
Matury i alarMy boMbowe

W całym kraju w szkołach ponadpodstawowych trwają egza-
miny maturalne. W wielu szkołach w kraju, również w powie-
cie wejherowskim, nie obyło się bez incydentów. We wtorek 
w godzinach porannych w wielu miejscowościach w całym 
kraju (w tym także w powiecie wejherowskim) miały miejsce 
alarmy bombowe w szkołach.
str. 3

Gdzie po podstawówce?

Już niebawem przyszli absolwenci 
szkół podstawowych staną przed 
trudnym wyborem dalszej ścieżki 
edukacyjnej. W podjęciu decyzji 
pomoże im informator rekruta-
cyjny zawierający ofertę powiato-
wych szkół ponadpodstawowych 
na rok szkolny 2021/2022.
str. 2

KompleKsowy remont trwa

Trwa termomodernizacja wielo-
rodzinnego budynku komunalne-
go przy ul. Kalwaryjskiej 2A. Dla 
mieszkańców tej kamienicy ozna-
cza to niższe rachunki za ogrze-
wanie, a dla ogółu mieszkańców 
Wejherowa mniejszą emisja za-
nieczyszczeń.
str. 4

Portal | Gazeta

7 maja 2021 roku | Nr 18 (696)

Praca
→ Patrz strona 7

Szczegóły: moniqa.poplawska@gmail.com

Już wkrótce!

Zapraszamy do wspópracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 7 maja 20212

PKP przygotowuje się do budowy tunelu pod torami kole-
jowymi w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) w Wejherowie. 
Kolej aktualnie kończy dokumentację projektową i wprowa-
dza drobne poprawki w projekcie oraz uzgadnia z Miastem 
na szczeblu roboczym rozwiązania projektowe na styku wła-
sności kolejowych i miejskich. Jest to efektem porozumienia 
z zarządem PKP, jakie Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podpisał już w lipcu 2017 r. w sprawie m.in. budowy 
przejazdów pod torami kolejowymi na Śmiechowie. 
Przypomnijmy, że w myśl zawartego z Prezydentem dn. 18 
lipca 2017 r. porozumienia, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
zobowiązały się m.in. w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) do 
budowy wiaduktu kolejowego oraz przebudowy bezkoli-
zyjnego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku 
osobowego Wejherowo Śmiechowo. Budowa tunelu pod 
torami kolejowymi na Śmiechowie będzie skoordynowana 
z zaplanowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z mo-
dernizacją linii kolejowej Gdynia Chylonia - Słupsk. 
- Cieszymy się niezmiernie, że prace projektowe zmierzają 
do ukończenia, a PKP przygotowuje się do tej ważnej dla na-
szego miasta inwestycji – mówi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. – Od wielu lat zabiegałem o tę inwesty-
cję. Podpisaliśmy – jako pierwsi na Pomorzu porozumienie 
z koleją w tej sprawie. Były to trudne i żmudne negocjacje, 
ale udało się. Teraz z niecierpliwością czekamy na rozpoczę-
cie realizacji zadania.

Będzie tunel pod torami!
WeJHeroWo | tunel pod torami kolejowymi przy Węźle 
zryw coraz bliżej.

Już niebawem przyszli absolwenci szkół pod-
stawowych staną przed trudnym wyborem 
dalszej ścieżki edukacyjnej. W podjęciu decyzji 
z pewnością pomoże informator rekrutacyjny 
zawierający ofertę powiatowych szkół ponad-
podstawowych na rok szkolny 2021/2022, który 
podczas konferencji prasowej zaprezentowała 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

Blisko 2400 ósmoklasistów uczących się w 53 
szkołach podstawowych na terenie powiatu 
wejherowskiego będzie musiało podjąć ważną 
decyzję życiową. Aby ułatwić wybór, wzorem 
lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Wejhero-

wie przygotowało informator, w którym zebrane 
zostały szczegółowe informacje na temat oferty 
edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, prowa-
dzonych przez Powiat Wejherowski. 

– W nowym roku szkolnym oferujemy kształce-
nie w 5 liceach ogólnokształcących, 5 technikach 
i 5 branżowych szkołach I stopnia. Proponujemy 
wybór spośród 19 profili kształcenia ogólnego 
w liceach ogólnokształcących, naukę w 37 za-
wodach technicznych w technikach oraz naukę 
w 14 zawodach i oddziałach wielozawodowych 
na poziomie branżowym – zasadniczym – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Ze względu na pandemię koronawirusa i na-
ukę zdalną uczniów, folder został wysłany w for-
mie elektronicznej do wszystkich szkół podsta-
wowych i ósmoklasistów. Warto dodać, że gdy 
uczniowie wrócą do swoich placówek edukacyj-
nych otrzymają informator w wersji papierowej.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki 
rekrutacja rozpocznie się 17 maja i potrwa do 
2 sierpnia br. Podobnie jak w latach ubiegłych 
odbywać się będzie w formie tradycyjnej oraz za 
pośrednictwem Internetu. 

Powiatowe szkoły od lat cieszą się dużym zain-
teresowaniem i uznaniem swoich absolwentów. 
To efekt systematycznego inwestowania w pla-
cówki, unowocześniania bazy dydaktycznej 
i poszerzania oferty edukacyjnej o nowe kierun-
ki kształcenia zawodowego, dostosowanej do 
potrzeb lokalnego rynku pracy.  

