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W tym roku rozpoczną się roboty bu-
dowlane w obydwu inwestycjach drogo-
wych, obecnie trwają procedury przetar-
gowe na wybór wykonawców. Ponadto 
kwotę 1,2 mln  zł przeznaczono na wspar-
cie nowoczesnej edukacji w wejherow-
skich szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez miasto.

 Na budowę ul. Zamkowej i Parkowej 
zwiększono wydatki o 6,2 mln zł. W ra-
mach tej inwestycji zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia i chodniki na ulicy 
Zamkowej na odcinku od ul. Klasztornej 
(okolice Książnicy prof. Gerarda Labudy) 
do skrzyżowania z ulicą Wniebowstąpie-
nia. Powstanie także parking przy ul. Zam-
kowej oraz wzmocnienie brzegów rzeki 
Cedron. O przebudowę ulicy Zamkowej 
zabiegali miejscy radni ze Śródmieścia - 
Piotr Bochiński i Wojciech Kozłowski.

- Zależało nam na tym, aby ulica zo-
stała przebudowana na odcinku od 
Książnicy prof. Labudy aż do skrzyżo-
wania z ul. Wniebowstąpienia, gdyż tam 
droga jest w naprawdę złym stanie. – 
mówi radny Piotr Bochiński – Do tego 

namawialiśmy prezydenta zdając sobie 
sprawę, że środki są ograniczane i cie-
szymy  się tak się stanie.

- Dziękujemy w imieniu mieszkańców 
również za to, że zostanie wybudowany 
parking przy ul. Zamkowej na potrzeby 
Książnicy, Muzeum i Parku Miejskie-
go. – dodaje radny Wojciech Kozłowski 
– Jest to bardzo potrzebne, wystarczy 
spojrzeć jak dużo samochód parkuje 
w pobliżu parku.

Na budowę ul. Karnowskiego i ul. Bu-
dowlanych w tegorocznym budżecie prze-
znaczona została  kwota ponad 1,2 mln zł. 
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego 
roku władze Wejherowa zdobyły na tę in-
westycję dotację z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicz-
nych w wysokości 24 130 000 zł, co sta-
nowi 95 % planowanych kosztów budowy. 
Inwestycja obejmie budowę nowego od-
cinka ulicy Karnowskiego, która połączy 
rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżo-
waniem na drodze krajowej nr 6 (obok 
urzędu pracy) oraz przebudowę ul. Bu-
dowlanych wraz z wykonaniem odcinka 

do nowobudowanej ul. Karnowskiego. 
Obie inwestycje drogowe będą kontynu-

owane po roku 2022, na co środki zostały 
zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

Podczas sesji zwiększono również wy-

datki o prawie 1,2 mln zł na realizację 
Projektu „Laboratoria Przyszłości”, któ-
ry realizowany będzie w wejherowskich 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez miasto. Projekt „Laboratoria Przy-
szłości” to rządowa inicjatywa eduka-

cyjna, w ramach której szkoły otrzymają 
wsparcie finansowe na zakup wyposaże-
nia technicznego niezbędnego do rozwoju 
umiejętności praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Źródło: UM Wejherowo

Zwiększono środki na inwestycje 
w Wejherowie

WejheroWo | Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 20 stycznia br. wejherowscy radni przyjęli uchwały m.in. dokonujące zmian w te-
gorocznym budżecie. Zwiększono wydatki o kwotę ponad 8,6 mln zł na budowę ul. Parkowej i ul. Zamkowej oraz na budowę nowego odcinka ul. Kar-
nowskiego i przebudowę ul. Budowlanych.
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Jak informuje Sebastian Niewola - ko-
ordynator Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy nr 111 przy WCK 
Wejherowo w trakcie akcji mającej miejsce 
w Filharmonii Kaszubskiej będą licytowa-
ne orkiestrowe gadżety, ceramiczne cuda, 
rysunki, czerwone „orkiestrowe” oprawki 
do okularów i specjalnie na tę okazję za-
projektowane i wydrukowane w drukarce 
3D, serce w złocie próby 585. 
- Cały czas trwają też nasze aukcje interne-
towe: komiksy, kryształy, a także godzinny 
przejazd ŚMIECIARKĄ MAN TGS z zabudo-
wą MEDIUM XLiB po ulicach Wejherowa dla 
dwóch osób – mówi Sebastian Niewola.
Program WOŚP w Wejherowskim Centrum 
Kultury: 
Blok nr 1 od godz. 13.30
- Hymn WOŚP, aukcja na sali głównej, wy-
stęp sekcji tanecznych WCK Pani Elżbiety 
Czeszejko.
PRZERWA AUKCYJNA II – FOYER
Blok nr 2 od godz. 14.15

- Teatr na Styku, sekcje taneczne Pani 
Sangmo Borysiewicz, występy solowe sekcji 
WCK Pani Elżbiety Czeszejko, Koncert 
zespołu GASP.
PRZERWA AUKCYJNA III – FOYER
Blok nr 3 od godz. 15.45
- Występ gitarzysty Macieja Barteckiego 
z chórkiem.
PRZERWA AUKCYJNA IV – FOYER
Blok 4 od godz. 16.30
- Koncert Studia piosenki i wokalu WCK, 
koncert zespołu M3TROPOLIS.
Uwaga! Na każdy z bloków obowiązują 
osobne wejściówki dostępne w kasach 
Wejherowskiego Centrum Kultury. Podany 
czas prezentacji może ulec zmianie. 
Sztab przy WCK zastrzega sobie prawo 
do zmian w planie dnia.
Godziny kwestowania wolontariuszy: 
9.00 – 17.30.
Więcej: 
www.wosp.org.pl/final/30-final-wosp
źródło: UM Wejherowo

30. finał WOŚP W WejherOWie
WejherOWO | W najbliższą niedzielę 30 stycznia br. wolontariusze Wielkiej Orkiestry będą 
kwestować na wejherowskich ulicach w godzinach od 9.00 do 17.30. artystyczny finał wraz 
z aukcjami w filharmonii Kaszubskiej rozpocznie się o godz. 13.30. Celem tegorocznego fina-
łu jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

fot. UM Wejherowo
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Nie warto zwlekać z realizacją badań, bo mammo-
grafia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania 
raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia. Badanie 
mammograficzne umożliwia wykrycie zmian na bar-
dzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wy-
czuwalne podczas samokontroli piersi lub badań 
palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala 
na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje nie-
mal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

W badaniach mogą też uczestniczyć panie w wieku 
od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wy-
konanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesię-
cy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do wykonania po-
nownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Pro-
gramem nie są objęte Panie, u których już wcześniej 
zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze 

złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania 
lekarskiego.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.
pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do bada-
nia przed połączeniem telefonicznym prosimy przy-
gotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać 
ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie 
były one wykonane w pracowni LUX MED. 

W związku z epidemią Covid-19 w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego pro-
simy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony 
oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochron-
nej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii znajdzie-
cie Państwo na stronie www.mammo.pl.

