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Wspierają, łączą i zarabiają

Czy biznes można połączyć ze wsparciem osób wykluczo-
nych i realizacją celów społecznych? Właśnie do tego po-
wołane są spółdzielnie socjalne. Od 2013 roku ich działanie 
koordynuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra 
Robota, działający przy Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-
Gdynia- Sopot. Spółdzielnie odmieniają gminy i powiaty! 
str. 2

Koniec prac na drogach

Z  końcem  ubiegłego  roku  redz-
cy  kierowcy  odetchnęli  z  ulgą. 
Ulica  Obwodowa,  najważniejsze 
alternatywne  do  drogi  krajowej 
nr  6  połączenie,  jest  już  w  pełni 
przejezdna. Zakończono  tez prze-
budowę  skrzyżowania dwóch ulic 
- Gdańskiej i Łąkowej.
str. 3

Walczą ze smogiem

Samorządowcy stawiają na jakość 
powietrza, czyli zdrowie mieszkań-
ców. W Rumi odbyło się spotkanie 
przedstawicieli  stowarzyszenia 
„Wejherowski  Alarm  Smogowy” 
z Krzysztofem Seroczyńskim, bur-
mistrzem  Michałem  Pasiecznym 
oraz urzędnikami. 
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Od 2013 roku ich działanie koordynuje 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Dobra Robota, działający przy Obsza-
rze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Spółdzielnie socjalne odmieniają 
nasze gminy i powiaty! 

Praca zamiast zasiłku
Spółdzielnie socjalne to połączenie 

biznesu z dochodową misją społeczną. 
Głównym celem spółdzielni, poza pro-
wadzeniem działalności nastawionej na 
zysk, jest (zgodnie z założeniami usta-
wy) działanie na rzecz społecznej i za-
wodowej reintegracji swoich członków. 
Można więc powiedzieć, że spółdzielnie 
socjalne to miejsce, w którym grupa lu-
dzi współdziała, aby polepszyć swoją sy-
tuację ekonomiczną i społeczną.

Czy  w spółdzielni socjalnej pracować 
może każdy? Przede wszystkim człon-
kami są osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, to jest minimum połowa 
wszystkich członków. Zaliczamy do 
nich m.in. osoby długotrwale bezrobot-
ne, osoby niepełnosprawne, osoby usa-
modzielniane (np. opuszczające pieczę 
zastępczą), czy osoby opuszczające za-
kłady karne, chcące zacząć swoje życie 
od nowa. Dzięki pracy i pomocy specja-
listów w spółdzielni socjalnej osoby te 
mają szansę, aby zarobić na swoje utrzy-
manie, według możliwości samodzielnie 

mieszkać, czy realizować swoje pasje, 
ale także spłacić zaległości czynszowe, 
komornicze. Wszystko to często zamiast 
zasiłku, z którego do tej pory się utrzy-
mywały.  Wiele osób w spółdzielniach 
stawia swoje pierwsze kroki na rynku 
pracy - osoby niepełnosprawne albo po-
wracające po długiej przerwie np. po wyj-
ściu z nałogu albo bezdomności. Dzięki 
pracy w spółdzielniach osoby te mogą się 
na tyle usamodzielnić, aby w przyszłości 
łatwiej radzić sobie na rynku pracy. 

Spółdzielnie socjalną może założyć gru-
pa złożona z przynajmniej 5 osób, z czego 
więcej niż połowa jest zagrożona wyklu-
czeniem. Prawo przewiduje też, że założy-
cielem może zostać osoba prawna: stowa-
rzyszenie czy gmina. W tym przypadku 
w ciągu roku musi zatrudnić minimum 5 
osób zagrożonych wykluczeniem. 

Paczka na rowerze i czyste 
miasta

Do jednej z gałęzi działalności spółdziel-
ni socjalnych najczęściej należą usługi, 
w tym komunalne zlecone przez samorzą-
dy. Przykładem jest Powiatowo Gminna 
Spółdzielnia Socjalna "Kaszubia" w Bol-
szewie. Powstała jako pierwszy w woje-
wództwie podmiot w partnerstwie dwóch 
samorządów: gminy Wejherowo i powiatu 
wejherowskiego. Głównym celem działa-
nia spółdzielni jest utrzymanie porządku 

w gminie Wejherowo. Lokalni pracownicy 
dbają m.in. o czystość dróg i chodników, 
utrzymanie zieleni, obiektów rekreacyj-
nych czy sportowych. Jest to doskonała 
szansa na zdobycie zatrudnienia przez 
osoby, które zagrożone są utrzymaniem 
pracy w konkurencyjnych warunkach. 
Gmina zamiast zlecać usługi zewnętrznej 
firmie, przyczynia się do poprawy sytuacji 
ekonomicznej swoich mieszkańców, dba-
jąc jednocześnie o ich usamodzielnianie. 
Dla gminy często oznacza to także, że taki 
mieszkaniec stopniowo wychodzi z pomo-
cy społecznej i zasiłków. W PGSS Kaszubia 
zatrudnionych jest ok. 20 pracowników. 
Dodatkowo dzięki OWES Dobra Robota 
spółdzielnia pozyskała 21 tys. zł na utwo-
rzenie miejsca pracy. 