– Od nowego roku szkolnego, dzięki podpi-
sanemu porozumieniu ze Stocznią Wojenną, 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi po-
wstaną klasy patronackie uczące w zawodach: 
monter kadłubów jednostek pływających, mon-
ter systemów rurociągowych oraz mechanik – 
monter maszyn i urządzeń – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.  – Umowa zapew-
nia uczniom praktyki w stoczni, odzież roboczą, 
dodatkowe kursy, a po zakończeniu nauki także 
pracę. Obecnie klasy patronackie są odpowie-
dzią na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, 
którzy w ten sposób zapewniają sobie przyszłych 
pracowników – dodaje starosta.

Informator rekrutacyjny dostępny jest również 
na stronie internetowej Powiatu Wejherowskie-
go w zakładce Edukacja.  /raf/

Gdzie po podstawówce
POWIAT | Bogata oferta edukacyjna powiatowych szkół na rok szkolny 2021/2022.
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Tony makulatury oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, które latami zalegały 
w domach i piwnicach rumian, 
w końcu trafiły do recyklingu. 
Taki jest efekt odbywającej się na 
parkingu MOSiR-u miejskiej akcji 
„Sadzonki za odpady”. W ramach 
przedsięwzięcia mieszkańcy mo-
gli nie tylko bezpłatnie pozbyć się 
śmieci, ale i pobrać sadzonki oraz 
ekologiczne gadżety.

Zasady akcji „Sadzonki za od-
pady” były proste - wystarczyło 
przynieść elektrośmieci – takie 
jak: pralki, lodówki, odkurzacze, 
komputery, kosiarki, telefony ko-
mórkowe, suszarki, baterie czy 
świetlówki – do punktu wymia-
ny, który na jeden dzień stanął 
pod Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Rumi. Przy okazji 
można było też przekazać do re-
cyklingu makulaturę. Rekordzi-
ści zostawiali w punkcie po kilka 
pralek lub lodówek czy też kilkaset 
kilogramów niepotrzebnych już 
wyrobów papierniczych.

Uczestnicy akcji otrzymywali 
w zamian roślinę bądź ekologicz-
ne gadżety.  /raf/

W ten sposób uczczono przypadający 2 maja Dzień Flagi oraz 230 
rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Podświetlone bu-
dynki mogli podziwiać mieszkańcy oraz wszyscy przejeżdżający 
w tym czasie przez Redę, gdyż budynek Urzędu Miasta znajduje się 
przy głównej, przelotowej ulicy. 

- Biało-czerwone światła to pomysł naszej Fabryki Kultury, więc w tę 
noc nie tylko magistrat ale i budynek tej instytucji podświetliły barwy 
narodowe – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

Z okazji majowego święta na rondzie 100-lecia Niepodległości usta-
wiono 16-metrowy maszt, na którym zawisła polska flaga. W ten sposób 
podkreślono fakt, że nazwa ta jest wynikiem głosowania mieszkańców 
Redy, którzy w zeszłym roku nadali nazwy pięciu redzkim rondom. 
Czy na pozostałych czterech tez się coś pojawi? Zobaczymy...

Reda zaświeciła się 
na biało-czerwono

Sadzonki 
za śmieci

REDA | Wieczorem i w nocy z 2 na 3 maja w Redzie, na budynkach 
Urzędu Miasta oraz Fabryki Kultury, zaświeciła się biało-czerwona 
iluminacja. 
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Zasady są proste. Do szkoły lub przed-
szkola należy przyjechać na rowerze. Każ-
dy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który 
w maju dotrze rowerem na lekcje, otrzymu-
je naklejki do indywidualnego rowerowego 
dzienniczka oraz na wspólny plakat klaso-

wy. Dla najlepszych przewidziano nagrody, 
klasowe oraz indywidualne.
- Ze względu na to, że w kampanii Rowe-
rowy Maj bierzemy udział po raz pierwszy 
oraz na wciąż obowiązujące pandemiczne 
obostrzenia w zakresie systemu nauki 
w klasach starszych, miasto Reda zdecy-
dowało się na pilotaż, czyli zaproszenie do 
udziału publicznych przedszkoli oraz klas 
1-3 szkół podstawowych – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza Redy - 
W akcji bierze udział 8 placówek, w tym 
dwa przedszkola i sześć szkół.
Rowerowy Maj promuje ekologiczny trans-
port i zdrowy tryb życia. Organizatorzy 
podkreślają, jak ważne jest przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego.
- Jeśli dziecko może się już samodzielnie 
poruszać na rowerze, ale jeszcze nie skoń-
czyło 10 lat może kierować rowerem, ale 
tylko i wyłącznie pod opieką osoby doro-
słej – dodaje Łukasz Kamiński - Dziecko do 
lat dziesięciu kierujące rowerem jest pie-
szym. Z tego wynika, że nie może poruszać 
się po jezdni, ale tylko po chodniku. Osoba 
dorosła opiekująca się dzieckiem może iść 
obok niego po chodniku, lub jechać na ro-
werze - także po chodniku. Prawo o ruchu 
drogowym dopuszcza jazdę na rowerze po 
chodniku osoby dorosłej, właśnie w przy-
padku, kiedy opiekuje się dzieckiem do lat 
dziesięciu. 
Kampania trwa od 4 do 24 maja. Wyniki 
i statystyki poznamy na początku czerwca.