Źródło: UM Wejherowo

LUX MED zaprasza na bezpłatne 
badania mammograficzne
WejheroWo | 11 lutego br. ponownie przyjeżdża mammobus z firmy LUX MED Diagnostyka, 
by w godzinach od 8.00 do 14.00 prowadzić bezpłatne badania pań przy Centrum Handlowym „Kaszuby” 
ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28. W badaniach mammograficznych finansowanych przez 
NFZ  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły uczestniczyć 
kobiety, które urodziły się w 1972 roku.
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Utworzone w 1996 roku z inicjatywy 
ks. Daniela Nowaka oraz grupy działaczy 
Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka” pod-
jęło się dzieła kultywowania pamięci i sze-
rzenia prawdy historycznej o największym 
na Pomorzu cmentarzu Ofiar zbrodni nie-
mieckiej popełnionej w okresie od paź-
dziernika 1939 roku do kwietnia 1940 
roku na ludności cywilnej w Lesie Piaśnic-
kim. Ofiarami zbrodni byli miejscowi Po-
lacy zaangażowani w krzewieniu i umac-
nianiu polskości, w tym księża, urzędnicy, 
nauczyciele, policjanci, kupcy, przedsię-
biorcy, leśnicy oraz liderzy społeczności 
lokalnej. Wśród ofiar byli również pen-
sjonariusze polskich i niemieckich szpitali 
psychiatrycznych oraz rodziny polskie, 
czeskie i żydowskie internowane przez 
Niemców na terenie III Rzeszy. Liczbę za-
mordowanych w Lesie Piaśnickim szacuje 
się na ponad 14 tys. osób.

Stowarzyszenie wspólnie z Parafią 
pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej 
Alicji Kotowskiej realizuje program cało-
ściowego zagospodarowania Cmentarza 
Lasu Piaśnickiego. W 2010 roku w Sank-
tuarium Piaśnickim została wybudowana 
Kaplica Leśna. Trwa systematyczne od-
nawianie masowych grobów prowadzone 
przy współpracy z okolicznymi samo-
rządami. Zarząd Stowarzyszenia tworzą: 
Małgorzata Śliwicka – prezes, Andrzej 
Bratek – wiceprezes, Mirosław Lademan – 
sekretarz, Henryk Milewczyk – skarbnik 
oraz Blanka Molenda - członek zarządu.

O zbrodni piaśnickiej opowiedziała hi-
storyk Agnieszka Wszałek ze Stowarzy-
szenia „Rodzina Piaśnicka”. Nawiązywali 
do niej w swoich wystąpieniach m.in.: 
wiceminister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Jarosław Sellin, wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich, ks. infułat 

Daniel Nowak, prezes Stowarzyszenia 
Małgorzata Śliwicka, sekretarz Stowarzy-
szenia Mirosław Lademan, a także Teresa 
Patsidis – dyrektor Muzeum Piaśnickie-
go w Wejherowie.

- Obchodzące jubileusz 25-lecia po-
wstania Stowarzyszenie Rodzina Piaśnic-
ka uczyniło motywem przewodnim swo-
jego działania ochronę pamięci o ofiarach 
Zbrodni Piaśnickiej – największej po KL 
Stutthof kaźni ludności polskiej na Po-
morzu w czasie II wojny światowej. Dziś 
chcę wyrazić podziękowanie za wielolet-
nią oddaną pracę członkom Stowarzysze-
nia, (…) którzy dbają o upowszechnianie 
wiedzy i upamiętnianie tych wydarzeń 
– powiedział wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego dr Jarosław Sellin, 
który uhonorował medalami „Gloria 
Artis” najbardziej zasłużonych członków 
Stowarzyszenia.

Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” otrzymali: Małgorzata Śli-
wicka - pełniąca od 2010 roku funkcję 
prezesa Stowarzyszenia, ks. infułat Da-
niel Nowak – kapelan Stowarzyszenia 
i inicjator jego założenia, Andrzej Le-
opold Bratek – wiceprezes Stowarzysze-
nia oraz Mirosław Lademann - sekretarz 
Stowarzyszenia.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wyróżnił Nagrodą Prezydenta 
Miasta Wejherowa ks. infułata Daniela 
Nowaka, a Miniaturą Statuetki Jakuba 
Wejhera – pierwszą Prezes Stowarzysze-
nia „Rodzina Piaśnicka” Danutę Leśni-
czak-Bratek oraz obecną Prezes – Mał-
gorzatę Śliwicką. Wręczono również 
Medale Piaśnickie.

Mirosław Lademann - sekretarz Stowa-
rzyszenia poinformował, że w okresie 25-
lecia Stowarzyszenie skupiło 407 członków 

zwyczajnych i 11 członków wspierających. 
Nadało też 3 tytuły Honorowego Członka 
Stowarzyszenia oraz przyznało 51 Medali 
Piaśnickich. Podkreślił również, że w 2021 
roku Stowarzyszeniu została przyznana 
przez tygodnik „Do Rzeczy” Statuetka 
i tytuł „Strażnik Pamięci”. 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia została 
wydana książka pt. „Księga pamiątkowa. 
25 lat Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka 
1996-2021" autorstwa Mirosława Lade-
manna. Uczestnicy obchodów mieli  oka-
zję obejrzeć wystawę o ofiarach Zbrodni 
Piaśnickiej przygotowaną przez Akcję 
Katolicką Diecezji Gdańskiej, do której 

materiały udostępniły m.in. archiwa: 
Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum 
Stutthof i Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstanek w Poznaniu.

W uroczystości wzięli udział m.in.: 
dr hab. Monika Tomkiewicz – Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk, 
Piotr Tarnowski – dyrektor Muzeum 
Stutthof, wicestarosta wejherowski Jacek 

Thiel, wójt Gminy Wejherowo Przemy-
sław Kiedrowski, wójt Gminy Krokowa 
Śliwicki Adam Śliwicki, zastępca pre-
zydenta Wejherowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz i inni. Uroczystość poprzedziła 
Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla 
i Błogosławionej Alicji Kotowskiej, która 
odprawił ks. infułat Daniel Nowak.

Źródło: UM Wejherowo

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia 
„Rodzina Piaśnicka”

WejheroWo | Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka” obchodziło 25-lecie swojej działalności. Podczas jubileuszowego spotkania w Szkole Podstawo-
wej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie z udziałem wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, wojewody pomor-
skiego Dariusza Drelicha i prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta przypomniano cele działalności i osiągnięcia Stowarzyszenia. Jubileusz był 
również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.
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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 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) 
zawiadamiam, że w dniu 21.01.2022r. na wniosek z dnia 17.12.2021r. Wójt Gminy Wejherowo, 
84-200 Wejherowo ul. Transportowa 1 wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
 rozbudowy drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych, znajdujących się w pasie ulicy Szerokiej i ulicy Różanej w miejscowości Gośicino 
wraz z budową kanału technologicznego, doświetleniem przejść dla pieszych oraz 

rozbudową kanalizacji deszczowej

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. Gościcino działki nr ewid.: 555/1, 538/6, 548/1, 538/8, 546/1, 545/1, 543, 544/1, 505/1, 
547/3 (547/2), 547/1

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

- obr. Gościcino działki nr ewid.: 505/8, 546/2, 548/5, 555/3

* 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. 

