia, odradzania się i płodności. Histo-
rycy wskazują, że w zapisach drzewko 
bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI 
wieku. Ale prawdopodobnie już znacz-
nie wcześniej występowało jako rajskie 
„drzewo poznania dobra i zła” w miste-
riach o Adamie i Ewie, wystawianych 
w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Tradycja świątecznych choinek na-
rodziła się w Alzacji (kraina histo-
ryczna w północno-wschodniej Fran-
cji). W okresie świątecznym ustawia-
no drzewka i wieszano na niej ozdoby 
z papieru i jabłka (co stanowiło nawią-
zanie do rajskiego drzewa). Ponieważ 
wielkim zwolennikiem tego zwyczaju 
był Marcin Luter, choinki szybko stały 
się popularne w protestanckich Niem-
czech. Co ciekawe, wieszano je pod su-
fitem... czubkiem do dołu!

ChoiNka w europie

Później obyczaj przejął kościół katolic-
ki. Wówczas tradycja ubierania choinki 
rozprzestrzeniła się w różnych krajach 
Europy Północnej i Środkowej. W XIX 
wieku świąteczne drzewko stało się po-
pularne w Anglii i Francji, a następ-
nie w krajach Europy Południowej. 
Do Polski tradycję przenieśli niemieccy 
protestanci na przełomie XVIII i XIX 
wieku (w okresie zaborów) i początko-
wo spotykana była jedynie w miastach. 

Dopiero później zwyczaj ten przeniósł 
się na wieś, wypierając tradycyjną pol-
ską ozdobę, jaką była podłaźniczka czy 
jemioła. Warto dodać, że znacznie star-
szym słowiańskim zwyczajem było de-
korowanie snopu zboża. 

kraDzioNe Drzewko

Przed laty przyniesienie choinki do 
wiejskiej chaty miało cechy... kradzie-
ży obrzędowej. Chodziło o to, że go-
spodarz wczesnym rankiem w Wigi-
lię udawał się do lasu po świąteczne 
drzewko. Choinka była „kradziona” in-
nemu światu – a za taki postrzegany był 
las. Odebranie drzewka lub gałęzi miało 
przynieść złodziejowi szczęście. 

gwiazDa, BomBki 

i ŚwiaTełka

Dziś na choince wieszamy najczęściej 
szklane bombki, kolorowe gwiazd-
ki, szklane i plastikowe ozdoby, kolo-
rowe i lśniące łańcuchy, ręcznie wy-
konane aniołki, srebrne i złote włosy 
anielskie, itp. Kiedyś drzewko zdobiło 
się inaczej. Na iglastych gałęziach wie-
szano ciastka, pierniczki, orzechy, raj-
skie jabłuszka, własnoręcznie wykony-
wane w czasie adwentu ozdoby z bibu-
ły, kolorowych papierów, piórek, wy-
dmuszek, słomy i źdźbeł traw, kłosów 
zbóż itp. A w wigilijny wieczór zapala-

no świeczki. Te ostatnie zostały wypar-
te przez choinkowe lampki, gdyż nie-
rzadko zdarzało się, że od świeczki za-
palała się choinka... Obecnie w więk-
szości krajów drzewko dekoruje wspól-
nie cała rodzina. 

SymBolika ozDóB

- Gwiazda na szczycie drzewka - miała 
pomagać w powrotach do domu z dale-
kich stron.
- Oświetlenie choinki – zapobiegało 
dostępowi złych mocy, miało też od-
wrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi (zły 
urok). W chrześcijańskiej symbolice re-
ligijnej wskazywało natomiast na Chry-
stusa, który jest światłem dla pogan.
- Jabłka - symbolizowały biblijny owoc, 
którym kuszeni byli przez szatana 
Adam i Ewa. Zawieszone na choince 
miały zdrowie i urodę.
- Orzechy - zawijane w sreberka nieść 
miały dobrobyt i siłę.
- Papierowe łańcuchy - przypomina-
ły o zniewoleniu grzechem. Ponadto 
w niektórych regionach Polski uważa-
no, że wzmacniają rodzinne więzi oraz 
chronią dom przed kłopotami.
- Dzwonki - oznaczają dobre nowiny 
i radosne wydarzenia.
- Anioły - mają opiekować się domem.

/raf/
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Dlaczego stroimy choinkę?

Pomóż im przetrwać Sylwestra! Wigilijny barszcz
Większość naszych pupili boi się 
huku sylwestrowych fajerwerków, 
więc w noc z 31 grudnia na 1 stycznia 
powinniśmy zadbać o to, aby zwie-
rzęta czuły się bezpieczne. 

Należy pamiętać, że hałas, który nam 
wydaje się być umiarkowany, zwierzę-
tom, które mają dużo lepszy słuch, może 
wyrządzać już fizyczny ból. Co zrobić, 
aby nasz domowy pupil komfortowo 
przywitał Nowy Rok? 

- Zawczasu trzeba wyjść z psem na długi 
spacer, aby załatwił swoje potrzeby fizjo-
logiczne i pod żadnym pozorem nie można 
spuszczać go ze smyczy, także w okresie 
kilku dni przed i po Nowym Roku – wyja-
śnia Anna Szczepaniak z OTOZ Animals 
w Dąbrówce. - Przestraszony pies może 
zerwać się ze smyczy i zgubić. Nawet na 
krótkie wyjście należy zakładać psu do-
brze zapiętą i mocną obrożę.

Lekarze weterynarii zalecają również po-
danie środków uspokajających, ale tylko 

po wcześniejszej konsultacji. Weterynarz 
najlepiej dobierze odpowiednie leki do 
wieku, wagi i kondycji zwierzęcia. Istotne 
jest również to, aby jak najrzadziej pozo-
stawiać zwierzęta same w domu. 

- Jeżeli twój pies na co dzień przebywa 
na dworze, w budzie, pozwól mu na ten 
czas zamieszkać z sobą – przekonuje 
Anna Szczepaniak. - Dom należy odpo-
wiednio przygotować przed kanonadą 
sztucznych ogni. Trzeba zasunąć zasłony, 

zamknąć drzwi i okna. Nigdy nie krzycz 
na psa za to, że się boi. Jeśli to możliwe, 
należy odwróć jego uwagę. Zająć zaba-
wą, którą szczególnie lubi.

Pod żadnym pozorem nie powinno się 
zabierać psa na publiczne zabawy syl-
westrowe. Warto wiedzieć, że wiele 
zwierząt gubi się w okresie noworocz-
nym. Można im zaoszczędzić niemiłych 
doświadczeń, będąc przy nich i dbając 
o to, aby czuły się komfortowo.

Dlaczego wigilijny barszcz jest wyjątkowy? Przede 
wszystkim gotuje się go bez wywaru mięsnego.