ruszył pilotażoWy roWeroWy maJ
reda | reda przystąpiła do ogólnopolskiej akcji rowerowy maj. ta społeczna kampania 
została zainicjowana kilka lat temu w Gdańsku i ma już zasięg ogólnopolski. W tym roku 
do inicjatywy dołączają redzkie dzieci z przedszkoli i klas 1-3.

fot. UM Rumia

Czytaj
nowy numer

ExprEssu 
BiznEsu

RUMIA | Sadzonki zamiast 
śmieci? Taką akcję zorganizowano 
niedawno w Rumi.
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Uchwała ta jest odpowiedzią na wniosek Zarządu Spółki, 
który wystąpił do burmistrza Redy o wsparcie finansowe 
na zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów me-
chaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu 
Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.
- W czasie pandemii sytuacja służby zdrowia jest szcze-
gólnie trudna – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy - Obecnie wejherowski Oddział Chorób Płuc nie ma 
możliwości pełnej diagnostyki i monitorowania chorych 
na COVID-19 ze zmianami płucnymi. Zakup komory 
pletyzmograficznej umożliwi badanie czynności płuc oraz 
pozwoli na ocenę zniszczenia płuc po przebytej chorobie. 
To niewątpliwie poprawi jakość i bezpieczeństwo życia 
pacjentów z terenu całego Powiatu Wejherowskiego 
w tym i mieszkańców Miasta Redy. 
Reda od lat wspiera finansowo wejherowski szpital. W ubie-
głym roku, również w związku z uzupełnianiem sprzętu po-
trzebnego chorym na covid, przekazano 40 tysięcy złotych 
dotacji na specjalistyczne wózki do transportu pacjentów.

reda dofinansoWała 
WeJHeroWski szpital
reda | na ostatniej sesji rady miejskiej w redzie radni 
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 20 tys. złotych 
dotacji celowej dla szpitali pomorskich sp. z o.o. 

Ulica Zamkowa w końcu 
doczeka się przebudowy
WEJHEROWO | Miasto Wejherowo przygotowuje się do realizacji kolejnej inwestycji drogowej – przebu-
dowy ul. Zamkowej. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego. 

Przebudowa ulicy planowana jest na przyszły rok. 
W ramach inwestycji ma być wykonana nowa na-
wierzchnia ulicy Zamkowej na odcinku od ul. Klasz-
tornej (okolice Książnicy prof. Gerarda Labudy) do 
skrzyżowania z ulicą Wniebowstąpienia. 

- Na ostatniej sesji Rady Miasta zabezpieczyliśmy 
w miejskim budżecie 2 mln zł, ale to dopiero począ-
tek. Cała inwestycja to ponad 7 mln zł, gdyż oprócz 
przebudowy drogi i infrastruktury podziemnej, pla-
nowana jest także budowa parkingu przy ul. Zamko-
wej oraz wzmocnienie brzegów rzeki Cedron – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. – Na tym etapie przygotowujemy 
się do postępowania przetargowego na przebudowę 
samej ulicy Zamkowej, jednocześnie rozmawiając 
ze Starostwem Powiatowym na temat wspólnej re-
alizacji pozostałego zakresu, czyli budowy parkingu 
i wzmocnienia brzegów rzeki Cedron. Parking jest 

szczególnie potrzebny ze względu na nowo powstały 
obiekt – Książnicę prof. Gerarda Labudy.

O przebudowę ulicy Zamkowej zabiegali radni ze 
Śródmieścia - Piotr Bochiński i Wojciech Kozłowski

- Zależało nam na tym, aby ulica została przebu-
dowana na odcinku od Książnicy prof. Labudy aż 
do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia, gdyż tam 
droga jest w naprawdę złym stanie – podkreśla radny 
Piotr Bochiński – Do tego namawialiśmy prezydenta 
zdając sobie sprawę, że środki są ograniczane i cie-
szymy się tak się stanie. 

Radny Wojciech Kozłowski dodaje: - Będziemy 
również starali się o to, aby wybudowany został par-
king przy ul. Zamkowej na potrzeby Książnicy, Mu-
zeum i Parku Miejskiego. Jest to bardzo potrzebne, 
wystarczy spojrzeć jak dużo samochód parkuje w po-
bliżu parku.
/raf/

ReKlaMa 98/2021/DB

We wtorek w godzinach porannych w wielu 
miejscowościach w całym kraju (w tym także 
w powiecie wejherowskim) miały miejsce alar-
my bombowe w szkołach. Podobny alarm zo-
stał wywołany także w czwartek. Jak udało nam 
się dowiedzieć, alarmy miały miejsce w trzech 
placówkach naszego powiatu: w Szkole Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, 
Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie 
oraz w jednej ze szkół w Rumi.

Do placówek przyszły maile z informacją, iż 
w budynku podłożono ładunki wybuchowe. 
W szkole w Bolszewie konieczna była ewakuacja.