OGłOSZenIe 19/2022/DB

- To był kolejny magiczny wieczór, a jednocześnie kawał 
historii dobrego, polskiego rocka - mówi Tomasz Wiśniew-
ski, dyrektor Fabryki Kultury -  Podczas  prawie dwugo-
dzinnego koncertu publiczność doskonale się bawiła przy 
największych przebojach zespołu. Usłyszeliśmy takie hity, 
jak „Kocham Wolność”, „O! Ela” czy „A jak będę dobrym 
człowiekiem”. Muzyka Chłopców niesie dużo pozytywnej 
energii, a jednocześnie teksty skłaniają ku refleksji. 
Chłopcy z Placu Broni to zespół rockowy założony 
w marcu 1987 roku w Krakowie. Po tragicznej śmierci lidera 
i założyciela Bogdana Łyszkiewicza, w roku 2000 zespół 
zakończył działalność.
Chłopcy reaktywowali się po 15 latach z inicjatywy Franza 
Dreadhuntera oraz grupy przyjaciół (w tym Jarosława 
Sokoła – pierwszego menedżera zespołu i pomysłodaw-
cy nazwy oraz perkusisty Wojciecha Namaczyńskiego), 
pragnących upamiętnić lidera grupy i piosenki, które 
skomponował.
Zespół zagrał w składzie:  Franz Dreadhunter (gitara 
basowa), Wojtek Namaczyński (perkusja),  Chester Robson 
Glinski (gitara), Paweł Król (gitara), Tomasz Cholewa (pian) 
i Szymon Pejski (śpiew).
A już w najbliższą niedzielę, 30 stycznia od 16 do 19, w Fa-
bryce Kultury odbędzie się redzki finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra dla zapewnie-
nia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci. W Redzie do wylicytowania wiele atrakcyjnych 
przedmiotów, które można obejrzeć na facebookowym 
fanpage’u  Fabryki.
Zasady osobistego udziału w finale zgodnie z obowiązują-
cymi wytycznymi sanitarnymi. Szczegóły można sprawdzić 
na stronie Fabryki Kultury www.fabrykakultury.pl 
źródło: UM Reda

ChłOPCy z PlaCu BrOni 
W faBryCe Kultury
reDa | W ubiegłą niedzielę, w fabryce Kultury w redzie 
zagrali Chłopcy z Placu Broni.

fot. Michał Kaczmarek

 INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Wejherowski 
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.
pl, www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl 
zamieszczono, na okres 21 dni, wykaz nr 
I/2022 nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w Wejherowie, 
przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny 
na rzecz Powiatu Wejherowskiego.

Wykaz wywieszono w dniu 21 stycznia 2022 r.

OGłOSZenIe 20/2022/DB

- Rozbudowa „Piątki” jest najważniejszą redz-
ką inwestycją w roku 2022 – mówi Krzysztof 
Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy – Częścio-
wo z powodu rosnącej liczby dzieci w wieku 
szkolnym, lecz przede wszystkim z powodu re-
formy oświaty, przywracającej po latach ośmio-
klasowe szkoły podstawowe, od 2018 roku roz-
budowujemy nasze szkoły. Pierwsza była Szkoła 
Podstawowa nr 2, następnie Szkoła Podstawowa 
nr 6, teraz buduje się „Piątka”.

To, co widzimy na placu budowy, to mury nowe-
go, dwukondygnacyjnego skrzydła szkoły. Aby nie 
ingerować za bardzo w naturalną rzeźbę terenu, 
projektanci zaproponowali wykonanie dwupozio-
mowego parteru, gdzie w wyższej części parteru 
znajdzie się pokój nauczycielski, jadalnia i świe-
tlica. Niższa część pomieści sekretariat, gabinety 
dyrekcji, administrację, zaplecze socjalne i gabinet 
terapii indywidualnej. Część miejsca przeznaczo-
no na oddzielony od reszty placówki oddział zero-
wy z osobnym wejściem. Powstaną tam dwie sale 
dydaktyczne wraz z zapleczem, toaletami i szatnią. 

W podpiwniczeniu niższej części przewidziano 
pomieszczenia techniczne oraz szatnię.

Na pierwszym piętrze nowego skrzydła powsta-
nie 6 sal lekcyjnych wyposażonych w niezbędne 
zaplecze, bibliotekę i pomieszczenia socjalne. 
Główne wejście do budynku szkoły znajdzie się 
w łączniku między częścią starą i nową.

Rozbudowa szkoły pochłonie ponad 10 mln 
złotych, z czego prawie trzy miliony stanowi 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Nowe skrzydło przyjmie 
dzieci we wrześniu, z początkiem kolejnego 
roku szkolnego.

źródło: UM Reda

PIĄTKA rośnie w oczach
reDA | Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. Po wyburzeniu części budynku i wykonaniu niezbędnych prac ziemnych 
i zbrojeniowych, zakończono już budowę podpiwniczenia. Teraz z każdym dniem możemy obserwować rosnące mury nowego skrzydła szkoły.
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Valor: nowe mieszkania w Rumi Janowo!

Jak zapowiada przedstawiciel inwestora, 
prace budowlane ruszają już w najbliż-
szych dniach. Valor powstanie w dosko-
nałej lokalizacji, w samym centrum Rumi 
- przy ulicy Dąbrowskiego, na wysokości 
nowowybudowanego węzła komunika-
cyjnego. – W ramch tej inwestycji przy-
gotujemy kilkudziesiąt ustawnych miesz-
kań o powierzchniach od 36 m2 do 85 m2. 
W budynku powstanie też hala garażowa 
z miejscami parkingowymi oraz praktycz-
ne komórki lokatorskie - mówi Dariusz 
Malottke, dyrektor sprzedaży firmy Po-
morskie Domy.
Każde z mieszkań w budynku Valor wzbo-
gacone zostanie o słoneczny balkon. Z ko-
lei każdy z lokali na najwyższej kondygna-
cji będzie posiadać piękny taras widokowy. 
W klatkach schodowych zainstalowane 
zostaną cichobieżne windy. Szef sprzedaży 
Pomorskich Domów zapewnia, że wyjątko-
wo starannie przygotowane będą wszystkie 