Jedną z młodszych a już znanych i do-
cenionych spółdzielni jest Spółdzielnia 
Socjalna Heca z Tczewa. W ramach jej 
działalności funkcjonują m.in. Tczewscy 
Kurierzy Rowerowi. Kurierzy dla instytu-
cji i mieszkańców dostarczają przesyłki, 
w tym większe i cięższe dzięki rowerom 
towarowym tzw. cargo. Są przede wszyst-
kim jednak operatorem pocztowym, któ-
remu miasto i powiat zlecają dostarczanie 
korespondencji. Listy w Tczewie dociera-
ją do mieszkańców na rowerach co jest 
zgodne z rowerową polityką miasta. Na 
stałe Heca zatrudnia 13 osób, w tym mło-
de osoby po kryzysach psychicznych lub 
takie, które dzięki wsparciu wyszły z bez-
domności. To jedna z najbardziej rozwi-
jających się spółdzielni, obecnie zarządza 
kilkoma markami, w tym Warsztatem 
na Patencie - tu powstają m.in. meble 
z materiałów z odzysku projektowane dla 
biznesu, instytucji. Spółdzielnia za swoją 
działalność była wielokrotnie nagradzana 
w wielu konkursach i plebiscytach. Na 
swoją działalność z OWES Dobra Robota 
pozyskała dotacje na utworzenie miejsc 
pracy, przekraczające 100 tysięcy złotych.

warto inwestować 
w sPółdzielnie?

Dlaczego warto więc inwestować w spół-
dzielnie socjalne? Spółdzielnie socjalne 

są przedsiębiorstwami, które świadczą 
wartościowe usługi dla swoich samorzą-
dów i ich mieszkańców. Dzięki powiąza-
niu celów społecznych i biznesowych są 
pracodawcami, którzy dają zatrudnienie 
osobom z problemami i pomagają im je 
rozwiązań, nawet wtedy gdy nie udaje 
się to instytucjom. W spółdzielni każdy 
z członków ma równy głos w decydowa-
niu o działalności a osoby z wykluczenia 
mogą korzystać z reintegracji społecznej 
i zawodowej. Środki na to pochodzą z wy-

pracowanych przez wszystkich zysków, 
nie od instytucji. Spółdzielnie socjalne 
mają też ogromne możliwości pozyski-
wania dotacji np. ze środków unijnych. 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Dobra Robota pozyskał blisko 3,4 milio-
na złotych  na stworzenie miejsc pracy 
dla osób wykluczonych. Są to ogromne 
środki, które bez wsparcia Unii Europej-
skiej nie mogłyby trafić do metropolital-
nych przedsiębiorstw społecznych.

/afl/

Wspierają, łączą i zarabiają
BOLSZEWO | Czy biznes można połączyć ze wsparciem osób wykluczonych i realizacją 
celów społecznych? Właśnie do tego powołane są spółdzielnie socjalne. 

fo
t. 

O
bs

za
r O

M
G

-G
-S

krzysztof seroczyński, 
wieloletni radny, były wicewójt 
gminy wejherowo

– Spółdzielnią socjalną „Kaszubia” miałem 
ogromną przyjemność zarządzać przez 
ostatnie cztery lata. Realizowała ona wiele 
prac, głównie porządkowych na ternie Gminy 
Wejherowo. Działalność o takim charakterze 
to nie tylko oszczędności dla samorządów, 
ale również szansa pracy dla mieszkańców, 

którzy borykają się z różnymi problemami. 
Spółdzielnia pozwala połączyć działalność 

gospodarczą z realizacją celów społecznych.

małgorzata ciecholińska, 
kierowniczka oweS dobra robota

– Przedsiębiorcy społeczni chcą działać 
świadomie, odpowiedzialnie i nierzadko 
innowacyjnie. Coraz częściej mówi się o tym, 
że przedsiębiorczość społeczna to brakujące 
ogniwo współczesnego świata, niezbędny 
element rynku. W perspektywie nowego po-
kolenia traci na znaczeniu konsumpcyjny styl 
życia a wartością stają się działania mające 
wpływ na otoczenie. Kupując w przedsiębior-

stwach społecznych, realnie możemy przy-
czynić się do tego, by biznes pomagał  rozwiązać problemy społeczne. 
Pamiętajmy, że stan zagrożenia wykluczeniem może dotyczyć każdego 
z nas. Wystarczy kryzys psychiczny, długotrwała choroba czy przekro-
czenie pięćdziesiątki, by stać się niewidzialnym dla rynku pracy. Takich 
biznesów potrzeba będzie nam coraz więcej, aby sprostać wyzwaniom.

Piotr wittbrodt, 
wiceburmiStrz rumi dS. 
Społecznych

– Wszystkie działania i inicjatywy społeczne, 
które skierowane są do najbardziej potrze-
bujących mieszkańców są bardzo cenne. 
Funkcjonowanie spółdzielni umożliwia m.in. 
przywrócenie na rynek pracy osób długo-
trwale bezrobotnych i tych, które z różnych 
przyczyn mają trudności z jej znalezieniem. 
To realna szansa na zmianę i poprawę życia. 

Mam nadzieję, że takich spółdzielni w na-
szym regionie będzie coraz więcej.  

Prace porządkowe realizowane przez spółdzielnię na terenie Gminy Wejherowo.
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Sa nowe chodniki, 
jest bezpieczniej
POWIAT | Zakończyły się prace przy budowie chodników przy drogach 
powiatowych w gminie Luzino, które w znaczący sposób poprawią bezpie-
czeństwo pieszych. Łącznie powstało 1,5 km chodników za ponad 1 mln zł.

Powiat Wejherowski oddał kolejne inwestycje związane z infrastruk-
turą drogową. Cztery odcinki ciągów pieszych zostały wykonane przy 
drogach powiatowych w gminie Luzino. Wybudowanych zostało po-
nad 1,5 km chodników pozwalających pieszym poruszać się w bez-
piecznych warunkach.

W ramach prac powstał chodnik przy ulicy Wiejskiej w Kębłowie. 
Inwestycja sfinansowana została w całości ze środków Powiatu Wej-
herowskiego.

– Na odcinku od ulicy Chłopskiej do Szkoły Podstawowej powstał 
200 m ciąg pieszy. Zakres prac objął także budowę zatoki autobusowej 
i parkingu oraz montaż barier ochronnych. Całkowity koszt zadania to 
213 tys. zł – mówi wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.

Ponadto Samorząd Powiatu Wejherowskiego dokonał odbiorów za-
dań realizowanych przy współpracy z gminą Luzino. 