- Ewakuacja szkoły w Bolszewie w związku 
z mailem z informacją o możliwości podłoże-
nia ładunku wybuchowego – taką informację 
we wtorek rano przekazano na facebookowym 
portalu Wejherowo 998. - Na miejscu pracowa-
ły zastępy z OSP Bolszewo i JRG Wejherowo. 

Tymczasem alarmy bombowe nie wpłynę-
ły na sytuację maturzystów. Matury trwają 
zgodnie z planem i harmonogramem. Incy-
dent o rzekomej podłożonej bombie w kilku 
placówkach szkolnych nie wpłynął na prze-
prowadzanie egzaminu. 

- Na naszą szkolną skrzynkę mailową 
otrzymaliśmy informację o podłożonej 

bombie – wyjaśnia  Wojciech Rogocki, dy-
rektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 
w Wejherowie. - Zachowaliśmy wszystkie 
procedury stosowane w takich przypadkach 
i powiadomiliśmy odpowiednie służby. Cała 
akcja była przeprowadzona spokojnie i dys-
kretnie. Służby sprawdziły budynek w taki 
sposób, że niektórzy z maturzystów w ogóle 
się nie zorientowali, że wystąpiła nadzwy-
czajna sytuacja. Egzaminy nie zostały prze-

rwane, odbyły się zgodnie z planem. 
W środę maturzyści zdawali matematykę, 

w czwartek zmierzyli się z językiem angielskim.
Alarm bombowy został wywołany przez nie-

ustalonego jeszcze sprawcę także w czwartek 
w PZS nr 3. Sytuacja była analogiczna, jak we 
wtorek. Postępowanie dyrekcji i służb odbyło 
się zgodnie z procedurami i s sposób, który nie 
zakłócił przeprowadzenia egzaminów.
/raf/

Matury z alarmami 
bombowymi w tle

WEJHEROWO | W całym kraju w szkołach ponadpodstawowych trwają egzaminy maturalne. 
W wielu szkołach w kraju, również w powiecie wejherowskim, nie obyło się bez incydentów. 
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Inicjatorem projektu jest Związek Ban-
ków Polskich, a organizatorem Funda-
cja Warszawski Instytut Bankowości. 
Edukacja ekonomiczna realizowana 
jest także w Wejherowie na mocy 
porozumienia zawartego z miastem 
Wejherowo i WIB. 
Podczas Kongresu Edukacji Finansowej 
i Przedsiębiorczości prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał 
podziękowanie za wspieranie wspólnych 
działań edukacyjnych na terenie Miasta 
Wejherowo, gdyż najważniejsze jest 
edukowanie lokalnie, blisko ludzi.
Wyróżnienia przyznawane są najbardziej 
aktywnym i zaangażowanym instytu-
cjom, samorządom, wolontariuszom oraz 
pracownikom naukowym. Te instytucje 
rozumiejąc szczególną rolę edukacji 

finansowej z punktu widzenia jednostki, 
ale także ogółu społeczeństwa i interesu 
narodowego, wsparły projekt. Oprócz 
blisko 200 instytucji rynku finansowego 
jest to chociażby ponad 7 tys. szkół 
i uczelni oraz 400 jednostek samorządu 
terytorialnego, które dzięki aktywnej 
współpracy umożliwiły dotarcie z eduka-
cją do młodzieży i studentów, ale także 
seniorów. Niebagatelną rolę odgrywają 
media, także samorządowe, w których 
ukazało się blisko 5 tys. publikacji, 
z czego ponad 1500 trafiło do społecz-
ności lokalnych za pośrednictwem stron 
urzędów, bibliotek, centrów kultury czy 
gazetek gminnych. 
Edukację musimy traktować jako proces, 
w którym uczestniczymy na przestrzeni 
całego naszego życia, ponieważ świat 

wokół nas nieustannie się zmienia 
i musimy dostosowywać się do nowych 
warunków oraz stawiać czoła nowym 
wyzwaniom i radzić sobie z zagrożenia-
mi. A odpowiednia wiedza ekonomiczna 
i postawa przedsiębiorcza to przyszły 
rozwój i bezpieczeństwo finansowe 
nie tylko obywatela i budżetu Państwa 
ale również stabilność finansowa dla 
polskich samorządów, zaspokajających 
podstawowe potrzeby każdego z nas.
Relacja z tegorocznego Kongresu, pod-
czas którego szeroko omawiane były 
kwestie związane z edukacją finansową 
dostępna jest na stronie: www.kef.edu.
pl, a w załączniku artykuł Edukacja 
Finansowa - współczesna szczepionka 
na przyszłe kryzysy gospodarcze.
/raf/

edukacJa ekonomiczna na szczeBlu samorządoWym
WeJHeroWo | program Bankowcy dla edukacji skierowany do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, funkcjonuje już 
pięć lat. - Świat nieustannie się zmienia i musimy dostosowywać się do nowych warunków - podkreślają inicjatorzy. 

Dla mieszkańców tej kamienicy oznacza to 
niższe rachunki za ogrzewanie, a dla ogółu 
mieszkańców Wejherowa - mniejszą emisja 
zanieczyszczeń. Kompleksowy remont tego 
budynku to element projektu obejmującego 
modernizację 14 budynków komunalnych, na 
który władze Wejherowa zdobyły dofinanso-
wanie unijne. 