A zatem zacznijmy: do garnka należy wlać 0,5 l wody 
i dodać 40 g suszonych borowików. Na palniku kuchen-
ki opalić nieobraną cebulę oraz 1 ząbek czosnku, a na-
stępnie dodać do grzybów. Doprowadzić do wrzenia, 
przykryć i na bardzo małym ogniu gotować ok. 25 mi-
nut. W międzyczasie dodać do wywaru 3 liście laurowe, 
4 ziela angielskie i kilka ziaren pieprzu.

2 kg czerwonych Buraków i 1/2 korzenia selera umyć, obrać 
ze skórki, zetrzeć na tarce (na dużych oczkach, jak do su-
rówki), lub posiekać w melakserze. Można też buraki pokro-
ić w słupki. 1 jabłko razem ze skórką zetrzeć na tarce. Bura-
ki, selera i jabłko włożyć do dużego garnka (warzyw będzie 
dość sporo), dodać 2,5 litry wody oraz wywar z grzybami. 
Przykryć garnek i gotować na minimalnym ogniu około 20 
minut. Wyłączyć palnik, odczekać ok. 10 min, dodać 3 łyżki 
octu spirytusowego 10%, sól, 3 łyżki cukru. Do barszczu 
warto dodać koncentrat (kwas) buraczany.

Barszcz odstawić do przestudzenia, przecedzić i schować 
do lodówki. Następnego dnia lub przed podaniem pod-
grzać, w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem.
/raf/
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Smog – niechciany SąSiad
Pod koniec września tego roku Sej-

mik Województwa Pomorskiego przyjął 
tzw. uchwały antysmogowe dla wszyst-
kich podległych miast i wsi. Celem tych 
działań jest zmierzenie się z problemem, 
jakim jest nieodpowiednia jakość powie-
trza. Najprostsze i jednocześnie najsku-
teczniejsze rozwiązanie to wstrzymanie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza po-
przez wymianę źródła ciepła lub dopil-
nowanie, aby spalane paliwo było jak 
najlepszej jakości.

maSz to w noSie, doSłownie
Głównym „szkodnikiem” dla powietrza 

jest tzw. niska emisja – zanieczyszczenia, 
zwłaszcza pyłowe, pochodzące z pieców 
opalanych paliwem stałym, z kominów 
o wysokości od kilku do kilkunastu me-
trów. Problem ten dotyczy przede wszyst-
kim budownictwa jednorodzinnego.

Aby przekonać się o tym, że zjawisko 
to występuje także Rumi, wystarczy w se-
zonie grzewczym przespacerować się 
niektórymi ulicami miasta. Prędzej czy 
później natkniemy się na gryzący dym 
wydobywający się z pobliskiego komina. 
Jest to nie tylko nieprzyjemne, ale rów-
nież bardzo niezdrowe doświadczenie, co 
potwierdzają prowadzone od lat na całym 
świecie badania naukowe. Szczególnie 
narażone jest zdrowie dzieci (również 
w okresie prenatalnym), seniorów oraz 
osób cierpiących na choroby układu krą-
żenia i układu oddechowego.

PierwSze kroki Prawne
Dotychczas nie funkcjonowały żadne 

rozwiązania prawne, które mogłyby real-

nie wpłynąć na tę niewątpliwie złą sytu-
ację. To oznacza, że nie było ograniczeń 
dotyczących jakości paliwa sprzedawane-
go na potrzeby grzewcze, a tym bardziej 
spalanego w prywatnych piecach. Przy-
gotowane przez marszałka województwa 
pomorskiego uchwały antysmogowe po-
wstały, aby zmienić tę sytuację, regulując 
zarówno rodzaj paliwa, jak i instalacje, 
w których można je spalać.

Według zapisów, od 1 stycznia 2021 
roku niedozwolone będzie spalanie mię-
dzy innymi: węgla brunatnego i kamien-
nego o wielkości ziaren mniejszej niż 3 
mm, mułów i flotokoncentratów oraz 
biomasy o wilgotności większej niż 20%. 
Paliwa te generują znaczne zapylenie 
i zadymienie oraz wyjątkowo dużą emisję 
szkodliwych substancji. Oczywiście na-
dal zakazane jest również, na podstawie 
odrębnych przepisów, spalanie odpadów.

W dalszej perspektywie piece na pa-
liwo stałe (np. węgiel, drewno opałowe, 
biomasa) nie będą mogły być w ogóle 
stosowane – poza nielicznymi wyjąt-
kami wyszczególnionymi w uchwa-
le. Obowiązkowe będzie korzystanie 
z paliwa gazowego, gazu LPG, lekkiego 
oleju opałowego lub podłączenie się do 
sieci gazowej czy ciepłowniczej, jeżeli 
jest ona dostępna. Priorytetem będzie 
także inwestowanie w odnawialne źró-
dła energii, takie jak pompy ciepła.

Regulacje dotyczące rodzaju pieców 
będą stopniowo wchodzić w życie. Datą 
graniczną, do której można korzystać 
z pieców na paliwa stałe, jest lipiec 2035 
roku – dotyczy to kotłów najwyższej, czyli 
5. klasy. Piece oraz kotły klas 3. i 4. będzie 
trzeba wymienić do września 2026 roku. 

Piece najniższej klasy oraz te bezklasowe 
muszą zostać wymienione najszybciej – 
do września 2024 roku.

Kolejna zmiana dotyczy kominków, 
które wkrótce nie będą mogły być głów-
nym źródłem ogrzewania domu. Będą 
one musiały spełniać określone normy 
ekologiczne, nie powodując sąsiedzkich 
uciążliwości związanych z nadmiernym 
zadymieniem.

Wszystkie określone w uchwałach wy-
magania będą podlegały kontroli, do któ-
rej przeprowadzania zobowiązani będą 
m.in. strażnicy miejscy, urzędnicy oraz 
policjanci. Nieprzestrzeganie tych obo-
wiązków najczęściej będzie się wiązało 
z karą grzywny.

wSPólny intereS
Uchwały antysmogowe i wprowadza-

ne za ich pomocą przepisy z pewnością 
spowodują poprawę jakości powietrza, 
na którą czekają chyba wszyscy Pomo-
rzanie. Jednocześnie dla wielu mieszkań-
ców Rumi będzie to oznaczać koniecz-
ność wymiany źródeł ciepła. Niektórzy 
będą musieli zdecydować się również 
na ocieplenie budynku, aby zmniejszyć 
wysokość rachunków za nowoczesne 
ogrzewanie. Przy tego typu inwestycjach 
trzeba się liczyć z kosztami rzędu kilku 
lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych 
– w zależności od potrzeb i zakresu inwe-
stycji. Możliwe będzie jednak pozyskanie 
dofinansowań na ten cel.