Oficjalnie oddano chodnik przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie 
na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej, przy ulicy Ofiar 
Stutthofu w Wyszecinie na odcinku od ulicy Wrzosowej do ulicy Krzy-
wej oraz przy ulicy Wilczka w Luzinie na odcinku od ulicy Dobrej do 
ulicy Tartacznej. 

/raf/

OGłOSzenie 133/2020/DB ReklaMa 183/2020/DB

Szpital znalazł się także na 31. miejscu w rankingu kra-
jowym przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita 
i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
- Gratuluję dyrekcji i wszystkim pracownikom wejhe-
rowskiego szpitala, który zajmując tak wysokie miejsce 
w rankingu, został doceniony za jakość leczenia, nie-
ustanny rozwój i prowadzone inwestycje – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - To jednak nie 
tylko wysoka lokata i wynikający z niej prestiż. Jest 
to potwierdzenie, że szpital się wciąż rozwija i wciąż 
podwyższa jakość swoich usług, rozszerzając ofertę 
o dodatkowe świadczenia. Ten sukces to wynik ciężkiej, 
codziennej pracy wszystkich pracowników szpitala, 
dbałości o pacjenta, szczególnie w tym czasie, kiedy 
szpital stanął przed jednym z najważniejszych dotych-
czasowych wyzwań, jakim jest pandemia koronawirusa. 
Gratuluję tego sukcesu!
/raf/

wejherowski szPital 
trzeci w województwie
wejherowo | szpital specjalistyczny im. f. ceynowy 
w wejherowie zajął trzecie miejsce w województwie 
pomorskim w rankingu szpitali 2020. 

fot. UM Wejherowo

- Zakończył się trzeci i ostatni etap prze-
budowy ulicy Obwodowej, która zyskała tym 
samym nową nawierzchnię. Przebudowano 
też sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenio-
wej i teletechnicznej – mówi Krzysztof Krze-
miński, Burmistrz Miasta Redy.

Prace na Obwodowej trwały kilka lat i były 
dzielone na etapy. W pierwszej kolejności, 
w latach 2016-2018, zajęto się chodnikami 
i ścieżką rowerową wzdłuż całej długości 
ulicy, od ul. Kazimierskiej do ul. Gdańskiej. 
Ostatnie dwa lata prace obejmowały m.in. 
wymianę nawierzchni. 

Inwestycja była prowadzona przez Powiat 
Wejherowski, będący jednocześnie bene-
ficjentem pozyskanego dofinansowania ze 
źródeł krajowych. Pozostałe koszty Powiat 
i Gmina Miasto Reda podzieliły między 
sobą po połowie. I tak, w pierwszym etapie 
przebudowy, obejmującym odcinek od ulicy 

Kazimierskiej do skrzyżowania z ulicą Łąko-
wą, oprócz nawierzchni ulicy przebudowano 
skrzyżowanie ulic Olimpijskiej i Rolniczej, 
gdzie powstało rondo. Ten, realizowany wio-
sną, etap inwestycji niemal w połowie sfinan-
sowano z Funduszu Dróg Samorządowych 
(FDS). Kolejny odcinek, od skrzyżowania 
z ulicą Łąkową do ronda z ul. Młyńską, rów-
nież został dofinansowany z FDS, tym razem 
w wysokości 75 % kosztów. 

– Najtrudniejsza była końcówka roku 2020, 
gdy nałożyły się na siebie etap drugi i trzeci, 
czyli prace na odcinku od ronda łączącego 
ulice Morską, Obwodową i Młyńską do ulicy 
Gdańskiej. Taka kumulacja była konieczna, 
gdyż na ostatni etap prac Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego pozyskał dofinansowanie 
ze środków rezerwy subwencji ogólnej środ-
ków rządowych, a prace należało zakończyć 
w 2020 roku – mówi Krzysztof Krzemiński.

Na wszystkie trzy etapy inwestycji wydano 
w sumie ponad 6 milionów złotych, z czego 
prawie połowa stanowiła dofinansowanie ze 
środków rządowych.

Zgodnie z planem w grudniu zakończono 
też przebudowę skrzyżowania drogi krajowej 
nr 6 z ulicą Łąkową.

- Celem tej inwestycji była przede wszystkim 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze gminnej, jaką jest ulica Łąkowa – 
mówi Krzysztof Krzemiński. – W rezultacie 
powstał lewoskręt z ulicy Gdańskiej w ulicę 
Łąkową oraz bezpieczne, wyposażone w sy-
gnalizację świetlną, przejście dla pieszych 
przez ulicę Gdańską. Sygnalizacja świetlna 
umożliwia wyjeżdżającym z ulicy Łąkowej 
bezpieczne włączenie się do ruchu w kierun-
ku Gdyni. Inwestycję realizowaliśmy wspól-
nie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Zakończenie prac  
na głównych arteriach

REDA | Z końcem roku redzcy kierowcy (a także ci, którzy przejeżdżają przez Redę) odetchnęli z ulgą. 
Ulica Obwodowa, najważniejsze alternatywne do drogi krajowej nr 6 połączenie, jest już w pełni prze-
jezdna. Zakończono tez przebudowę skrzyżowania dwóch ulic - Gdańskiej i Łąkowej.
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W Rumi odbyło się spotkanie przedstawicie-
li stowarzyszenia „Wejherowski Alarm Smo-
gowy” – organizacji, której głównym celem 
jest poprawa jakości powietrza z wieloletnim 
radnym i byłym wicewójtem Gminy Wejhero-
wo Krzysztofem Seroczyńskim, burmistrzem 
Rumi Michałem Pasiecznym oraz pracow-
nikami nowo powstałego Wydziału Klimatu 
i Ochrony Powietrza rumskiego urzędu. 