W ramach projektu kompleksową moder-
nizację przeprowadzono już w dziewięciu bu-
dynkach. W tym roku planowany jest remont 
kolejnych trzech, a w przyszłym roku – dwóch. 
Koszt całego projektu to ok. 4 mln zł, z czego 
dofinansowanie unijne wynosi ponad 3 mln zł. 

- Kompleksowa termomodernizacja budyn-
ku przy ul. Kalwaryjskiej 2A to element dużego 
projektu termomodernizacyjnego, w ramach 
którego do 2022 roku zmodernizowanych zo-
stanie aż 14 budynków komunalnych – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta - Aktualnie prowadzo-
ne są prace w budynku przy ul. Kalwaryjskiej, 
a jeszcze w tym roku planowana jest termo-
modernizacja kamienicy przy ul. Kopernika 
22. Jesteśmy na końcowym etapie jeżeli chodzi 
o dokumentację projektową budynku przy ul. 
Iwaszkiewicza 33. W tym roku chcielibyśmy 
przeprowadzić postępowanie przetargowe, 
z realizacją na przyszły rok. 

Termomodernizacja budynków komunal-
nych wiąże się z całym szeregiem korzyści, 
ponieważ oprócz zmniejszenia zużycia energii, 
drugim ważnym aspektem inwestycji jest ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych i nie-
zdrowego dymu z kominów.

- Dzięki temu projektowi kilkanaście budyn-
ków komunalnych z naszego miasta przejdzie 
kompleksową termomodernizację, co będzie 
miało ogromny wpływ nie tylko na poprawę 
estetyki budynku, jego stanu technicznego, ale 
przede wszystkim przyniesie korzyści finanso-
we w postaci mniejszych rachunków za zuży-
cie energii – podkreśla Henryk Kanczkowski, 
radny miasta Wejherowa.

W ramach kompleksowej termomoderni-
zacji budynku przy ul. Kalwaryjskiej 2A wy-
konany zostanie remont dachu, docieplone 
zostaną wszystkie ściany zewnętrzne budynku, 
poddasza, stropu piwnic oraz fundamentów. 
W ramach prac zostaną wymienione wszystkie 
okna, drzwi do lokali mieszkalnych oraz drzwi 
wejściowe. Wykonane też będą nowe schody 
zewnętrzne z balustradą. Całkowity koszt tej 
modernizacji wyniesie ok. 300 tys. zł. Warto 
podkreślić, że po wykonaniu prac moderniza-
cyjnych, w tym budynku będzie możliwe za-
oszczędzenie kosztów energii rzędu 19 tys. zł.

Zmieni się również podwórko. Po zakończe-
niu prac termomodernizacyjnych budynku, 
zostaną przeprowadzone prace rewitalizacyjne 
podwórka, które nabierze innego wyglądu. Po-
jawi się zieleń, nowe nasadzenia, rabaty kwia-
towe oraz przestrzeń dla mieszkańców w po-
staci tarasu z desek, a także ławki. Postawiona 
zostanie wiata śmietnikowa na odpady, a teren 
zostanie oświetlony. 

Realizowany projekt termomodernizacji bu-
dynków komunalnych to jedna z wielu inwe-
stycji realizowanych w tej kadencji. Dotychczas 
miasto wybudowało m.in. Węzeł Wejherowo 

(Kwiatowa) z dużym parkingiem przy dwor-
cu PKP i tunelem pod torami kolejowymi, 
halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, 
parking przy wejherowskim szpitalu (obok 
lądowiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego 
wraz z rondem, ulice z płyt drogowych. Trwa 
realizacja ważnych inwestycji m.in. budowa 
ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, połącze-
nia drogowego łączącego ul. Sucharskiego ze 
Strzelecką przebudowa ul. Kopernika wraz 
z kwartałem podwórek, rewitalizacja Parku 
Kaszubskiego, budowa Wodnych Ogrodów. 
Prowadzone są remonty budynków i zagospo-
darowanie podwórek razem ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Cały czas trwa realizacja pro-
jektów w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, m.in. boisk i placów zabaw. 

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków komunalnych w Wejherowie w celu 
znaczącego obniżenia zapotrzebowania ener-
getycznego” jest dofinansowany z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjny Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
/raf/

Kompleksowy remont 
kamienicy już trwa

WEJHEROWO | Trwa termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Kalwa-
ryjskiej 2A. 
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„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.
(Mt 25, 21)

Siostra Waleria Damuć pochodziła z dawnych kresów 
Rzeczypospolitej (Białoruś). Urodziła się 14 kwietnia 
1924 roku. Szkołę średnią ukończyła w Wilnie. Studio-
wała polonistykę. Uczyła przez ponad 50 lat. W 1945 
roku przyjechała do Polski. Do 1948 roku pracowała 
jako nauczycielka. W tym samym roku wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.

Do Wejherowa przyjechała w 1971 roku. Od tego 
czasu prowadziła katechizację dzieci. Szczególną tro-
ską i miłością objęła najmłodszych wejherowian ze 
Śmiechowa, ucząc początkowo w domu katechetycz-
nym przy ulicy Gdańskiej 83. Ze względu na bezpie-
czeństwo dzieci sama często przyprowadzała i odpro-
wadzała je do domu.