Skąd brać Pieniądze?
Podstawowym źródłem dotacji na 

przeprowadzenie prac termomoderni-
zacyjnych oraz wymianę źródeł ciepła 

w domach jednorodzinnych jest pro-
gram Czyste Powietrze, obsługiwany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Powietrza i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Dotacja może wynosić 
maksymalnie 30 lub 37 tysięcy zło-
tych – w zależności od sytuacji finan-
sowej osób będących właścicielami lub 
współwłaścicielami jedno-rodzinnych 
budynków mieszkalnych.

rumia Podjęła rękawicę
Uchwały antysmogowe i powiązane 

przepisy stawiają wysokie wymagania 
nie tylko przed mieszkańcami, ale i przed 
władzami miast oraz wsi. Samorządy będą 
odpowiedzialne m.in. za koordynację 
procesu wdrażania uchwał oraz przepro-
wadzanie wspomnianych już kontroli.

Rozumiejąc skalę tego wyzwania, bur-
mistrz Michał Pasieczny wraz ze spe-
cjalnym zespołem pracuje nad stworze-
niem sprawnego systemu wspierającego 
rumian w tym zakresie. W strukturach 
urzędu miasta, spośród dotychczasowych 
pracowników, wydzielona zostanie nowa 
komórka organizacyjna, której zadaniem 
będzie nadzorowanie obowiązków wy-

nikających z uchwały antysmogowej dla 
miast oraz, co najistotniejsze, utworzenie 
stanowisk informacyjno-obsługowych 
dla mieszkańców, gdzie urzędnicy będą 
świadczyć kompleksową pomoc, również 
w pozyskaniu dofinansowania z progra-
mu Czyste Powietrze.

– Współdziałamy ze stowarzyszeniami, 
prowadzimy negocjacje między innymi 
z marszałkiem województwa, trwają też 
prace nad podpisaniem porozumienia 
z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku, dzięki czemu mieszkańcy Rumi będą 
mogli uzyskać pomoc przy wypełnieniu 
wniosku na miejscu, w naszym urzędzie, 
bez konieczności podróży do Gdańska 
– mówi Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi oraz przewodniczący komisji ds. 
Infrastruktury i Środowiska Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. – To oczywiście tylko część zamie-
rzonych działań. Nie ulega wątpliwości, 
że całą Rumię czeka w najbliższych la-
tach ogrom pracy, ale jeżeli skutkiem ma 
być czyste i zdrowe powietrze dla nas 
wszystkich, to warto podjąć to wyzwanie 
– podkreśla.fo

t. 
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Pora wymienić stary piec, miasto 
pomoże zdobyć dofinansowanie

Rumia | W najbliższych latach mieszkańców całego województwa pomorskiego, w tym Rumi, czeka szereg przemian mających na celu poprawę jakości powietrza, 
którym wszyscy oddychamy. Jedną ze zmian będzie konieczność wymiany pieców i kotłów na nowoczesne odpowiedniki. Miasto chce nie tylko pomóc mieszkańcom 
przygotować się do tego procesu, ale również przystąpić do jeszcze dynamiczniejszej walki ze smogiem.
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
POWIAT WEJhEROWSKI

Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres Telefon odpłatność połączeń Dostępność dni i godziny WWW, email Kryteria dostępu
RODzINNE

MIASTO WEJhEROWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 1. Poradnictwo rodzinne,
2. Terapia rodzinna ul. Sobieskiego 279 a 84-200 Wejherowo 58 677 17 60

58 677 27 02

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

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

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

www.pcprwejherowo.pl
pcpr_wejherowo@wp.pl 

Dla dorosłych oraz dzieci- 
mieszkańców powiatu 

wejherowskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Poradnictwo rodzinne.
ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo 58 677 79 60

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

piątek: od 7.30 do 14.00

http://mops.wejherowo.pl
sekretariat@mops.wejherowo.pl

Tylko dla osób skierowanych przez 
pracowników socjalnych MOPS 

Wejherowo.
MIASTO RuMIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Poradnictwo rodzinne. ul. Ślusarska 2 
84-230 Rumia 58 671 05 56 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 

– 15.30 sekretariat@mops.rumia.pl Tylko dla klientów MOPS Rumia.

MIASTO REDA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie Poradnictwo rodzinne. ul. Derdowskiego 25 
84-240 Reda 58 678 58 65

od poniedziałku do czwartku w godzinach 
7.30 – 15.30 

piątek w godzinach 7.30 – 15.15

mopsreda.pl
mops@mopsreda.pl Mieszkańcy Redy.

GMINA WEJhEROWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Poradnictwo rodzinne. ul. Transportowa 1 
84-200 Wejherowo 58 677-64-30

poniedziałek: 7.30 – 16.30 
wtorek: 7.30 – 15.30 
środa: 7.30 – 15.30 

czwartek: 7.30 – 15.30 
piątek: dzień pracy wewnętrznej

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

Pomoc dla każdego mieszkańca gminy 
Wejherowo, który czuje, że znalazł się  

w trudnej sytuacji  
i chciałby skorzystać  

z profesjonalnej pomocy; konsultacja 
jest bezpłatna.

GMINA ChOCzEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie Poradnictwo rodzinne. ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo 58 572 24 83 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 www.gopschoczewo.pl

gops@choczewo.com.pl Mieszkańcy gminy Choczewo.

GMINA GNIEWINO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie Poradnictwo rodzinne. ul. Pomorska 40/1
84-250 Gniewino 58 676 72 13 poniedziałek 7:30-15:30, wtorek, środa, czwartek, 

piątek 7:30 – 11:00
http://www.gniewino.naszops.pl

gops@gniewino.pl Dla mieszkańców gminy Gniewino.

GMINA LINIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini Poradnictwo rodzinne. ul. Turystyczna 15
84-223 Linia 58 676 85 82 wew.3

poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 
7:30-15:30

piątek 7:30 – 14:00

https://www.gminalinia.com.pl
kancelaria@gminalinia.com.pl Mieszkańcy gminy Linia.

GMINA LuzINO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie Poradnictwo rodzinne. ul. Młyńska 7
84-242 Luzino 58 678 20 68 wew.60 poniedziałki 7:30-15:30 gops@luzino.pl 

http://bip.luzino.pl/2452.html Mieszkańcy gminy Luzino.

GMINA ŁĘCzYCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach Poradnictwo rodzinne. ul. Długa 42b
84-218 Łęczyce 58 678 96 04

poniedziałek od 7.30 do 17.00 
wtorek, środa, czwartek  od 7.30 do 15.30 

piątek od godz. 7.30 do 14.00
http://www.leczyce.pl Mieszkańcy gminy Łęczyce.