Miało ono na celu zapoznanie się wszyst-
kich uczestników, przedstawienie obecnych 
i planowanych działań oraz omówienie moż-
liwej współpracy. Wszyscy obecni zgodzili 
się, że temat poprawy jakości powietrza jest 
bardzo ważny, bo dotyczy nas wszystkich 
i naszego zdrowia.

– Łączy nas jedno – mówi Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi – chcemy, aby powietrze w na-
szych gminach było lepsze. Zdajemy sobie spra-
wę, iż bezpośrednio wpływa to na nasze zdrowie, 
w szczególności na płuca. Jest bardzo dużo do 
zrobienia w tej kwestii. Ponad 90% starych pie-
ców węglowych to prywatna własność, dlatego 
chcemy aktywnie pomagać mieszkańcom w po-
zyskiwaniu dotacji na zmianę sposobu ogrzewa-
nia budynków, ale również i ich docieplenia. 

Ostatnie tygodnie ubiegłego roku minęły 
w Rumi pod znakiem intensywnych działań 
przygotowawczych i organizacyjnych ze strony 
władz miejskich, cel – poprawa jakości powie-
trza w Rumi.

Na tle całej Polski i nawet naszego woje-
wództwa, ogólna jakość powietrza w Rumi 
prezentuje się relatywnie dobrze – co znajduje 
potwierdzenie chociażby w ostatnim opraco-
waniu „Roczna ocena jakości powietrza w wo-
jewództwie pomorskim. Raport wojewódzki 

za rok 2019”, przygotowanym przez Główny 
Inspektorat Ochrony środowiska.

Niemniej, Miasto Rumia charakteryzu-
je się znacznym udziałem jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych, powstałych nawet 
w I połowie ubiegłego wieku. Niektóre ob-
szary miasta, jak tzw. „Lotnisko” oraz „Stara 
Rumia” to w przeważającej większości właśnie 
taka zabudowa, a co za tym idzie – indywidu-
alne źródła ciepła, jak np. stare piece węglowe. 
Źródła te potrafią stwarzać lokalnie obszary 
zwiększonego zanieczyszczenia, które w skali 
całego miasta, we wspomnianej rocznej oce-
nie czy  miejskim monitoringu nie wskazują 
na poważny problem. 

– Ale już dla okolicznych mieszkańców pro-
blem ten jest jak najbardziej realny – dodaje 
Michał Pasieczny – sam jeżdżąc wieczorami na 
rowerze widzę, że musimy pomóc mieszkańcom 
wymienić system ogrzewania. Dymy z kominów 
naprawdę są uciążliwe, czemu winny jest głów-
nie coraz gorszej jakości węgiel i czasami nieste-
ty palenie odpadów.

Dotychczas nie funkcjonowały rozwiązania 
prawne, które pozwalałyby w sposób kom-
pleksowy rozwiązywać tego typu sytuacje. 
Straż Miejska w Rumi dokonywała co prawda 
kontroli, czy w danym budynku nie są spala-
ne śmieci, niejednokrotnie nakładała również 
mandaty, ale nie można było nakazać zmiany 
samego źródła ciepła, nawet jeżeli powodowało 
one nadmierne zanieczyszczenia.

Sytuacja ta zmieniła się diametralnie wraz 
z przyjęciem we wrześniu ubiegłego roku 
przez Sejmik Województwa Pomorskiego tzw. 
„uchwał antysmogowych” dla gmin i miast 
naszego województwa. Wprowadzają one sze-

reg obowiązków, zarówno dla samorządów jak 
i samych mieszkańców, w tym m.in. koniecz-
ność wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe. 
Uchwały te dały do ręki samorządom, w tym 
Rumi, narzędzia, które w końcu umożliwiają 
zaplanowane konkretnych działań.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku powstał 
w Urzędzie Miejskim Wydział Klimatu i Ochro-
ny Powietrza. Jego zadaniem jest nadzoro-
wanie obowiązków wynikających z uchwały 
antysmogowej dla miast oraz, co najistotniej-
sze, utworzenie stanowisk informacyjno-ob-
sługowych dla mieszkańców, gdzie urzędnicy 
będą świadczyć kompleksową pomoc, również 
w pozyskaniu dofinansowania z programu 
Czyste Powietrze. Dzięki działaniom edukacyj-
no-informacyjnym z jednej strony, a ułatwia-
niu sięgania po środki finansowe na wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła z drugiej miasto 
chce zachęcić i zaangażować mieszkańców 
w działania, które pozytywnie wpłyną na ich 
zdrowie i lokalną jakość powietrza.

– Poruszyliśmy wiele istotnych tematów zwią-
zanych z ochroną środowiska i jesteśmy prze-
konani, że nasza współpraca już w niedalekiej 
przyszłości przyniesie konkretne efekty. – pod-
sumował Tomasz Nowak, prezes Wejherow-
skiego Alarmu Smogowego.

– Cieszą nas chęci do działania zarówno bur-
mistrza Michała Pasiecznego jak i wicewójta 
Krzysztofa Seroczyńskiego, którzy już w po-
przednich latach aktywnie wspierali różne dzia-
łania proekologiczne. Mamy też nadzieję, że za 
przykładem pójdą kolejne samorządy Powiatu 
Wejherowskiego – dodał Jacek Pomieczyński, 
wiceprezes organizacji.

– W planach Gminy Wejherowo było wprowa-
dzenie dotacji dla mieszkańców, którzy likwidują 
stare piece węglowe. Jako klub „Gospodarna Gmi-
na” planujemy je wprowadzić. Dodatkowo chce-
my stworzyć stanowiska w urzędzie, aby pomagać 
i doradzać mieszkańcom z jakiego dofinansowa-
nia zewnętrznego najbardziej opłaca się sko-
rzystać. Temat lepszego powietrza w gminie jest 
bardzo istotny – chodzi przecież o nasze zdrowie 
– powiedział Krzysztof Seroczyński, wieloletni 
radny i były wicewójt Gminy Wejherowo.