części wspólne Valoru. - Zawsze dbamy 
o jak najwyższą estetykę naszych inwe-
stycij, od piwnicy aż po najwyższą kon-
dygnację. Tak będzie i tym razem. Mamy 
już gotowy projekt części wspólnych, który 
z pewnością przypadnie do gustu miesz-
kańcom - mówi Dariusz Malottke.
Warto dodać, że Pomorskie Domy to już 
uznana firma deweloperska na pomor-
skim rynku mieszkaniowym - w ostatnich 
latach inwestor przygotował kilkadziesiąt 
projektów na terenie Gdańska. W samej 
tylko Osowej, gdzie mieści się siedziba 
przedsiębiorstwa, firma wybudowała kil-
kanaście inwestycji deweloperskich. - Je-
steśmy silnie związani z Osową, staramy 
się wspierać i rozwijać tę dzielnicę, stąd 
nasza stała tu obecność i kolejne projekty 
mieszkaniowe, które tu przygotowujemy - 
dodaje dyrektor ds. sprzedaży. 
A skoro tak, to warto zapytać, skąd po-
mysł, by firma weszła na rynek „małego 
Trójmiasta”? Dariusz Malottke chętnie 
odpowiada na to pytanie. - Rumia to 
piękne miasto z dużym potencjałem, po-
stanowiliśmy więc wesprzeć jego rozwój, 
wzbogacając je o nowy, świetnie zaprojek-
towany budynek mieszkaniowy z lokalia-
mi użytkowymi, z których z pewnością 
będą korzystać mieszkańcy - wyjaśnia szef 
sprzedaży gdańskiego dewelopera.
Przypomnijmy jeszcze, że Valor powstaje 
w jednej z najlepszych rumskich lokaliza-
cji - przy ulicy Dąbrowskiego, w otulinie 

pięknych drzew, nieopodal szkoły pod-
stawowej. Blisko stąd do centrum miasta, 
w tym licznych sklepów i punktów usługo-
wych. Dodatkowo, bardzo szybko można 
stąd dotrzeć do nieodległej Gdyni – i to za-
równo samochodem, jak kolejką SKM. Jak 
widać, Valor to miejsce wprost wymarzone 
do zamieszkania. - Już wkrótce rozpoczy-
namy oficjalną sprzedaż mieszkań w Va-
lorze, a już dziś zapraszamy do kontaktu 
z naszym biurem sprzedaży, gdzie uzyska-
ją Państwo komplet informacji na temat 
naszej nowej, pięknej inwestycji w Rumi. 
Zgodnie z deklaracją inwestora, budy-
nek ma być gotowy do użytku już w III 
kwartale 2023 roku. I jeśli spojrzeć na do-
tychczasowe realizacje tego dewelopera, 
który niemal wszystkie swoje inwestycje 
przygotowuje przed zapowiedzianym ter-
minem, to jest niemal pewne, że i w tym 
wypadku nowe mieszkania w Rumi przy 
Dąbrowskiego będą cieszyć przyszłych 
mieszkańców we wskazanym czasie. 

rumiA | Już w przyszłym roku Rumia zyska kilkadziesiąt nowych mieszkań – wszystko to za sprawą trójmiejskiego dewelopera, firmy Pomorskie Domy, 
który rozpoczyna właśnie budowę nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Dąbrowskiego. W 4-piętrowym budynku Valor powstną 42 wygodne miesz-
kania oraz 8 lokali usługowych.

W ofercie dostępne będą wygodne i bardzo ustawne mieszkania o powierzchni od 36 m2 do 85 m2

Valor powstanie w doskonałej lokalizacji - przy ulicy Dąbrowskiego, blisko granicy z Gdynią

Wyjątkowo starannie została zaprojektowana elewacja budynku

ul. Kielnieńska 57, Gdańsk Osowa 
tel. 607 607 216 
tel. 607 607 464

www.pomorskiedomy.pl
biuro@pomorskiedomy.pl
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 
Ks. Jan Twardowski 

PANI
BogusłAwIe 

eNgelBrecht

sYNoweJ

najszczersze wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

wójtowi gminy linia

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

MAtkI
składa

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
oraz współpracownicy ze Starostwa 

Powiatowego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
otuchy z powodu śmierci

Panu

kArolowI 
JAworskIeMu

OGłOSZenIe 21/2022/DB

OGłOSZenIe 21/2022/DB

"Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej..."

PANI
BogusłAwIe 

eNgelBrecht

sYNoweJ

PAtrYcJI 
eNgelBrecht

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 

wójt gminy linia

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Drożyzna PiS dotyka pomorskie 
szpitale…

Od wielu miesięcy, a zwłaszcza od 
nowego roku, Polacy odczuwają ro-
snące ceny towarów i usług. Wszyst-
ko z powodu galopującej inflacji, na 
którą pozwala rząd. Podwyżki ude-
rzą też w podległe samorządowi wo-
jewództwa szpitale marszałkowskie. 
Dla przykładu rachunki za gaz wzro-
sną średnio o 320 procent, a za prąd 
o prawie 70 procent. Do tego docho-
dzi nieadekwatna wycena świadczeń 
medycznych.

– Biorąc pod uwagę nieadekwatne 
wyceny świadczeń medycznych finan-
sowanych przez NFZ oraz dotychcza-
sową politykę rządu PiS w ostatnich 
siedmiu latach dotyczącą braku ich 
urealniania, istnieje poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkanek i mieszkańców Pomorza 
– mówi marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

Od dwóch lat trwa też pandemia, 
która, w wyniku decyzji rządu, spo-
wodowała ograniczenie dostępu 
do diagnostyki i leczenia. Ponadto, 
rosną pozostałe koszty funkcjono-
wania szpitali. Chodzi m.in. o zakup 
leków i wyrobów medycznych, ży-
wienie pacjentów i wywóz odpadów 
medycznych. Według zapowiedzi 
kontrahentów usługi te podrożeją lub 
już podrożały o kolejne 20-50 proc.

–  Mamy obawę, że powyższe szacun-
ki, z uwagi na dynamiczną zmianę cen 
na rynku, mogą okazać się niepełne. 
Silna presja inflacyjna, wzrost kosztów 
utrzymania oraz pierwsze efekty tzw. 
Nowego Ładu napędzają także obec-
nie oczekiwania personelu dotyczą-
ce kolejnych wzrostów wynagrodzeń 
– niepokoi się marszałek Struk.

… ale nfz i rząd tego nie widzi
W proponowanych ryczałtach i kon-

traktach dla szpitali nie uwzględniono 
zmian wynikających z drożyzny. Nie-
znaczne i nieliczne wzrosty kontrak-
tów dla poszczególnych jednostek 
nie pokrywają rosnących kosztów 
oraz nie rekompensują nadwykonań 
udzielanych świadczeń.

– Nasze apele do rządu, wysyła-
ne przez władze województwa po-
morskiego, w ramach Związku Wo-
jewództw czy Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, a także same 
szpitale, o pilne przystąpienie do 
urealnienia wycen świadczeń me-
dycznych realizowanych ze środ-
ków publicznych, pozostają bez 
echa – podkreśla marszałek Mie-
czysław Struk.

Co ważne, Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji (od-

powiedzialna za wycenę świadczeń), 
będąca agendą ministra zdrowia, 
w planie pracy na najbliższy okres nie 
przewidziała podjęcia pilnych i istot-
nych z punktu widzenia obecnej sy-
tuacji zadań.

rządowa agencja za 1,3 mld zł ma 
być rozwiązaniem?