GMINA SzEMuD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Poradnictwo rodzinne. ul. Obrońców Szemuda 2/A 84-217 Szemud 58 676 51 50

poniedziałek  - od godz. 7.30  do  17.00  
wtorek - od godz. 7.30 do  15.30 
środa  - od godz. 7.30 do  15.30  

czwartek  - od godz. 7.30 do  15.30  
piątek  - od godz. 7.30 do  14.00

http://www.gopsszemud.pl
kancelaria@gops.szemud.pl Dla mieszkańców gminy Szemud.

zASIĘG OGÓLNOPOLSKI
Pogotowie Rodzinne Ogólnopolski telefon zaufania 800 120 002 przez całą dobę

Ruch Pomocy Rodzinie Ogólnopolski telefon zaufania. 22 621 03 67 pon.-pt. 10:00-17:00
PSYChOLOGICzNE

MIASTO WEJhEROWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie Pomoc psychologiczna. Grupy wsparcia. ul. Sobieskiego 279 a 84-200 Wejherowo
58 672 40 63  

wew. 34 poniedziałek, środa: 10:00-18:00 
wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30 

www.pcprwejherowo.pl
pcpr_wejherowo@wp.pl

Dla osób przeżywających kryzys 
o naturze psychicznej- mieszkańcy 

powiatu wejherowskiego.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Wejherowie 

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

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

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

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

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

Dla mieszkańców powiatu 
wejherowskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Poradnictwo psychologiczne. ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo 58 677 79 60

środa, czwartek, piątek: 
7:30-11:30 

wtorek: 16:00-20:00

http://mops.wejherowo.pl
sekretariat@mops.wejherowo

Tylko dla osób skierowanych przez 
pracowników socjalnych MOPS 

Wejherowo.
Poradnia Zdrowia Psychicznego Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
„Pogoda Ducha”

(na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie)

1.Konsultacje psychiatryczne dla osób dorosłych,
2. Psychoterapia indywidualna dla pacjentów Poradni,

3. Konsultacje psychologiczne (możliwe również ze skierowaniem od Lekarza 
ogólnego).

ul. Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo 58 572 73 63 Rejestracja na zapisy osobiście lub telefonicznie. pogoda.ducha.poradnia@gmail.com Dla mieszkańców powiatu 

wejherowskiego.

MIASTO RuMIA

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Rumi

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

2. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

ul. Pomorska 3
84-230 Rumia 58 671 09 56

poniedziałek : 07.45 – 11.30; 13.00 – 15.45 
wtorek: 07.45 – 11.30; 13.00 – 16.30 
środa: 07.45 – 11.30; 13.00 – 16.30 

czwartek: 07.45 – 11.30; 13.00 – 15.00 
piątek: 07.45 – 11.30; 13.00 – 15.00

http://poradnia-wejherowo.pl/rumia/ 
poradniajanowo@wp.pl

Dla mieszkańców powiatu 
wejherowskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Poradnictwo psychologiczne. ul. Ślusarska 2 
84-230 Rumia 58 671 05 56

poniedziałek:
10:00-18:00; 

wtorek-piątek: 7:30-15:30
sekretariat@mops.rumia.pl Tylko dla klientów MOPS Rumia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rumi 1.Konsultacje psychiatryczne dla osób dorosłych,
2.Psychoterapia osób dorosłych.

ul. Derdowskiego 23
84-230 Rumia 58 727 24 02

MIASTO REDA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie Poradnictwo psychologiczne. ul. Derdowskiego 25 
84-240 Reda 58 678 58 65 poniedziałek:

15:00-18:00
mopsreda.pl

mops@mopsreda.pl Mieszkańcy Redy.

GMINA WEJhEROWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Poradnictwo psychologiczne. ul. Transportowa 1 
84-200 Wejherowo 58 677 64 44 poniedziałek-piątek: 

7:30-15:30 psycholog@gops-wejherowo.pl

Pomoc dla każdego mieszkańca gminy 
Wejherowo, który czuje, że znalazł się  

w trudnej sytuacji  
i chciałby skorzystać  

z profesjonalnej pomocy; konsultacja 
jest bezpłatna.

GMINA ChOCzEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie Poradnictwo psychologiczne. ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo 58 572 39 39 środa: 7:00-15:00 www.gopschoczewo.pl

gops@choczewo.com.pl Mieszkańcy gminy Choczewo.

GMINA GNIEWINO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie Poradnictwo psychologiczne. ul. Pomorska 40/1
84-250 Gniewino 58 676 72 13 poniedziałek 7:30– 15:30   

wtorek, środa , czwartek, piątek 7:30 – 11:00
http://bip.gniewino.pl

renata.luszczak@gniewino.pl Dla mieszkańców gminy Gniewino.

GMINA LINIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini Poradnictwo psychologiczne. ul. Turystyczna 15
84-223 Linia 58 676 85 82 wew.3 dwa razy w miesiącu  

w czwartki: 9:00-13:30
https://www.gminalinia.com.pl
kancelaria@gminalinia.com.pl Mieszkańcy gminy Linia.

GMINA LuzINO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie Poradnictwo psychologiczne. ul. Młyńska 7
84-242 Luzino 58 678 20 68 wew.60 poniedziałki 7:30-15:30 gops@luzino.pl 

http://bip.luzino.pl/2452.html Mieszkańcy gminy Luzino.

GMINA ŁĘCzYCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach Poradnictwo psychologiczne. ul. Długa 42b
84-218 Łęczyce 58 678 96 04

poradnictwo psychologiczne- punkt 
konsultacyjny: poniedziałek: 14:30-16:30

poradnictwo psychologiczne  
w ramach świetlicy profilaktyczno-

socjoterapeutycznej: wtorek-piątek: 14:00-19:00

http://www.leczyce.pl Mieszkańcy gminy Łęczyce.
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GMINA SzEMuD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Poradnictwo psychologiczne. ul. Obrońców Szemuda 2/A 84-217 Szemud 58 676 51 50

poniedziałek   - od godz. 7.30  do  17.00  
wtorek  - od godz. 7.30  do  15.30 

środa  - od godz. 7.30  do 15.30  
czwartek - od godz. 7.30 do  15.30  
piątek  - od godz. 7.30  do  14.00

http://www.gopsszemud.pl
kancelaria@gops.szemud.pl Dla mieszkańców gminy Szemud.

zASIĘG OGÓLNOPOLSKI
Centrum wsparcia dla osób  

w stanie kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze.
Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127 
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez 
7 dni w tygodniu 

www.liniawsparcia.pl 
porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących  
w kryzysie psychicznym.

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie 
Emocjonalnym

dyżurują specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, udzielając wsparcia i pomocy 
psychologicznej osobom potrzebującym

116 123
bezpłatna infolinia

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 
do 22.00

http://116123.edu.pl/

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna 22 425 98 48 poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 
sobota od 15:00 do 17:00

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

Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

800 121 212 bezpłatna infolinia

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

a doradcy oddzwonią)

brpd.gov.pl

Dla osób, których dotyczą sprawy 
przemocy oraz problemy z relacjami 

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

świadkiem.
PEDAGOGICzNE

MIASTO WEJhEROWO

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Wejherowie 

1.Poradnictwo pedagogiczne dla dzieci  
i młodzieży,

2.Poradnictwo logopedyczne dla dzieci  
i młodzieży,

3.Terapia dzieci z ADHD.