W czasie transformacji ustrojowej siostra Waleria 
Damuć poświęciła się pracy katechetycznej w Szkole 
Podstawowej Nr 5. Jako emerytka nadal pracowała, 
pomagając biednym, opuszczonym i potrzebującym 
dzieciom. W 2011 roku otrzymała statuetkę „Małej 
Andzi”, przyznaną przez Młodzieżową Radę Miasta 
dla osób, które w sposób szczególny wyróżniały się 
działalnością na rzecz dzieci i młodzieży.

Dnia 2 lutego 2000 roku obchodziła 50-tą rocznicę 
ślubów zakonnych. Dwadzieścia lat później świętowa-
ła jubileusz 70-lecia życia zakonnego. Siostra Waleria 
Damuć całym sercem była oddana dzieciom, które 

uczyła. Jej życiowym mottem były słowa „Są dzieci 
dobre, albo bardzo nieszczęśliwe”. Była prawdziwą 
ikoną wejherowskiego świata katechizacji. I taką po-
zostanie w pamięci wielu pokoleń wejherowian.
(DD)

Nie żyje siostra 
Waleria Damuć

WEJHEROWO | W sobotnią noc zmarła s. Waleria Damuć, znana i lubia-
na przez dzieci nauczycielka i katechetka wielu pokoleń wejherowian. 
Zakonnica miała 97 lat.
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Ś.P. 
Jadwigi 

Czerwionka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

Wyrazy  żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim
składają 

Członkowie Rady Nadzorczej,
Zarząd i współpracownicy

Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Ks. Jan Twardowski

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
Dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

OgłOszenie 117/2021/DB

Ś.P. 
s. walerii damuć

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Żegnamy Siostrę, która z zaangażowaniem pełniła swoje obowiązki żarliwie służąc 
Bogu i Wiernym przez ponad 70 lat. Jako nauczycielka i katechetka całym sercem 

była oddana swoim wychowankom, których otaczała wyjątkowo wielką troską 
i wewnętrznym ciepłem. Siostrę, która z miłością i poświęceniem obejmowała opieką 

chorych, ubogich i samotnych.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
Siostrom ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

 oraz wszystkim bliskim zmarłej
wyrazy najgłębszego współczucia składają

ze zgromadzenia sióstr zmartwychwstania Pańskiego 
w wejherowie

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze Współpracownikami

OgłOszenie 118/2021/DB

s. walerii damuć

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wdzięczni za służbę drugiemu człowiekowi, świadectwo 
wiary i wszelkie dobro ofiarowane mieszkańcom Powiatu 

Wejherowskiego, łączymy się w bólu i modlitwie.

Za wszelkie owoce minionych lat,
dar serca i całe dobro,

Bóg zapłać.

wieloletniej katechetki ze zgromadzenia sióstr 
zmartwychwstania Pańskiego w wejherowie,

niezwykle zasłużonej dla społeczności lokalnej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami
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29 kwietnia świętowano Międzynarodo-
wy Dzień Tańca. Przed budynkiem Filhar-
monii Kaszubskiej mieszkańcy oraz goście 
mogli zobaczyć wystawę „Oblicza tańca”, 
która przybliża historię działalności ta-
necznej Wejherowskie Centrum Kultury. 
Przedstawiono w niej spektakle taneczne 
wyprodukowane przez instytucję. 

Opowiedziano także o działalności sek-
cji choreograficznych: sukcesach grup 
odnoszonych w konkursach na terenie 
kraju, a także na arenie międzynarodowej, 
udziale w warsztatach tanecznych organi-
zowanych w Polsce i za granicą. Przedsta-
wiono również jak kształtowała się oferta 
warsztatowa – dla miejscowych adeptów 
tańca, jak i gości z dalszych zakątków kra-
ju i spoza niego. Przybliżono także działa-
nia projektowe dotyczące tej gałęzi sztuki, 
szczególnie imprezę organizowaną cy-

klicznie od 2016 roku, czyli Potańcówkę 
Miejską. Nie zapomniano również o upa-
miętnieniu wspaniałych profesjonalnych 
tancerzy, którzy gościli na scenie Filhar-
monii Kaszubskiej. 

W przestrzeni miejskiej była spotkać 
uczestników sekcji choreograficznych, 
ćwiczących swoje umiejętności w od-
miennej, otwartej przestrzeni. Rejestro-
wane cyfrowo próby posłużyć mają nie-
ustannemu podnoszeniu umiejętności 
tanecznych tak, aby prezentowane przez 
młodych adeptów wydarzenia artystyczne 
były jak najwyższej jakości.