Tymczasem rząd zamiast szukać 
rozwiązań na poprawę sytuacji pod-
miotów leczniczych, usiłuje gasić 
pożar benzyną. Według ministra 
zdrowia Adama Niedzielskiego za-
dłużenie wszystkich szpitali w Polsce 
przekroczyło 20 mld zł.

– To za czasów PiS zadłużenie 
wzrosło ponad dwukrotnie. Wynika 
to z niedoszacowania wyceny proce-
dur medycznych, nieudanej reformy 
PiS tzw. sieci szpitali i wprowadzenia 
przez PiS płatności ryczałtowych za 
wykonane procedury medyczne – 
uważa marszałek Struk.

Rozwiązaniem ma być m.in. powoła-
nie agendy rządowej, która ma zatrud-
niać docelowo 400 osób i kosztować 
prawie 1,3 mld zł. Minister zdrowia 
swoje wysiłki zamiast na tworzenie 
kolejnych stanowisk dla nominan-
tów partyjnych, powinien skupić na 
doprowadzeniu do poprawy sytuacji 
systemu ochrony zdrowia.

Co to oznacza dla szpitali?
Poza drożyzną dotykającą każdego 

Polaka, podmiotom leczniczym pod-
legającym samorządowi wojewódz-
twa pomorskiego grozi brak inwe-
stycji tzn. brak remontów i zakupów 
sprzętów medycznych i wyposażenia 
niemedycznego. Według aktualnych 
szacunków w 2022 r. koszty funk-
cjonowania szpitali marszałkowskich 
pochłoną 57 mln zł. A właśnie taka 
kwota została zaplanowana przez 
pomorski samorząd na kontynuację 
inwestycji i nowe działania. Jak in-

formuje zastępca dyrektora Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
Tomasz Augustyniak za 57 mln zł 
na przykład można by kupić: 126 
aparatów USG, 57 aparatów RTG, 25 
aparatów TK czy 14 aparatów do re-
zonansu magnetycznego. Wykorzy-
stując każde z tych urządzeń można 
byłoby wykonać od 4 do 6 tys. badań 
rocznie. Za powyższą kwotę można 
by także zakupić ponad 800 respira-
torów. Kwota 57 mln, których w obec-
nym roku w związku z powyższym 

może zabraknąć naszym szpitalom, 
odpowiada wartością np. ponad 1,7 
tys. kompleksowych zabiegów ko-
rekcyjnych kręgosłupa (wartość 
jednostkowa ok. 32 285), czy ponad 
2,4 tys. operacji onkologicznych usu-
nięcia piersi wraz z rekonstrukcją 
(wartość jednostkowa ok. 23 087 zł). 
Co to oznacza? Zagrożenie dla wielu 
przedsięwzięć. Być może nie będzie 
nowoczesnego i wysoko specjali-
stycznego sprzętu diagnostycznego 
dla pacjentów, a oddziały szpitalne 
nie będą remontowane. 

Drożyzna PiS: czy szpitalom na Pomorzu 
grozi bankructwo?

Lawinowo rosną koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych, natomiast wycena świadczeń medycznych przez rząd i NFZ 
pozostaje niska. Czy oznacza to, że szpitale na Pomorzu nie będą remontowane i doposażanie, a pacjenci będą długo czekali 
na diagnostykę i leczenie? Do dramatycznej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych odniósł się marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk.

Tomasz Augustyniak,
zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP
- Sejm uchwalił co prawda ustawę mrożącą ceny gazu dla 
odbiorców wrażliwych, w tym szpitali, na cały 2022, ale tok 
legislacji wciąż się nie zakończył. Wciąż czekamy więc na 
konkrety i realizację obietnic w praktyce.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.5.2022.In Rumia, dnia 28.01.2022 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, 
art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam o 

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XIV/214/2011 z dnia 
27 października 2011 r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. 
Wileńskiej, ul. Gdańskiej i ul. Henryka Dąbrowskiego;

w dniach od 04.02.2022 r. do 04.03.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektu dokumentu 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Rumi. Informacje o ww. dokumencie zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 
08.02.2022 r. o godzinie 14.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 25.03.2022 r. 
na adres:

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. Projekt ww. dokumentu jest możliwy do 
wglądu w formie elektronicznej na stronie pod adresem:

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Sporządziła: Iga narloch
Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl

Tu wibruje muzyka 
– sala koncertowa

Według Well.pl, wspaniałe koncerty i muzyka, po-
budzająca zmysły i emocje musi mieć odpowiednią, 
perfekcyjnie zaprojektowana przestrzeń. Wejherow-
ska sala uplasowała się w tym zestawieniu na dzie-
wiątym miejscu. To duże wyróżnienie i nobilitacja 
dla Wejherowa, zwłaszcza, że to miejsce cieszy się 
ogromnym uznaniem zarówno wśród melomanów, 
którzy doceniają niezwykłe doznania podczas kon-
certów, mieszkańców, jak i miłośników architektury.

- Jest to zestawienie subiektywne, jak podkreśla-
ją redaktorzy serwisu, ale i tak bardzo nam miło, 
że doceniono walory tego miejsca, sala koncerto-
wa Filharmonii Kaszubskiej znalazła się w gronie 
znanych w całej Polsce sal m.in. w Szczecinie, Ka-
towicach czy Wrocławiu – mówi zastępca prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. – Cieszę 
się, że nie tylko my – wejherowianie, doceniamy 
świetnie wyposażoną i dopracowaną pod względem 
akustycznym placówkę kulturalną. Dzięki temu, 
wszystkie koncerty, spektakle, występy grup kabare-
towych, widowiska dostarczają nam jeszcze bardziej 
niezwykłych doznań.

W ubiegłym roku Wejherowo otrzymało Nagrodę 
Obiekt 25-lecia w Ogólnopolskim Konkursie "Mo-

dernizacja Roku & Budowa XXI wieku" za Budowę 
Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonia 
Kaszubska.