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

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

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

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

MIASTO RuMIA

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Rumi

1.Poradnictwo pedagogiczne dla dzieci  
i młodzieży,

2.Poradnictwo logopedyczne dla dzieci  
i młodzieży,

3.Terapia dzieci z ADHD.

ul. Pomorska 3
84-230 Rumia 58 671 09 56

poniedziałek : 07.45 – 09.00; 10.30 – 15.45 
wtorek: 07.45 – 09.00 ; 10.30 – 16.30 

środa: 07.45 – 09.00 ;  
10.30 -16.30 

czwartek: 07.45 – 09.00 ; 10.30 -15.00 
piątek:07.45 – 09.00 ;  

10.30 – 15.00 

http://poradnia-wejherowo.pl/rumia
poradniajanowo@wp.pl

zASIĘG OGÓLNOPOLSKI
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

– pomoc psychiatryczno-pedagogiczna Ogólnopolski telefon zaufania 22 855 44 32

POMOC SPOŁECzNA
MIASTO WEJhEROWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej.

ul. Sobieskiego 279a 
84-200 Wejherowo

58 677 17 60
58 677 27 02

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

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

pok. nr 2 godz.: 7.30 -15.30)

www.pcprwejherowo.pl
pcpr_wejherowo@wp.pl 

Dla mieszkańców powiatu 
wejherowskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej.

ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo 58 677 79 60

środa, czwartek, piątek: 
7:30-11:30 

wtorek: 16:00-20:00

http://mops.wejherowo.pl
sekretariat@mops.wejherowo

Tylko dla osób skierowanych przez 
pracowników socjalnych MOPS 

Wejherowo.

Schronisko dla osób bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie, a  po godzinach pracy MOPS, bezdomni otrzymają skierowanie 

do Schroniska dla Osób Bezdomnych w Gdyni, wraz z biletem na przejazd 
jednorazowy SKM na trasie Wejherowo - Gdynia Główna, w siedzibie Straży Miejskiej 

w Wejherowie.
MIASTO RuMIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Ślusarska 2 
84-230 Rumia 58 671 05 56 poniedziałek: 10:00-18:00

wtorek-piątek: 7:30-15:30 sekretariat@mops.rumia.pl Tylko dla klientów MOPS Rumia.

MIASTO REDA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Derdowskiego 25 
84-240 Reda 58 678 58 65 poniedziałek: 15:00-18:00

mopsreda.pl
mops@mopsreda.pl Mieszkańcy Redy.

GMINA WEJhEROWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Transportowa 1 
84-200 Wejherowo 58 677 64 44 poniedziałek-piątek: 

7:30-15:30 psycholog@gops-wejherowo.pl

Pomoc dla każdego mieszkańca gminy 
Wejherowo, który czuje, że znalazł się  

w trudnej sytuacji  
i chciałby skorzystać  

z profesjonalnej pomocy; konsultacja 
jest bezpłatna.

GMINA ChOCzEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo 58 572 39 39 środa: 7:00-15:00 www.gopschoczewo.pl

gops@choczewo.com.pl Mieszkańcy gminy Choczewo.

GMINA GNIEWINO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Pomorska 40/1
84-250 Gniewino 58 676 72 13 poniedziałek 7:30 – 15:30  wtorek, środa, 

czwartek, piątek 7:30 – 11:00

http://bip.gniewino.pl
renata.luszczak@gniewino.pl Dla mieszkańców gminy Gniewino.

GMINA LINIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Turystyczna 15
84-223 Linia 58 676 85 82 wew.3 dwa razy w miesiącu  

w czwartki: 9:00-13:30
https://www.gminalinia.com.pl
kancelaria@gminalinia.com.pl Mieszkańcy gminy Linia.

GMINA LuzINO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Młyńska 7
84-242 Luzino 58 678 20 68 wew.60 poniedziałki 7:30-15:30 gops@luzino.pl 

http://bip.luzino.pl/2452.html Mieszkańcy gminy Luzino.

GMINA ŁĘCzYCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej

ul. Długa 42b
84-218 Łęczyce 58 678 96 04 http://www.leczyce.pl Mieszkańcy gminy Łęczyce.

GMINA SzEMuD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Poradnictwo prawne  
z zakresu pomocy społecznej ul. Obrońców Szemuda 2/A 84-217 Szemud 58 676 51 50

poniedziałek   - od godz. 7.30  do  17.00  
wtorek- od godz. 7.30  do  15.30 
środa - od godz. 7.30  do  15.30  

czwartek  - od godz. 7.30  do  15.30  
piątek - od godz. 7.30  do  14.00

http://www.gopsszemud.pl
kancelaria@gops.szemud.pl Dla mieszkańców gminy Szemud.

PRzECIWDzIAŁANIE PRzEMOCY DOMOWEJ
MIASTO WEJhEROWO

Komenda Powiatowa Policji  
w Wejherowie

KOORDYNATOR KPP WEJHEROWO DS. PRZEMOCY  
W RODZINIE  

mł. asp. Mateusz Walkusz

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

-udzielanie poradnictwa psychologicznego  
i prawnego osobom  

i rodzinom w związku  
z przemocą w rodzinie; 

- wszczynanie procedury Niebieska Karta; 
- prowadzenie grup wsparcia dla doświadczających przemocy; 

-programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

ul. Sobieskiego 279A
84-200Wejherowo

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

www.pcprwejherowo.pl
pcpr_wejherowo@wp.pl 

Dla osób uwikłanych  
w przemoc domową- mieszkańcy 

powiatu wejherowskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 
kryzysowych i traumatycznych

ul. Kusocińskiego 17 
84-200 Wejherowo 58 677 79 60

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

piątek: od 7.30 do 14.00

http://mops.wejherowo.pl
sekretariat@mops.wejherowo.pl

MIASTO RuMIA
Zespół Interdyscyplinarny  

w Rumi
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 

kryzysowych i traumatycznych
ul. Ślusarska 2 
84-230 Rumia 58 671 05 56 sekretariat@mops.rumia.pl

MIASTO REDA
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy  
w rodzinie w Redzie

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 
kryzysowych i traumatycznych

ul. Derdowskiego 25 
84-240 Reda 58 678 58 65 mops@mopsreda.pl

GMINA WEJhEROWO
Koordynator ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Gminie Wejherowo
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie innych sytuacjach 

kryzysowych i traumatycznych
ul. Transportowa 1 
84-200 Wejherowo 58 677 64 37 poniedziałek-piątek  

7:30-15:30 koordynator.przemoc@gops-wejherowo.pl

GMINA ChOCzEWO
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Choczewo
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 

kryzysowych i traumatycznych
ul. Kusocińskiego 5 
84-210 Choczewo 58 572 39 39
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GMINA GNIEWINO
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminie Gniewino
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 

kryzysowych i traumatycznych
ul. Pomorska 40/1
84-250 Gniewino 58 738 67 05 pracowniksocjalny1@gniewino.pl