 

wejherowski alarm smogowy to organiza-
cja ekologiczna, która zajmuje się problemem 
czystości powietrza na terenie powiatu wej-
herowskiego. Do jej celów należy podejmowa-
nie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw 
mających na celu poprawę stanu środowiska, 
propagowanie świadomości ekologicznej i in-
tegracja środowisk ekologicznych.

OGłOSzenie 5/2021/DB
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Gmina inwestuje 
w obszary wiejskie
GM. WEJHEROWO | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dnia 22 grudnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim została pod-
pisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. “Prze-
budowa drogi gminnej nr 129161G – ul. Lucjana Cylkowskiego w Bol-
szewie”. 

Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2019 roku. 
W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa odcinki ulicy Cylkow-
skiego o łącznej długości 480 m:

- Odcinek I – od skrzyżowania z ulicą Grabową do skrzyżowania z uli-
cą Harcerską,

- Odcinek II – od skrzyżowania z ulicą Bukową do skrzyżowania z uli-
cą Zamostną. 

Zaprojektowano nową konstrukcję jezdni, wzdłuż której po obu stro-
nach wykonany zostanie chodnik. Ponadto w zakres przedsięwzięcia 
wchodzi budowa kanalizacji deszczowej oraz miejsc postojowych.

Planowana wartość całego zadania opiewa na kwotę 2 137 289,95 zł, 
w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi 1 168 060,00 zł. 

Inwestycja ma zostać zrealizowana do września 2021 roku.
/UGW/

Walczą ze smogiem
RUMIA | Samorządowcy stawiają na jakość powietrza, czyli zdrowie mieszkańców.
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Prezenty trafiły w szczególności 
do osób starszych, samotnych oraz 
chorych. Paczki w ramach akcji 
społecznej były dystrybuowane przez 
pracowników socjalnych i asystentów 
rodziny MOPS.
Dzięki ofiarności mieszkańców 
Wejherowa oraz lokalnych firm oraz 
instytucji udało się tę liczbę zwięk-
szyć o kolejne 90 paczek, które 
trafiły przede wszystkim do rodzin 
z dziećmi. 

- Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom i instytucjom zaangażowa-
nym w tegoroczną akcję świątecz-
ną – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
ekonomicznych i społecznych. – Sta-
ramy się, pomimo tej trudnej sytuacji, 
związanej z wciąż panującą pandemią 
koronawirusa, pomagać mieszkań-
com, którzy najbardziej potrzebują tej 
pomocy.
/raf/

Przekazali Paczki dla Potrzebujących
wejherowo | 300 paczek świątecznych przygotowanych w miejskim ośrodku 
Pomocy społecznej w wejherowie trafiło dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców miasta. 

fot. UM Wejherowo



OgłOszenie 
WÓJTA gMinY gnieWinO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:  
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu obrębu geodezyjnego salinko w gminie gniewino,  
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego 

część obrębu Kostkowo oraz część obrębu słuszewo w gminie gniewino, 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 z późn. zm.) oraz:
- uchwały nr lV/411/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego salinko w gminie gniewino, 
- uchwały nr lVi/418/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu 
Kostkowo oraz część obrębu słuszewo w gminie gniewino,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz 
z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.01.2021 
r. do 05.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, 
ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej i w Biuletynie informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Gniewino: www.bip.gniewino.pl. Dyskusje 
publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych 
rozwiązaniami odbędą się w dniu 4.02.2021 r. w Urzędzie Gminy 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, o godz.:
- 10:00 – dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie 
Gniewino,
- 10:20 – dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu obejmującego część obrębu kostkowo oraz część 
obrębu Słuszewo w gminie Gniewino.
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19.02.2021 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio 
w formie pisemnej w Urzędzie Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. 
Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUaP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 
r., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z prowadzonymi postępowaniami 
w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w miejscu 
i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego 
wglądu można zapoznać się z niezbędnymi dokumentacjami spraw tj. 
projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami 
Państwowego Powiatowego inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie 

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznych 
ocen oddziaływania w/w projektów planów na środowisko, mogą 
składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być 
wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres 
Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19.02.2021 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu 
pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postepowaniach 
w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będą 
rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w terminie do 21 dni od 
dnia upływu terminu ich składania.

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/We (zwane RODO), informuję że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gniewino z siedzibą 
w Gniewinie przy ul. Pomorskiej 8, 84-250 Gniewino reprezentowany 
przez Wójta Gminy Gniewino, adres kontaktowy e-mail: gniewino@
gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 77. administrator Danych zgodnie 
z art. 37 RODO wyznaczył inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych 
danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu 
praw związanych z ich przetwarzaniem. kontakt z inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych UG Gniewino; e-mail: inspektorodo@gniewino.
pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 
84-250 Gniewino z dopiskiem „inspektor Ochrony Danych”. Szczegóły 
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd 
Gminy Gniewino znajdują się na stronie: https://www.bip.gniewino.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
„W związku z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, (…), prawo, o którym mowa 
w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu europejskiego 
i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od 
której dane te pozyskano.

WÓJT GMINY GNIEWINO
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Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

i współpracownicy 
ze Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego składa:

PaNu 
MacieJowi 

KrzywańSKieMu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

otuchy z  powodu  śmierci

oJca

Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz od 
samorządów powiatowych. Dzięki współpracy 
Powiatu Wejherowskiego, Powiatu Puckiego 
oraz PKS Gdynia S.A. pozyskano 3,6 mln zł 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych na utrzymanie i przywrócenie połączeń 
w regionie. Łączny koszt projektu to 4 miliony 
złotych, 400 tys. zł dołożyły samorządy powia-
tu wejherowskiego i puckiego. 