Najlepsze sale koncertowe w Polsce wg Well.
pl (serwis lifestyle'owy premium ukierunkowany 
na piękno, luksus i dobry styl życia):

1. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie

2. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach

3. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
4. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki 

w Toruniu
5. Sala koncertowa Cavatina Hall w Bielsku-Białej
6. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie 

Centrum Sztuki w Białymstoku
7. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolber-

ga w Kielcach
8. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Mo-

niuszki
9. Filharmonia Kaszubska w Wejherowie
10. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pen-

dereckiego w Lusławicach
źródło: wejherowo.pl

WejheroWo | Jest jedną z dziesięciu najlepszych sal koncertowych w Polsce. 
Takie subiektywne zestawienie przygotował Well.pl - serwis lifestyle'owy.
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Dzięki wsparciu 
funduszy europej-
skich w województwie 
pomorskim zwiększy 
się zakres opieki 
przedszkolnej, m.in. 
w PZKS w Wejherowie. 
Dzieci będą miały 
zapewnioną specjali-
styczną opiekę i sze-
roki wachlarz zajęć 
terapeutycznych oraz 
edukacyjnych.
– Projekt zakłada 
organizację w przed-
szkolu dodatkowych 
zajęć terapeutycznych 
wspomagających 
rozwój dzieci z niepeł-
nosprawnościami mi.in. 

hipoterapię, dogotera-
pię oraz terapię uwagi 
słuchowej – mówi 
Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.
Wsparcie uzyskają nie 
tylko dzieci, ale także 
nauczyciele, którzy 
będą mogli podnieść 
swoje kompetencje za-
wodowe poprzez udział 
w szkoleniach, kursach 
oraz studiach podyplo-
mowych, np. z zakresu 
logopedii, muzykote-
rapii lub terapii dzieci 
z zaburzeniami.
Źródło: Starostwo 
Powiatowe 
w Wejherowie

DOtaCja unijna Dla PrzeDSzKOla SPeCjalnegO 
W WejherOWie
POWiat | Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 498 525 zł na realizację projektu – „terapeutyczne zajęcia dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym zespole Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie”.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

OGłOSZenIe 1/2022/DB

Dzień jubileuszowego Finału 
WOŚP rozpocznie się bardzo ak-
tywnie – na ul. Jagodowej w Bol-
szewie odbędzie się bieg chary-
tatywny zorganizowany dzięki 
inicjatywie grupy „Pomaganie jest 
TAKIE proste” sprzyjającej idei 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Oprócz udziału w biegu, 
na miejscu będzie można również 
posilić się ciepłym jedzeniem albo 
słodkim poczęstunkiem. Wszystko 
to za symboliczny datek wrzucony 
do puszki kwestarskiej wolonta-
riusza. Na ulicach gminy będzie 
można także zaobserwować zabyt-
kowe samochody i autobusy. Każ-
dy miłośnik czterech kółek będzie 
miał okazję obejrzeć wozy z bliska, 
a nawet przejechać się na małą wy-
cieczkę wykupując wstęp na pokład 
WOŚPowego autobusu drobnym 
datkiem do puszki. 

Członkowie Sztabu WOŚP wraz 
z pracownikami Biblioteki i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo 
przygotowują również imprezę 
w Hali Widowiskowo – Sportowej 
przy ul. Leśnej w Bolszewie. Plano-
wane są m.in. występy młodzieży, 
Gminnej Orkiestry Dętej, a także 
nieco rockowego uderzenia z trój-
miejską grupą Wredrock. Nie za-
braknie też tradycyjnych licytacji 
fantastycznych przedmiotów i usług 
miedzy innymi oryginalna, "or-
kiestrowa" koszulka z autografem 
Jurka Owsiaka oraz rodzinny spływ 
kajakowy z wójtem gminy Wejhero-
wo- Przemysławem Kiedrowskim. 
Przygotowane zostaną także licz-
ne atrakcje dla dzieci, stoiska, czy 
kącik z poczęstunkiem domowej 
roboty od pań z kół gospodyń wiej-
skich oraz prywatnych domowych 
cukierników i kucharzy.

We współpracy z wójtem Prze-
mysławem Kiedrowskim, pra-
cownikami Urzędu Gminy oraz 
przyjaciółmi Sztabu, udało się za-
projektować pierwsze na świecie 
kaszubskie serduszko Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy! Za ze-
zwoleniem samego Jurka Owsiaka, 
Sztab w Bolszewie stworzył i bę-
dzie naklejał jedyne w swoim ro-
dzaju serduszka z napisem „Wiôlgô 
Òrkestra Swiąteczny Pòmòcë”! Ser-
duszko oraz specjalnie zaprojekto-
wane finałowe kaszubskie koszulki 
sztabowe będą dostępne wyłącznie 
podczas imprezy na Hali Widowi-
skowo – Sportowej. To kolejny po-
wód, aby przyjść i pobawić się tego 
dnia na jubileuszowym, 30. Finale 
WOŚP w Bolszewie! Więcej infor-
macji facebookowym profilu szta-
bu w Bolszewie.

Źródło: UG Wejherowo
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Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy ponownie zagra 
w Bolszewie GmiNA | Już w najbliższą niedzielę, 30.stycznia, na 

terenie Gminy Wejherowo zobaczyć będzie można 
wolontariuszy z kolorowymi puszkami Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, ale nie tylko. Sztab w Bolszewie przy-
gotowuje bowiem na ten dzień wiele atrakcji.
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ReKlaMa U/2021/PR

Koduj z Gigantami, to bezpłatne warsztaty 
z programowania dla dzieci i młodzieży od 7. 
do 19. roku życia. W 10. edycji zajęcia odbędą 
się zarówno w formie stacjonarnej w wybranych 
miastach w Polsce, jak i online! W Wejherowie 
warsztaty odbęda się w dniach 12-13 lutego. 
Motywem przewodnim będą Szyfry i Zagadki. 
W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawy 
programowania w środowiskach takich jak: 
Scratch, Minecraft, App Inventor, C#, Python. 

Warsztaty to doskonała okazja, aby rozpo-
cząć przygodę z programowaniem i powtórzyć 
matematyczną wiedzę! Celem akcji jest promo-
wanie idei nauki programowania oraz zwięk-
szenie świadomości w zakresie nowych tech-
nologii już od najmłodszych lat! Liczba miejsc 
w grupach jest ograniczona! Warunkiem 
uczestnictwa jest rejestracja na stronie: www.

kodujzgigantami.pl
Stacjonarne zajęcia obejmują: 
- Klasy 1-3 szkoły podstawowej: Scratch, Mi-

necraft Education Edition
- Klasy 4-6 szkoły podstawowej: Scratch, App 

Inventor
- Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły 

ponadpodstawowe: C#, Python

- Zajęcia odbywają się w blokach 1,5- godzin-
nych w grupach do 12 osób.

Zajęcia online obejmują:
- Klasy 1-3 szkoły podstawowej: Scratch
- Klasy 4-6 szkoły podstawowej: Scratch,
- Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły 

ponadpodstawowe: C#, Python.
Źródło: UM Wejherowo

Bezpłatne warsztaty programowania dla 
dzieci - Koduj z Gigantami
WejheroWo | Trwa rejestracja na bezpłatne warsztaty z programowania „Koduj z Gigantami – Szyfry i Zagadki”, które patronatem objął 
Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt.

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Podczas spotkania podsumowano pięcioletnią działalność 
oraz wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP. Prezesem Zarządu na kadencję 2022-2027 został po-
nownie dh Mirosław Józefowicz.
Wydarzenie było okazją do uhonorowania i odznaczenia 
osób zasłużonych dla pożarnictwa. Wśród wyróżnionych 
znalazła się Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, która 
otrzymała Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla 
Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

WyBranO nOWy zarząD 
ODDziału POWiatOWegO 
zOSP rP W WejherOWie
POWiat | W gniewinie odbył się V zjazd Oddziału 
Powiatowego związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
rP w Wejherowie. W zjeździe uczestniczyli delegaci 
i przedstawiciele ze wszystkich gmin z terenu powiatu 
wejherowskiego oraz zaproszeni goście. 