GMINA LINIA
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminie Linia
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 

kryzysowych i traumatycznych
ul. Turystyczna 15 

84-223 Linia 58 676 85 82 gops@gminalinia.com.pl

GMINA LuzINO
Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Luzino
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 

kryzysowych i traumatycznych
84-242 Luzino
ul. Młyńska 7 58 678 20 68 wew. 60 gops@luzino.pl

GMINA ŁĘCzYCE
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Łęczyce
poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 

kryzysowych i traumatycznych
ul. Długa 42 B 

84-218 Łęczyce 58 672 90 92 gkrpaleczyce@wp.pl

GMINA SzEMuD

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w Gminie Szemud 

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych sytuacjach 
kryzysowych i traumatycznych

ul. Obrońców Szemuda 2A 
84-217 Szemud 58 676 51 51

poniedziałek od 7:30 do 17:00 
wtorek-czwartek od 7:30 do 15:30 

piątek od 7:30 do 14:00
zASIĘG OGÓLNOPOLSKI

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002 
bezpłatna infolinia

pn. – sob. 
godz. 08.00–22.00 

ndz. i święta 
godz. 08.00–16.00

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

Dla osób doświadczających  przemocy 
domowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – poradnia ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ogólnopolski telefon zaufania ul. Kusocińskiego 5 

84-210 Choczewo
22 845 12 12
 667 833 400 poniedziałek – piątek od 08:00 do 20:00

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

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

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

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

,,STOP PRZEMOCY’’ Ogólnopolski telefon zaufania 42 682 28 37

CAŁODOBOWY TELEFON DLA KOBIET 
DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY Ogólnopolski telefon zaufania 600 070 717 (codziennie / całodobowo)

ANONIMOWA POLICYJNA LINIA SPECJALNA – 
ZATRZYMAĆ PRZEMOC Ogólnopolski telefon zaufania 800 120 148 

(połączenie bezpłatne) czynny całą dobę, 

PRAWO KONSuMENCKIE
MIASTO WEJhEROWO

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Porady prawne ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo 58 572 94 15

wtorek: 9-17
środa: 9 -12

czwartek: 9-15
MIASTO GDAŃSK

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 
w Gdańsku

rozpatrywanie skarg  
i udzielaniem porad

ul. Marii Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk 58 341 46 75 sekretariat@mops.rumia.pl

zASIĘG OGÓLNOPOLSKI

Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 
(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220 (koszt zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.- pt. 
08.00-18.00

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

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 R.

PROWADZĄCY ADRESY
DYŻURÓW DNI i GODZINY SPECJALIZACJA

(o ile określono) lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich DANE KONTAKTOWE WWW

1 Punkty 
Radców Prawnych

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Hallera 1, 84-200 Wejherowo

pon., śr.-pt. 8:30-12:30
wt. 10:30-14:30

- tak
INFORMACJE i ZAPISY: 

pon.-pt. w godz. 16:00-20:00 
pod nr tel. 58 677 61 37

www.powiatwejherowski.pl
Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

pn. 9:00 - 13:00
wt. 11:30 - 15:30

śr.-pt. 7:30 - 11:30

2

Stowarzyszenie OVUM
ul. Traugutta 2
84-388 Gdynia

(Radca prawny)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Obrońców Szemuda 2A 

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

INFORMACJE i ZAPISY: 
pon.-pt. w godz. 16:00-20:00 

pod nr tel. 58 677 61 37
www.powiatwejherowski.pl

Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13 
84-217 Szemud

czw. 11:30 - 15:30
- tak

Urząd Gminy Linia
ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

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

- tak

3

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW
ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia
(Radca prawny)

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

śr. 14:00 - 18:00
pt. 14:00 - 18:00

- tak
INFORMACJE i ZAPISY: 

pon.-pt. w godz. 16:00-20:00 
pod nr tel. 58 677 61 37

www.powiatwejherowski.pl
Urząd Gminy Luzino

ul. 10 Marca 11
84-242 Luzino

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

4 Punkt Adwokatów

Urząd Miasta Redy
ul. Gdańska 33
84-240 Reda

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

czw. 13:00-17:00
- tak

INFORMACJE i ZAPISY: 
pon.-pt. w godz. 16:00-20:00 

pod nr tel. 58 677 61 37
www.powiatwejherowski.pl

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

pn. 13:00-17:00
wt. 7:30-11:30

śr.-pt. 11:30-15:30
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

5
Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3
81-424 Gdynia

Urząd Miasta Redy
ul. Gdańska 33
84-240 Reda

pn.,śr.,pt. 7:30-11:30
wt. 11:30-15:30
czw. 9:00-13:00

- tak
INFORMACJE i ZAPISY: 

pon.-pt. w godz. 16:00-20:00 
pod nr tel. 58 677 61 37

www.powiatwejherowski.pl
Bolszewo
ul. Reja 9

84-239 Bolszewo

pn.,śr.,pt. 11:30-15:30
wt. 8:00-12:00

czw. 13:00-17:00
SPECJALIZACJA MEDIACJA tak

6
Stowarzyszenie OVUM

ul. Traugutta 2
84-388 Gdynia

Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17

84-210 Choczewo

pn. 10:00 - 14:00
pt. 10:00 - 14:00 tak INFORMACJE i ZAPISY: 

pon.-pt. w godz. 16:00-20:00 
pod nr tel. 58 677 61 37 www.powiatwejherowski.pl

przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Długa 42B 

84-218 Łęczyce

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

tak

W związku z trwającym stanem epidemii, do odwołania zawieszone jest udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37. Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji. Porada zostanie udzielona niezwłocznie. 
Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. W okresie obowiązywania stanu epidemii 
osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie Składa wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomo-
cy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

częŚć ii: nieodPłatna Pomoc Prawna i nieodPłatne Poradnictwo obywatelSkie (wg art. 8a ust 1 pkt 2):
zaPiSy na wizyty pod numerem telefonu: 58 677 61 37
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności  
w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo 
telefonicznie. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

OGŁOSZENIE 332/2020/DB
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Komunikacja MZK 
w święta i Nowy Rok
WEJHEROWO | Miejski Zakład Komunikacji Sp. zo.o. w Wejherowie  
informuje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Poniżej prezentujemy wykaz zmian, który został przygotowa-
ny  w oparciu o doświadczenia z zeszłego roku oraz obecną sytuację 
epidemiologiczną w Wejherowie, powiecie i w całym kraju. 

Wigilia – czwartek 24 grudnia 2020
linie kursują według rozkładu dni "powszednie poza okresem nauki 

w szkole" (ferie), ale wcześniej kończą i tak:
- linie uzupełniające (tj. 4, 6, 7, 11, 12, 17, 18) - ostatnie kursy wykony-

wane są w okolicach godziny 16:00 i zjazd do Bazy,
- linie główne (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 16) – ostatnie kursy wykonywane są 

w okolicach godziny 17:00.
- linia 14 nie kursuje przez cały dzień.
Ten rozkład kursowania autobusów pozwoli ostatnim zjeżdżającym 

kierowcom usiąść do stołu wigilijnego nie później niż 21:30.