– Zwiększenie siatki połączeń autobusowych po-
zwoli mieszkańcom dotrzeć środkami transportu 
publicznego do pracy oraz zapewni dostęp do 
jednostek edukacji, kultury czy ochrony zdrowia 
– mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Mieszkańcy powiatu wejherowskiego i puc-
kiego zyskają 52 linie, co przełoży się na ponad 
400 dodatkowych kursów. W ramach programu 
przywrócone zostaną linie autobusowe zapew-
niające dojazd do miejscowości gminnych, m.in. 
Szemud – Linia, Łęczyce – Gniewino czy Kroko-
wa – Gniewino. Autobusy zaczną dojeżdżać tak-
że do miejscowości dotychczas wykluczonych 
komunikacyjnie tj. Lubocino, Kaczyniec,Świe-
cino, Parszkowo, Połchówko, Kaczkowo, Wy-
sokie, Salino, Nawcz czy Rozłazino. Utworzone 
lub przywrócone ponownie zostaną połączenia 
w dni wolne i święta, w tym m.in. niedzielne 
kursy na odcinku Puck – Strzelno – Jastrzębia 
Góra – Władysławowo, Puck – Białogóra, Wej-

herowo – Leśniewo –Puck.
Zawarta umowa umożliwi również utrzymanie 

wszystkich dotychczasowych linii, funkcjonują-
cych już wcześniej w ramach wsparcia z Fundu-
szu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Informacje o szczegółowych rozkładach jazdy 
sukcesywnie pojawiać się będą na stronie prze-
woźnika, na przystankach w formie tabliczek oraz 
jako plakaty w autobusach spółki PKS Gdynia.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej jest pań-
stwowym funduszem celowym. Instrument 
ten pozwala na dofinansowanie przywrócenia 
lokalnych połączeń autobusowych.

/raf/

Przywrócili połączenia
POWIAT | Od 1 stycznia 2021 r. na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego uruchomionych zostało 
kilkadziesiąt lokalnych połączeń autobusowych, które na przestrzeni ostatnich lat zostały zlikwidowane. 
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W uroczystym przekazaniu autobusu do publicznego 
użytkowania uczestniczył m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji należą do najno-
wocześniejszych w Polsce. Spełniają nie tylko ekologiczne 
normy, ale posiadają także innowacyjne rozwiązania, w tym 
m.in. czytniki elektroniczne kart, nagłośnienie, monitoring, 
klimatyzacje, czy choćby system samogaszenia. Są w pełni 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Jest to kolejny nowoczesny autobus, który miasto 
przez naszą firmę przekazujemy dla mieszkańców – mówi 
Czesław Kordel, prezes Zarządu MZK Wejherowo. – Jest 
to 29 autobus marki Solaris, wyposażony w klimatyzację 
i spełniający normę Euro 6. Posiada system pokładowy 
biletu elektronicznego. 
- Autobus jest dostosowany dla osób z niepełnosprawno-
ściami, ma różnego rodzaju zabezpieczenia związane z bez-
pieczeństwem, a wszystko po to, aby naszym mieszkańcom 
podróżowało się wygodnie i bezpiecznie pomimo tej trudnej 
sytuacji w której się znajdujemy, także z punktu widzenia 
komunikacji – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydnta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych. 
/raf/

autobus już na trasie
wejherowo | tabor mzk w wejherowie wzbogacił 
się o kolejny nowoczesny pojazd marki solaris. nowy 
autobus stanowi już 45. nabytek wejherowskiej spółki. 

fot. UM Wejherowo

Projekt dokumentu „Strategia Rozwoju 
Gminy Miasto Reda do roku 2030” został 
uchwalony na ostatniej, grudniowej sesji Rady 
Miejskiej i 1 stycznia wchodzi w życie.

 - Nasza strategia, którą w nawiązaniu do 
miejskiego hasła promocyjnego roboczo na-
zywamy „Reda z perspektywą 2030”, wskazuje 
trzy kluczowe obszary rozwoju miasta, formu-
łując dla nich cele strategiczne, cele operacyjne 
i kierunki planowanych działań do roku 2030 – 
mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. 

Prace nad dokumentem trwały rok. W tym 
czasie sporządzono m.in. diagnozę społeczno-
gospodarczą miasta i pytano mieszkańców, 
jak się w Redzie mieszka. Do opracowania 
strategii został powołany zespół, w skład któ-
rego weszli przedstawiciele najważniejszych 
środowisk i grup społecznych, razem decydu-
jąc o najistotniejszych kierunkach działań na 

rzecz rozwoju miasta. Gotowy projekt strate-
gii został poddany konsultacjom społecznym, 
a następnie przedłożony Radzie Miejskiej.

- Nowa strategia opiera się na badaniu wza-
jemnych zależności procesów zachodzących 
w trzech obszarach – mówi Krzysztof Krze-
miński. – To obszar środowiskowo-prze-
strzenny, obszar gospodarczy i obszar spo-
łeczny. Do każdego z nich przypisano cele 
strategiczne, czyli:  „Reda… z zieloną perspek-
tywą” - zapewnienie zrównoważonego rozwo-
ju przestrzeni miejskiej i ochrona środowiska 
naturalnego; „Mieszkam i pracuję w Redzie” 
- wzrost ilości miejsc pracy i konkurencyj-
ność lokalnej gospodarki oraz „W Redzie jest 
miejsce dla każdego” - poprawa jakości życia 
mieszkańców i wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego. Cele strategiczne zostały 
rozwinięte w celach operacyjnych. Tu przy-

kładem niech będą ochrona środowiska natu-
ralnego i adaptacja do zmian klimatu, wyko-
rzystanie lokalnych walorów środowiskowych 
i kulturowych do rozwoju sektora MŚP oraz 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego przez 
wzrost znaczenia dialogu społecznego w re-
alizacji polityki miejskiej. 