Patronem akcji tańczMY jest Instytut 
Muzyki i Tańca. Wystawę – przedstawia-
jąca artystyczne fotografie zatrzymanych 
w kadrze tancerzy, można oglądać do 9 
maja 2021 roku. 
/raf/

Oblicza tańca w kadrze
WEJHEROWO | Wejherowskie Centrum Kultury przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji tańczMY.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a 
ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 10, 49 
i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735) 
zawiadamiam, że w dniu 2021-03-01 na 
wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 
84-200 Wejherowo ul. Pl. Jakuba Wejhera 8, 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej - 

budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego 
w Wejherowie

na nieruchomościach gruntowych na terenie 
gminy Miasta Wejherowa określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających 
teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 07 działki nr ewid.: 153/3 (153/2), 
158/47

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki 
obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. 07 działki nr ewid.: 92/2, 158/24, 
158/46, 347, 153/1

* numery w nawiasach oznaczają numery 
działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się 
strony postępowania, właściwe organy 
administracji rządowej i samorządowej 
oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji 
kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym niż 14 
dni od daty dokonania się obwieszczenia. 
z aktami sprawy można zapoznać się 
w starostwie Wejherowskim po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć 
ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego 
zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

ReKlaMa U/2021/PR
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KASACjA pOjAZdóW 

tel. 603 XXX 742

skup pojazdów 
powypadkowych, 

zniszczonych
wystawiamy 

zaświadczenie 
o wycofaniu 

z eksploatacji

zamów 
ogłoszenie 
tematyczne 
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Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+
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UrZąd GmINy WEjhErOWO

zaprasza na konsultacje projektu studium Uwarunkowań i  Kierunków za-
gospodarowania Przestrzennego gminy Wejherowo. W każdym sołectwie 
w godzinach od 16:00 do 18:00 zostanie zorganizowany punkt konsultacyj-
ny, w którym będzie można zapoznać się z projektem nowego studium. 

Dla rodziców z dziećmi dostępny będzie kącik zabaw, a dla wszystkich 
uczestników konsultacji przewidujemy drobny upominek.

szczegółowe informacje wraz z harmonogramem znajdują się na stronie 
urzędu gminy Wejherowo w zakładce  Konsultacje społeczne – gmina 
Wejherowo (ugwejherowo.pl)

W dniach 9,10 i 11 czerwca o godzinie 16:00 przeprowadzone zostaną spo-
tkania online, w których dodatkowo będzie uczestniczył projektant studium.

zapraszamy!

Dodatkowo informujemy, że do projektu studium w terminie od 1 do 30 
czerwca będzie można składać uwagi za pośrednictwem:

systemu informacji Przestrzennej – wejherowo.e-mapa.net

Poprzez email – konsultacje@ugwejherowo.pl

Pisemnie drogą pocztową lub do skrzynki przy wejściu do urzędu
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Redzka rodzina 
sokołów się 
powiększa
REDA | Latem ubiegłego roku w Redzie pojawili się nowi mieszkańcy.

Młoda samica pochodząca z elektrowni w Nowym Czarnowie oraz 
samiec Kaszub z Gdyni znalazły swój dom na kominie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „KOKSIK”, gdzie na 
wysokości 60 metrów od strony południowo-wschodniej zamontowa-
no specjalne gniazdo. 

W kwietniu portal Nadmorski24 ogłosił konkurs na imię dla sokoli-
cy. Otrzymano ponad sto pomysłów. Ostateczną decyzję pozostawio-
no czytelnikom, którzy do 26 kwietnia głosowali na wybrane imię.  
Spośród pięciu propozycji wybranych przez Komisję Konkursową 
bezapelacyjnie zwyciężyła KOKSINKA.

Pod koniec marca w sokolim gnieździe pojawiły się cztery jaja. Ro-
dzice wysiadują je na zmianę. Z jaj wykluły się już trzy pisklęta, cze-
kamy na czwartego.

Przypominamy, że redzkie sokoły można obserwować non stop za 
pomocą kamer na portalu Nadmorski24, a bieżące informacje ukazują 
się na stronie http://peregrinus.pl/pl/reda 
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Pieniądze mają wspomóc sportowca w cy-
klu przygotowań do olimpiady. Przypomnij-
my, że Marcin Chabowski podczas holender-
skiego maratonu zdobył 10 miejsce z czasem 
2:10.17, dzięki czemu wypełnił minimum 
olimpijskie na igrzyska w Tokio.

Miało to miejsce podczas biegu maratoń-
skiego 18 kwietnia br. na lotnisku w holen-
derskim Enschede. Wejherowianin Marcin 
Chabowski pobiegł znakomicie, zajmując 
10. miejsce z czasem 2:10.17. W ten sposób 
wypełnił minimum olimpijskie na igrzyska 
w Tokio, które wynosi 2.11.30. Wraz z nim 
kwalifikację olimpijską zdobył Adam Nowic-
ki, który z czasem 2:10.21 zajął 11. miejsce.

Znakomitym startem w Holandii 34-letni 
Marcin Chabowski po kilku latach proble-
mów zdrowotnych zbliżył się do swojego re-
kordu życiowego - 2.10.07. Przypomnijmy, że 
w 2012 roku Marcin Chabowski uzyskał mi-
nimum olimpijskie na Igrzyska w Londynie, 
ale ze względu na odniesioną kontuzję musiał 
wówczas zrezygnować ze startu.

Sukces Marcina odnotowały ogólnopolskie 
media. Na portalach społecznościowych po-
jawiły się liczne gratulacje płynące z różnych 
stron. Przyłączamy się również do tych gratu-
lacji, życząc pomyślnego startu na igrzyskach 

olimpijskich. Warto odnotować, że Marcin 
Chabowski, wychowanek trenera Zbigniewa 
Rolbieckiego, był członkiem KS Wejher Wejhe-
rowo, potem Floty Gdynia a obecnie reprezen-
tuje STS Pomeranię Szczecinek. Był laureatem 
III Wejherowskiej Gali Sportu w 2020 roku.