Pierwszy dzień Świąt – Piątek 25 grudnia 2020 
Autobusy kursują tak jak w dni świąteczne, z tym, że na liniach 1, 2, 3, 

9 wyjazdy będą opóźnione i rozpoczną się od 3 kursu, tak aby zapewnić 
dojazd do pracy w szpitalu i innych instytucji. Pozostałe linie zgodnie ze 
świątecznymi rozkładami.

Drugi dzień Świąt – Sobota 26 grudnia 2020
według rozkładów świątecznych bez zmian.

Sylwester – 31 grudnia 2020
Autobusy kursują według rozkładów dnia "powszednie poza okresem 

nauki w szkole" (ferie) z tym że linie 1, 2, 3, 5, 7, 8 9 i 16, kończą kurso-
wanie około 21.

Nowy Rok - 1 stycznia 2021 
Autobusy kursują według rozkładu świątecznego bez zmian. Szczegó-

łowy rozkład jazdy autobusów znajda Państwo na stronie: www,mzkwej-
herowo.pl.  /raf/

Głosowanie nad budżetem województwa 
oraz Wieloletnią Prognozą Finansową odbyło 
się podczas XVIII sesji Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Sesja odbywała się on-line. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody 
budżetu województwa w 2021 roku wyniosą 
1 007 270 511 zł. W stosunku do roku 2020 
będą jednak niższe o ok. 40 mln zł. Z kolei 

w 2021 roku wydatki wyniosą 1 117 300 344 
zł, czyli o ok. 70 mln więcej niż w 2020 r. De-
ficyt budżetowy został zaplanowany w wyso-
kości 170 029 833 zł.

Tradycyjnie największą pozycję w tabeli wy-
datków zajmuje dział „Transport i Łączność”. 
Zwiera się w nim dofinansowanie kolejowych 
przewozów pasażerskich czy dotacje dla prze-

woźników autobusowych. Łącznie w tym dzia-
le wydatkowanych zostanie 469,2 mln zł.

Drugi pod względem liczby wydatkowanych 
środków jest dział związany z ochroną zdro-
wia, polityką społeczną i rodzinną. Chodzi tu 
zarówno o wydatki związane z siecią szpitali, 
ale i finansowanie ośrodka adopcyjnego czy 
współpracę z organizacjami pozarządowymi 
i realizacją niektórych projektów społecznych. 
W tym dziale wydatki wyniosą 182,1 mln zł.

Na wydatki z działu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego przeznaczonych będzie 
146,4 mln zł. W tej kwocie będą między in-
nymi dotacje dla jednostek kultury takich jak 
teatry, biblioteki czy muzea.

Procedura uchwalania budżetu wymaga za-
opiniowania go zarówno przez komisje sejmi-
ku, jak i Regionalną Izbę Obrachunkową. I tak 
Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego pozytywnie odniosła 
się do przedstawionego projektu. W głoso-
waniu 6 członków komisji poparło budżet, 
a trzech wstrzymało się od głosu. Również 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 
stwierdziła, ze budżet został przygotowany 
zgodnie z obowiązującymi wymogami.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową 
wzięło udział 32 radnych. Głosów za było 19, 
przeciw 12 i jeden wstrzymujący. Oznacza to, 
że budżet województwa pomorskiego na rok 
2021 został przyjęty.
/raf/

Plan finansowy na 2021 r.
POmORzE | Transport, ochrona zdrowia oraz kultura. To największe pozycje w przyszłorocznym budże-
cie województwa pomorskiego. Łącznie w 2021 roku pomorskie wyda ponad 1,1 mld zł. 
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Dobiegła końca XV 
edycja Wejherowskiego 
Konkursu Literackiego 
„Powiew Weny” pod 
patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa. 
Oficjalne ogłoszenie 
wyników konkursu mia-
ło miejsce 21 grudnia 
2020 roku na stronie 

internetowej biblioteki - w formie multimedialnej audycji. 
Relacja została wzbogacona prezentacją fragmentów 
nagrodzonych utworów  w wykonaniu bibliotecznej grup 
teatralnych „Errata” i „Srebrna Nitka”.
- Forma tej uroczystości dowodzi, jak nietypowy był to rok 
naznaczony pandemią, która zmieniła wszystko – powie-
działa dyrektor biblioteki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek 
informując, że na konkurs napłynęło 55 prac, w tym 26 
napisanych przez młodzież, czyli autorów do 19. roku życia.
Wyniki konkursu:
W kategorii prozy dorosłych I nagrodę zdobył wejherowia-
nin Krzysztof Szkurłatowski za opowiadanie pt. „Biegnij, 
biegnij...”. II nagrodę za opowiadanie pt. „O Adelaide, która 
wygrała z czasem, ale przegrała ze strachem” otrzymała 
Daria Kaszubowska z Rąbu, a III nagrodę – Tomasz Magul-
ski z Pętkowic za opowiadanie pt. „Karma”.
W kategorii poezji dorosłych I miejsce zdobyła Małgorzata 
Borzeszkowska z Lęborka za wiersze pt. „De/ka/meron”, „Liść” 
i „Strachy”. II nagrodę za zestaw wierszy otrzymała Hanna 
Makurat-Suzik z Gdańska, a III nagrodę za swoje wiersze 
otrzymał Aleksander Lewandowski z Wejherowa.
W kategorii młodzieży, gdzie forma literacka nie była określo-
na, zwyciężyły poezje Oliwii Plichty z Gościcina pt. „Upadek 
Lucyfera”, „Moja jesień” i Krwawy Baron”. II nagrodę za opo-
wiadanie pt. „Mój Paryż” otrzymała Paulina Greń z Żarnowca, 
a III nagrodę za opowiadanie pt. „Balladyna”  otrzymała Oliwia 
Lejman z Wejherowa. Komisja przyznała też dwa wyróżnienia.  
Jedno z nich za opowiadanie pt.  „Strach. Opowieść Orfeusza” 
trafiło do Julii Bieniek z Rumi, a drugie – za opowiadanie pt. 
„Wybór” przyznano Zuzannie Dębiec z Wejherowa.
- Mam nadzieję, że przyznane nagrody i sam udział w kon-
kursie będą dla Państwa zaczynem do dalszego rozwoju 
uzdolnień literackich, a w przyszłości kariery pisarskiej lub 
poetyckiej – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, dziękując wszystkim za udział w konkursie 
i zapraszając do przyszłorocznej edycji konkursu literac-
kiego “Powiewie Weny”:
/raf/

Powiew weny 2020 
rozStrzygnięty
wejherowo | ogłoszenie wyników konkursu 
literackiego Powiew weny 2020 za nami, poznaliśmy 
nazwiska laureatów.

fot. Pixabay.com

Słuchowisko WCK „Złote serce”
WEJHEROWO | Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowej, świątecznej opowieści 
pt. „Złote serce”, zrealizowanej przez Wejherowskie Centrum Kultury.