Strategia rozwoju to podstawowy i nadrzęd-
ny dokument polityki rozwoju miasta, punkt 
wyjścia do opracowania planistycznych doku-
mentów samorządowych oraz podstawa do 
ubiegania się o środki pomocowe z źródeł kra-
jowych i europejskich. Wyznaczone kierunki 
działań mają charakter ogólny i nie określają 
dokładnych kryteriów i uwarunkowań ich re-
alizacji. Na to przyjdzie czas przy planowaniu 
konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych 
i projektów społecznych, które muszą się wpi-
sywać w przyjęte właśnie na kolejną dekadę 
założenia polityki miejskiej. 

- Strategia „Reda z perspektywą 2030” zo-
stała opracowana własnymi siłami zespołu 
i pracowników Urzędu  - mówi Łukasz Ka-
miński, zastępca burmistrza i zarazem prze-
wodniczący zespołu opracowującego strate-
gię. – Na spotkania zapraszaliśmy też radnych. 
Bardzo ważnym elementem prac był udział 
mieszkańców, którzy mogli się wypowiedzieć 
w konsultacjach społecznych, a wcześniej – 
podczas badania ankietowego na temat jako-
ści i poziomu życia w Redzie.

Nad „Strategią Rozwoju Gminy Miasto 
Reda do roku 2030” głosowało dwudziestu 
z dwudziestu jeden radnych. Wszyscy byli za 
przyjęciem uchwały.

Strategia na kolejne dziesięć lat gotowa
REDA | Rok 2020 był ostatnim, który obejmowała kończąca się strategia rozwoju miasta. Aby zachować ciągłość polityki rozwojowej, do prac nad 
nową strategią przystąpiono jeszcze w 2019 roku. Niedawno projekt nowego planu na kolejne dziesięciolecie został ukończony i uchwalony. 
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"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień
nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

PaNi 
wiolecie 

PodolSKieJ

składają:

wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci

dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 11 im. Teodora Bolduana w wejherowie 

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta 

Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

i współpracownicy 
ze Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego składa:

PaNu 
STaNiSławowi 

BaraNowSKieMu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

otuchy z  powodu  śmierci

MaTKi

TeścioweJ

sPrzedam stół, ławę szwedzką rozkłada-
ną, express do kawy firmy braun, żelazko 
tefal - nowe, szynkowar - nowy, szybkowar 
2 szt., tor samochodowy dla dzieci w wieku 
od 10 lat (autodracha) tel. 576 204 945

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

sPrzedam chodnik dywanowy, beżowo-
brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, 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, grzej-
nik 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 Pierwoszynie, 4 
osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kuPiĘ

kuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

działkĘ na Kaszubach, z domkiem letni-
skowym tanio kupię, tel. 512 328 022

MOTORYZACJA

sPrzedam

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., farbig 
Black/Blue, cena 1000 zł, po kolizji, Tczew, 
tel. 574 797 077

skoda 105S, 40 lat, motor: 1043 cm, IGaS 
(BRC), cytrynowa, cena: 3333 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

OGŁOSZENIA

jawa 50 typ 220, skuter. 44 lat, 2T, 2 os. 
farbig, blau-zitrone, cena 3777 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

uwaga... nowy numer ogłoszeń za 2 zł 7248!
ReklaMa 23/2020/Rl

oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

usługi remontowe i wykończenia wnętrz, 
kafelki, malowanie, cekolowanie, panele, itp, 
wolne terminy, tel. 667 023 678

RÓŻNE

sPrzedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

słoma w balotach 120x150 siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

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

Prasa Ferguson, duży podbieracz, 2100 
zł, tel. 506 250 477

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

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

sianokiszonka 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

lodówkĘ side by side firmy DAWEOO, 3 
letnią, tanio sprzedam, tel. 576 204 945

WYKAz KATegORii:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRzYSkie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

SzUkaM PRaCY: EXP.PSP.

USłUGi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

nieRUCHOMOŚCi 
SPRzeDaM:

EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi kUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zaMieniĘ:

EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnaJĘCia:

EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi 
POSzUkUJĘ WYnaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYzaCJa 
SPRzeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYzaCJa kUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUkaCJa: EXP.EDU.

SPRzĘT elekTROniCznY 
kOMPUTeRY:

EXP.SKO.

SPRzĘT elekTROniCznY 
TeleFOnY:

EXP.STE.

SPRzĘT elekTROniCznY 
inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.
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Konkurs przebiega dwuetapowo: jednego 
roku odbywa się konkurs literacki pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta na tekst piosenki, którego głów-
nym organizatorem jest miejska Biblioteka. 

W następnym roku realizowany jest konkurs 
kompozytorski do uprzednio nagrodzonych 
tekstów literackich, który organizuje Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej pod patronatem Starosty Wejherowskiego 

Gabrieli Lisius. W tym roku oficjalne rozstrzy-
gnięcie konkursu było przeprowadzone zdalnie. 
Dyrektor muzeum Tomasz Fopke poinformo-
wał, że na tegoroczny konkurs kompozytorski 
wpłynęło 9 prac z całej Polski. Prace oceniało 
jury w składzie: Anna Rocławska-Musiałczyk 
– przewodnicząca komisji oraz członkowie - 
Aleksandra Janus i Tomasz Fopke. 

Spośród nadesłanych prac wyłoniono 5, które 
zostały nagrodzone i wyróżnione. 

Wyniki konkursu ogłosiła Gabriela Lisius 
składając jednocześnie gratulacje laureatom 
konkursu oraz osobom wyróżnionym.

- I m-ce - nagroda główna: Magdalena Gar-
becka z Elbląga za muzykę do utworu “Wejhe-
rowski wietrzyk” Jerzego Kozerskiego.

- II m-ce: Anna Barszcz z Gdańska - za mu-
zykę do tekstu Jerzego Kozerskiego pt. “Hej, 
dziewczyny”.

- III m-ce: Filip Cieszyński z Gniewu - za me-
lodię do tekstu Krzysztofa Szkurłatowskiego pt. 
“Miasto z duszą”.