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

Punkt znajduje się przy stadionie redzkiego MOSiR, w miejscu, 
gdzie zwykle odbywają się koncerty plenerowe. Wjazd do puntu jest 
możliwy od ulicy Łąkowej, tuż za komisariatem policji.

Kto będzie mógł skorzystać?
Punkt będzie przyjmował tylko pacjentów z ważnym skierowaniem 

na wykonanie testu. Jest to punkt typu drive-thru, to znaczy, że pa-
cjentom zmotoryzowanym wymaz zostanie pobrany bez wysiadania 
z samochodu. 

Punkt jest czynny w godzinach 9:00 – 17:00
źródło: UM Reda

W Redzie już można 
się testować
reDA | 27 stycznia w Redzie otwarto mobilny punkt testowania na 
obecność wirusa SARS-CoV-2.
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Nowe lampy zamontowano na trzech 
przejściach na terenie Wejherowa:

w ul. 3 Maja (droga wojewódzka), •	
w obrębie skrzyżowania z ul. Kościuszki. 
Dodatkowo Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wykonał remont chodników w obrębie 
doświetlonego przejścia dla pieszych;

w ul. Rzeźnickiej (droga powiatowa), •	
w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej prze-
biegającej wzdłuż rzeki Cedron;

w ul. Wysokiej, w rejonie skrzyżowa-•	
nia z ul. Śmiechowską (droga miejska). 
W tym miejscu zostanie wykonane 
wyniesienie istniejącego przejścia dla 
pieszych. Element spowalniający ruch 
spowoduje zmniejszenie prędkości po-
jazdów w obrębie doświetlonego przej-
ścia i zwiększy bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do pobliskiej szkoły.
Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2016 
r. programu doświetlenia przejść dla pie-
szych, który prowadzony jest  w różnych 
częściach  Wejherowa.
- Doświetlanie przejść to jeden z naszych 
priorytetów, dzięki tej inwestycji, z każ-
dym rokiem kolejne wejherowskie ulice 
stają się lepiej doświetlone, a co za tym 
idzie bezpieczniejsze – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. – Doświetlenie pole-
ga na montażu dodatkowych źródeł świa-
tła w rejonie przejść dla pieszych. Dzięki 

temu kierowcy lepiej widzą pieszego, któ-
ry chce przejść przez jezdnię. Zwłaszcza 
przejście przy ul. 3 Maja - na drodze wo-
jewódzkiej, gdzie jest bardzo duży ruch 
samochodowy i pieszych - przysparzało 
zawsze wiele problemów. 
Beata Rutkiewicz zapewniła, że w przy-

szłym roku doświetlone zostaną kolejne 
przejścia dla pieszych w mieście. 
- Drogi w mieście znajdują się w zarzą-
dzie miasta, powiatu i województwa, 
dlatego tak ważna jest współpraca sa-
morządów dla realizacji tych zadań, bo 
mieszkańców nie interesuje czyja to jest 

droga, chcą poruszać się sprawnie i bez-
piecznie - mówi Jacek Thiel, wicestarosta 
powiatu wejherowskiego. – Cieszymy 
się, że przejście przy ul. 3 Maja - na dro-
dze wojewódzkiej, zostało nie tylko do-
świetlone, ale staraniem władz Powiatu 
i Miasta, Zarząd Dróg Wojewódzkich 

wyremontował chodniki na stosunkowo 
długim odcinku w okolicy skrzyżowania. 
Jeszcze w tym roku zostaną doświetlone 
przejścia dla pieszych na drogach powia-
towych w Wejherowie przy ul. Strzelec-
kiej, Sobieskiego, Św. Jana i Sikorskiego.
Źródło: UM Wejherowo
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Doświetlone kolejne przejścia
WejheroWo | Kolejne trzy przejścia dla pieszych w Wejherowie otrzymały dodatkowe oświetlenie poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. Doświetle-
nie ma na celu zapewnić kierowcom lepszą widoczność pieszego, a przechodniom – lepszą widoczność zbliżających się samochodów. Inwestycja kosztowała 
miasto ponad 55 tys. złotych. 

Komisja Pomocy Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej oraz Komisja Oświaty, 
Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 
zostały formalnie rozwiązane i w ich 
miejsce powstała jedna, połączona 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych. Nowa Komisja przejmie 
zadania obu rozwiązanych komisji, 
a zatem wszystkie dotychczasowe 
obowiązki radnych będą realizowane. 
Uchwała została podjęta na wniosek 
grupy radnych.
W uzasadnieniu do przyjętych 
przed Radę Miasta uchwał czytamy m.in.:
„Połączenie Komisji Oświaty, Kultury 
i Dziedzictwa Regionalnego z Komisją 
Pomocy Społecznej i Polityki Proro-
dzinnej oraz powstanie jednej, nowej 
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych jest uzasadnione w szcze-
gólności koniecznością aktywizacją 
niektórych radnych. Podkreślić należy, 
że praca w komisjach Rady Miasta jest 
jednym z podstawowych obowiązków 
każdego radnego. 
Komisja Pomocy Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej jest najmniej aktywną 
komisją Rady Miasta Wejherowa. Radni 
tej komisji obradowali najrzadziej spo-
śród wszystkich komisji, zaledwie 17 
razy w tej kadencji, podczas gdy śred-
nia spotkań komisji wynosi 23, zaś 
Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa 

Regionalnego obradowała 24 razy. 
Jest szansa na to, że po połączeniu 
radni z dotychczasowej Komisji Pomo-
cy Społecznej i Polityki Prorodzinnej 
będą więcej pracowali w nowej komisji. 
Połączenie komisji odbędzie się nie 
tylko bez straty dla merytorycznej 
pracy Rady, ale z zyskiem polegającym 
na większej aktywności radnych.
Jednocześnie nie jest uzasadnione, 
przy tak małej aktywności Komisji 
Pomocy Społecznej i Polityki Proro-
dzinnej, utrzymywanie stanowiska 
Przewodniczącej i Wiceprzewod-

niczącego komisji oraz ponoszenie 
dodatkowych wydatków na ten cel 
z budżetu miasta w formie dodatków 
funkcyjnych. Po połączeniu komisji 
te dwa stanowiska ulegną likwidacji, 
a roczne oszczędności z tego tytułu 
wyniosą 25 500 zł, co jest zgodne 
z oczekiwaniami radnych.”
Rada Miasta ustaliła także skład i wy-
brała władze nowej komisji, którymi 
zostali: Przewodniczący Komisji Paweł 
Formela, Zastępca Przewodniczącego 
Dorota Chodubska.
Źródło: UM Wejherowo