Opowieść została zrealizowana 
w oparciu o scenariusz Adama Szul-
ca. To historia 9-letniej Tosi, w której 
pewnego dnia w pokoju pojawia się 
tajemnicza postać - skrzat Świętego 
Mikołaja.

Słuchowisko, w którym wystąpią 
m.in. Krzysztof Hildebrandt, Jolanta 
Rożyńska i pracownicy Wejherow-
skiego Centrum Kultury, będzie wy-
emitowane na stronie internetowej 
www.wck.org.pl, a także na antenie 
radia Norda FM w Boże Narodze-
nie oraz w drugi dzień świąt o godz. 
8:00 i 12:00.

Skrzat św. Mikołaja o imieniu Urho 
zabiera Tosię w niezwykłą wyprawę 
w czasie. Pokazuje jej jedną postać 

z każdego miesiąca mijającego roku, 
której dziewczynka okazała bezin-
teresowną pomoc, czy też zrobiła 
dla niej coś dobrego. Historia Tosi 
pozwoli zrozumieć dzieciom, jak 
ważne są dobroć, współczucie i chęć 
niesienia pomocy. Pokaże im też, że 
czasami, by zrobić coś dobrego – nie 
trzeba wiele! Wystarczy rozglądać się 
wokół i być otwartym na drugiego 
człowieka. Najmłodsi poznają nie 
tylko perspektywę samej bohaterki, 
ale również osób, które na swojej 
drodze spotkała. Słuchowisko pobu-
dzi dziecięcą wyobraźnię, a przy oka-
zji nauczy wrażliwości i empatii.

Scenariusz: Adam Szulc. Nagranie 
i montaż: Piotr Smentoch. Koordyna-

tor słuchowiska: Sebastian NiewolaW 
słuchowisku występują: Narrator – 
Karol Formela, Skrzat Urho – Monika 
Płomin, Tosia – Joanna Bojke, Mama 
Tosi – Marzena Kordulasińska, Tata 
Tosi – Grzegorz Kałamejka, Babcia – 
Jolanta Milewska, Dziadek – Walde-
mar Czaja, Właścicielka pieska – Lidia 
Szczygieł, Sklepikarz – Tomasz Bort-
kiewicz, Mama płaczącego dziecka 
– Izabela Bukowska, Dyrektor szkoły 
– Jolanta Rożyńska, Sprzedawca lo-
dów– Sebastian Niewola, Mama Ni-
kodema– Anna Pobłocka, Kloszard– 
Michał Zacharski, Bibliotekarka 
– Małgorzata Rutkowska oraz Święty 
Mikołaj - Krzysztof Hildebrandt.
/raf/
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USŁUGI

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

ProfeSjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

SPrzedam drewno opałowe, 
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

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

NIERUCHOMOŚCI

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-

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

ne, tel. 572 48 55 29

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

działkę na Kaszubach z domkiem 
letniskowym, tanio kupię, tel. 512 328 
022

MOTORYZACJA

kuPię

SkuP, złomowanie aut, pomoc dro-
gowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

MOTORYZaCJa SPRZEDaM: EXP.MSP.

MOTORYZaCJa kUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa INNE: EXP.MIN.

EDUkaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEkTRONICZNY kOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEkTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEkTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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1000 km dla Tomka
BiEGi | Charytatywny bieg świąteczny – chcą pokonać tysiąc kilometrów dla Tomasza Bojara.

Na początku 2019 roku Rumia szukała gene-
tycznego bliźniaka dla wówczas 24-letniego Da-
miana Bojara, mieszkańca mierzącego się z ane-
mią aplastyczną. Studentowi udało się wrócić do 
zdrowia, ale kilka miesięcy później swoją walkę 
rozpoczął jego tata – cierpiący na czerniaka To-
masz Bojar. Aby zebrać pieniądze niezbędne na 
jego leczenie, bliscy 47-latka postanowili zorga-
nizować charytatywny bieg świąteczny, w któ-
rym udział może wziąć każdy.

Zasady przedsięwzięcia są bardzo proste – 
w okresie od 24 do 26 grudnia wystarczy po-
konać dowolny dystans, na jakiejkolwiek trasie, 
odpowiednio to dokumentując, np. wykonując 
zrzut ekranu lub udostępniając wynik z telefo-
nicznej aplikacji. Następnie informację o swoim 
wkładzie w akcję należy zamieścić w dyskusji 
pod facebookowym wydarzeniem Świąteczne 
1000 km dla Tomasza Bojara.

Jeśli wszystkim uczestnikom wydarzenia uda 
się przebiec łącznie co najmniej tysiąc kilome-
trów, sponsorzy przekażą środki finansowe na 
leczenie 47-letniego rumianina. Ponadto każdy, 
kto chce wesprzeć zbiórkę, może to zrobić na 
stronie siepomaga.pl.

Warto wspomnieć, że w sierpniu tego roku, 
m.in. dzięki wsparciu urzędu miasta, w parku 
Żelewskiego odbyło się charytatywne wydarze-
nie na rzecz Tomasza Bojara. Główną atrakcją 
był koncert w wykonaniu trójmiejskiego zespo-
łu The Rolling Stones Tribute, a urozmaicenie 
występu stanowiły dmuchane zjeżdżalnie, po-
częstunek, loteria fantowa, a także licytacje licz-
nych przedmiotów i usług. Wówczas udało się 
zebrać ponad 12 tysięcy złotych.  /raf/

Turniej został zorganizowany przez Studio Tańca Creative 
Dance Rumia.
- Nasze pary spisały się na medal! - poinformowali organi-
zatorzy. - Tak wysokie miejsca, jakie zajęli, to zasługa ich 
ciężkiej pracy na treningach grupowych i indywidualnych. 
Mistrzostwa i Puchar Województwa Pomorskiego Związku 
Tańca Sportowego - Świąteczny Turniej Tańca – zdobywcy 
pierwszych miejsc: 1 miejsce w kategorii 8-9 G 5T Lubecki 
Wojciech - Miotke Marina ex aequo Mroske Ignacy - Szy-
mańska Kornelia; w kategorii 10-11 G 5T Pawlędzio Boromir 
- Spychała Lena; w kategorii MP Senior IV ST i w kategorii 
MP Senior IV LA Cichy Mieczysław - Cichy Ewa; w katego-
rii 14-15 „D” LA Szewczyczak Filip - Jędrzejczyk Zuzanna; 
w kategorii PW 14-15 B ST „B” ST i w kategorii PW 14-15 B 
LA Sołtysiński Krystian - Ziemann Nikola. 
Wyniki wszystkich zawodników Creative Dance można 
znaleźć na profilu facebookowym studia tańca. 
/raf/

fot. ST Creative Dance

taneczny turniej
taniec |  w hali sportowej moSir w rumi niedawno 
odbył się widowiskowy turniej tańca Sportowego.
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