- Wyróżnienie : Wiesław Tyszer z Wejherowa 
- za kompozycję do tekstu Jerzego Kozerskiego 
pt. “Wejherowski wietrzyk” oraz Piotr Orliński 
z Poznania - za muzykę do tekstu Jerzego Ko-
zerskiego pt. “Wejherowski wietrzyk”.

/raf/

Piosenka „Wejherowski 
wietrzyk” najlepsza!

WEJHEROWO | Magdalena Garbecka z Elbląga zwyciężyła w II Ogólnopolskim Konkursie na piosenkę 
o Wejherowie za muzykę do słów Jerzego Kozerskiego pt. “Wejherowski wietrzyk”.
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Koncert świąteczno-noworoczny
POWIAT | W formule online odbył się w tym roku Koncert Świąteczno-Noworoczny pod patronatem 
starosty wejherowskiego. Wydarzenie zorganizowano w ramach Rumskich Spotkań Muzycznych.

Podczas koncertu usłyszeliśmy polskie kolędy, 
piosenki świąteczne, a także przeboje muzyki ope-
rowej i musicalowej.  

– Koncert Świąteczno-Noworoczny jest już trady-
cją – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – 
W tym roku ze względu na pandemię wydarzenie 
zostało wcześniej nagrane z uwzględnieniem reżimu 
sanitarnego, a potem zmontowane i przeniesione do 
sieci. Koncert był też formą wsparcia dla artystów 
w tych trudnych czasach – dodaje starosta.

W koncercie wystąpili Aktorzy Teatru Muzyczne-
go im. Danuty Baduszkowej w Gdyni: Maja Gadziń-
ska (śpiew), Maciej Podgórzak (śpiew), Krzysztof 
Wojciechowski (fortepian), Zespół Bellcanti: Ka-

rolina Sołomin (sopran), Magdalena Chmielecka 
(sopran), Barbara Lewicka (sopran), Mateusz Li-
piński (fortepian). Koncert był także promocją ta-
lentów z Powiatu Wejherowskiego. W wydarzeniu 
wzięły udział: Emilia Kulaszewicz (śpiew, uczenni-
ca I LO w Rumi), Sandra Mazurek (śpiew), Mirela 
Fiedorowicz (śpiew), Anna Rocławska-Musiałczyk 
(fortepian). Dyrektorem artystycznym wydarzenia 
był Marek Gerwatowski, rumianin i artysta Opery 
Krakowskiej.

Tegoroczna edycja nagrana została w pięknych 
wnętrzach Pałacu Przebendowskich i Keyserlingów 
w Wejherowie.

/raf/

Relację z konkursu, organizowanego  pod 
patronatem Prezydenta Miasta Wejhero-
wa, wzbogaciły prezentacje fragmentów 
nagrodzonych utworów w wykonaniu 
bibliotecznych grup teatralnych „Errata” 
i „Srebrna Nitka”.
- Forma tej uroczystości dowodzi, jak niety-
powy był to rok naznaczony pandemią, któ-
ra zmieniła wszystko – powiedziała 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 wejherowianin Krzysztof Szkurła-
towski 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 Magulski 
z Pętkowic za opowiadanie pt. „Karma”.
W kategorii poezji dorosłych I miejsce zdo-
była Małgorzata Borzeszkowska z Lęborka 
za wiersze pt. „De/ka/meron”, „Liść” i „Stra-
chy”. II nagrodę za zestaw wierszy otrzymała 
Hanna Makurat-Suzik z Gdańska, a III nagro-
dę za swoje wiersze otrzymał Aleksander 
Lewandowski z Wejherowa.
W kategorii młodzieży, gdzie forma literacka 
nie była określona, zwyciężyły poezje Oliwii 
Plichty z Gościcina pt. „Upadek Lucyfera”, 
„Moja jesień” i Krwawy Baron”. II nagrodę 
za opowiadanie pt. „Mój Paryż” otrzymała 
Paulina Greń z Żarnowca, a III nagrodę za 
opowiadanie pt. „Balladyna” otrzymała Oli-
wia Lejman z Wejherowa. Komisja przyznała 
też dwa wyróżnienia. Jedno z nich za opo-
wiadanie pt. „Strach. Opowieść Orfeusza” 
trafiło do Julii Bieniek z Rumi, a drugie – za 
opowiadanie pt. „Wybór” przyznano Zuzan-
nie Dębiec z Wejherowa.
Zadowolenie z aktywności młodzieży w kon-
kursie literackim, mimo tak trudnego okresu 
pandemicznego, wyraził wicestarosta 
powiatu wejherowskiego Jacek Thiel. 
- Mam nadzieję, że przyznane nagrody 
i sam udział w konkursie będą dla Państwa 
zaczynem do dalszego rozwoju uzdolnień 
literackich, a w przyszłości kariery pisar-
skiej lub poetyckiej – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
/raf/

Powiew weny 2020 rozstrzygniĘty
wejherowo | Pod koniec grudnia na stronie internetowej miejskiej biblioteki 
Publicznej w wejherowie - w formie multimedialnej audycji zostały ogłoszone wyniki XV 
edycji wejherowskiego konkursu literackiego „Powiew weny”. 
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Kolędowanie - tym  
razem w internecie 
BOLSZEWO | Co roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Bolszewie organizowany był uroczysty wieczór kolęd.

Spotykali się na wspólnym kolędowaniu uczniowie kl. I-III razem 
ze swoimi rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi m.in. 
przedstawicielami Gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, podopiecznymi 
Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie. Spotkania te pozwalały za-
trzymać się w pędzie przedświątecznych przygotowań i wprowadzały 
nas w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Z powodu 
panującej pandemii impreza musiała zmienić charakter i przeniosła się 
do internetu. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali nagrania kolęd 
oraz wykonali prace plastyczne.

/Anna Sulik-Wysiecka/