W holenderskim maratonie zwyciężył 
rekordzista świata i mistrz olimpijski Ke-
nijczyk Eliud Kipchoge, który wynikiem 
2:04.30 uzyskał najlepszy w tym roku wynik 
na świecie.
/raf/
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Gryf coraz niżej w tabeli
WEJHEROWO | WKS Gryf Wejherowo w ostatniej 26. kolejce udał się do Torunia na spotkanie z tamtejszym 
Pomorzaninem i niestety żółto-czarni przegrali to spotkanie 0-2.

To nie był udany weekend majowy dla drużyny 
z Wejherowa. Spotkanie w Toruniu, bardzo ważne 
z perspektywy układu tabeli, Gryf przegrał 0-2, czym 
mocno skomplikował sobie szansę utrzymania w III 
lidze. Strata do bezpiecznej 15 lokaty wynosi już 8 
punktów, a do końca rozgrywek pozostało 9 kolejek.

Pierwsza połowa spotkania należała do Gryfa, szcze-
gólnie pierwsze 15 minut. Pomorzanin został mocno 
zepchnięty do defensywy, jednak zawodziła skutecz-
ność pod bramką rywala. W 8 minucie dobrą interwen-
cją popisał się bramkarz gospodarzy Jakub Mikołajczak, 
kilka minut później mógł mówić o dużym szczęściu, 
gdyż piłka przeszła tuż obok jego bramki. Gryf po 12 
minutach mógł prowadzić już 2-0. Kolejne minuty 
to już obraz bardziej wyrównanej gry, jednak nadal 
z przewagą gości. Wejherowianie regularnie posyłali 
piłki w pole karne przeciwnika, niestety to nie przynio-
sło rezultatów. Groźnie pod bramką Gryfa zrobiło się 
pod koniec pierwszej połowy. W 39 minucie świetnie 
interweniował Wiesław Ferra, który odbił piłkę nad po-
przeczkę po strzale głową Damiana Szczepańskiego.

Druga odsłona to już zdecydowana poprawa gry Po-

morzanina i dużo gorsza gra Gryfa. W 50 minucie znów 
zatrudniony został Ferra, który odbił na rzut rożny 
kolejny strzał Szczepańskiego. 6 minut później ekipie 
gości przydarzył się pech. Po uderzeniu Masato Hay-
ashi piłka odbiła się od słupka, następnie od bramkarza 
i minęła linie bramkową. Sędziowie nie mieli żadnych 
wątpliwości i Gryf przegrywał 0-1. Pomorzanin posta-
nowił pójść za ciosem i poszukać drugiej bramki. Dwa 
razy groźnie uderzał Hayashi, ale bez skutku. W 74 
minucie stało się jasne, iż 3 punkty zostaną w Toruniu. 
Perfekcyjnie z rzutu wolnego przymierzył Rafał Więc-
kowski i podwyższył wynik na 2-0. Ferra był bez szans. 
Gryf podejmował próby odrabiania strat, jednak ekipa 
z Torunia kontrolowała wydarzenia na boisku i spokoj-
nie dowiozła wynik do końca.

Po tym spotkaniu Pomorzanin Toruń awansował na 
bezpieczne 15 miejsce w tabeli, gromadząc jak dotych-
czas 33 punkty. Gryf z 25 punktami zajmuje 19 miejsce. 
Kolejne dwa spotkania WKS rozegra u siebie i koniecz-
ne jest zdobycie 6 punktów, w przeciwnym razie utrzy-
manie w III lidze może okazać się niemożliwe.
/K.C./

Przed nami kolejna już, VIII edycja Redzkiej Ligi Tenisa 
o puchar dyrektora Mosir Reda Jerzego Conradi. Udział 
w lidze mogą wziąć wszyscy sympatycy gry w tenisa 
ziemnego.
Redzka Liga tenisa ziemnego startuje już 14.05 i potrwa 
do 14.09.2021 r. Zapisy trwają do 13 maja, a koszt wzięcia 
udziału to 50zł. Rozgrywki zostaną podzielone zgodnie 
z poziomem i umiejętnościami zawodników. Pod uwagę 
przy podziale zostanie także uwzględniony ranking 
zeszłoroczny. Nowością przy tegorocznej edycji jest 
rezerwowanie i opłacanie online kortów do gry, poprzez 
stronę internetową https://tenis4u.pl/ , a także poprzez 
numer telefonu 501-862-799. Opiekunem rozgrywek jest 
Maciej Paczkowski, u niego także można zaczerpnąć 
więcej szczegółów na temat ligi.
/K.C./

zapisy do koleJneJ 
edycJi liGi tenisa
reda | niedługo ruszy Viii edycja redzkiej ligi tenisa.
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Gratulacje i wsparcie
dla maratończyka

POWIAT | Starosta Wejherowski Gabriela Lisius pogratulowała Marcinowi Chabowskiemu kwalifikacji 
olimpijskiej na igrzyska w Tokio oraz wręczyła maratończykowi wsparcie finansowe.  

fot. Pixabay.com