nOWa KOmiSja W raDzie miaSta WejherOWa
WejherOWO | O powstaniu nowej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z połączenia dotychczasowej Komisji 
Oświaty, Kultury i Dziedzictwa regionalnego z Komisją Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej zadecydowali radni 
podczas sesji rm w dniu 20 stycznia br. zdaniem większości radnych decyzja uzasadniona była koniecznością aktywizacji 
niektórych radnych i oszczędnościami.
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Wejherowscy Tytani byli jednym z czterech 
zespołów, które walczyły o zwycięstwo 
w turnieju rozegranym w hali sportowej 
im. Romana Bruskiego w Czersku. Pozo-
stałe ekipy biorące udział w rywalizacji to 
gospodarze MKS Handball Czersk oraz KPR 
Elbląg i MKS Sambor Tczew.
- W półfinale pokonujemy Sambor Tczew 
31-23 i meldujemy się w finale, w którym 
gramy z KPR Elbląg. Do przerwy prze-
grywamy 14-12, ale po przerwie to już 
prawdziwy koncert Tytanów.
Około 38 minuty przegrywamy jeszcze 18-
20, żeby w 56 min. wyjść na prowadzenie 
30-20  i ustalić wynik 32-22 – pochwalili 

się w swoich mediach społecznościowych 
Tytani Wejherowo.
Dodajmy, że w poprzednich dwóch meczach 
kontrolnych wejherowianie też odnieśli zwy-
cięstwa nad Fahrenheit Gdańsk 36:32 i Sam-
borem Tczew 32:26. Natomiast w najbliższą 
sobotę (29 stycznia) Tytani wrócą już na 
ligowe boiska. Rundę rewanżową rozpoczną 
od wyjazdowego meczu z Gwardią Koszalin. 
Zapowiada się to jako hit 12. kolejki I ligi 
w grupie A, bo Tytani po pierwszej części 
sezonu zajmują 4. miejsc, a Gwardia znajduje 
się lokatę wyżej. W poprzedniej rundzie, to 
wejherowianie musieli uznać wyższość ze-
społu z Koszalina przegrywając z nimi 26:30.

tytani WygryWają turniej PrzeD 
Startem SezOnu
PiłKa rĘCzna | Do rozpoczęcia rundy rewanżowej w i lidze w grupie a pozostał nie-
spełna tydzień czasu. na kilka dni przed inauguracją drugiej części sezonu tytani Wej-
herowo zdają się być w dobrej formie. Ostatnio wygrali towarzyski turniej Piłki ręcznej 
o Puchar Burmistrza Czerska.

fot. Tytani Wejherowo/fb
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Na Hali GOSRiT w Luzinie odbył 
się Charytatywny Turniej Biznes 
Cup Razem dla Ciebie dla Kacper 
Ruchniewicz
Oprócz sportowych zmagań, 
w których uczestniczyło 6 dru-
żyn, zorganizowany został przez 
Dorotę i Dolę Płocka kiermasz 
ciast i kafeteria. Jedną z atrakcji 
wydarzenia był pokaz tańca Dora 
Dance. 
Turniej, którego najważniejszym 
celem było wsparcie Kacpra wy-
grali zawodnicy firmy  WIKĘD, 
Kolejne miejsca zajęli: WWGlass, 
NEO Punkt, WWGlass Barca 
Bolszewo, Kleba_Tech-Rom, OK 
Serwis.  Królem strzelców turnie-
ju został Łukasz Murakowski, naj-

lepszym zawodnikiem Mateusz 
Białk, a bramkarzem Piotr Miotk. 
Odbyła się również konkurencja 
strzałów na bramkę, którą wygrał 
Dominik Grubba.
Kwota jaką udało się zebrać to 
3744,73 zł. 
Imprezę zorganizował Adam 
Olejniczak z GOSRiT Luzino 
i Katarzyna Kania , którym po-
magali Rafal Freitag i Maksym 
Graczyk oraz nasi niezawodni 
wolontariusze. 
Nagrody dla uczestników imprezy 
ufundował GOSRiT Luzino.  Wrę-
czał je gość honorowy Kacper 
Ruchniewicz oraz Piotr Klecha 
dyrektor GOSRiT Luzino.
Partnerami wydarzenia byli:  Jo-

anna Szreder Dora DANCE,  Pie-
karnia-Cukiernia "Marzenie",   Le-
onardo School Wejherowo - szkołą 
dla dzieci i młodzieży, Dolina Sta-
rego Młyna, Niepubliczne Przed-
szkole Mat-Jęz. "Bajkowa Dolina 
II" Filia Gościcino. 
Warto dodać, że za dwa tygodnie 
na Hali GOSRiT odbędzie się 
kolejny turniej charytatywny. 7 
lutego rozgrywany będzie mecz 
dla małej Marysi. Podczas impre-
zy odbędzie się również zbiórka 
elektrośmieci. Na letniej zbiórce 
udało się zebrać elektrośmieci na 
kwotę 2400,00 zł., z której dochód 
przeznaczono dla małej Matyldy 
mieszkanki Luzina. 
Źródło: GOSRiT Luzino

Charytatywny Turniej Biznes Cup
PiłkA NożNA | Najważniejszym celem było zebranie pieniędzy na pomoc dla Kacpra. Oprócz meczu odbyły się też inne ciekawe występy, w tym pokaz 
tańca. Niedługo już odbędzie się kolejna tego typu akcja charytatywna.
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- Nasz najbliższy rywal jest bardzo wymagający 
i doświadczony dlatego będzie to bardzo ciężkie spo-
tkanie dla mojej drużyny. Oczywiście, dobrze by było 
zacząć zwycięstwem rundę wiosenną, ale będzie to dla 
nas trudne zadanie. Jedziemy do Koszalina, niestety, 
bardzo mocno osłabieni. Nie zagra z nami kapitan 
zespołu Przemysław Warmbier oraz prawdopodobnie 
Radosław Sałata. To sprawia, że tracimy dwóch pod-
stawowych środkowych, a jeśli do tego dodać absencję 
Huberta Koss, to nie wiem czy będę miał do dyspo-
zycji dwóch praworęcznych rozgrywających - zauważa 
szkoleniowiec wejherowian, Robert Wicon. 

Będzie to spotkanie w ramach inauguracyjnej ko-
lejki rundy rewanżowej w I lidze w grupie A. Mimo 
dużego osłabienia, Tytani zapowiadają, że będą wal-
czyć o zwycięstwo i trzy punkty. Przypomnijmy, że 
w rundzie jesiennej górą byli goście, którzy na inau-
gurację sezonu wygrali w Wejherowie 30:26 (16:12). 
Tytani zajmują obecnie czwarte miejsce w lidze 
mając na koncie dwadzieścia punktów. Piłkarze 
z Koszalina plasują się oczko wyżej, dlatego wynik 
sobotniego starcia może sprawić, że obydwa zespo-
ły zamienią się miejscami w tabeli. Początek meczu 
z Gwardią o godzinie 17.

Od meczu z Gwardią Tytani 
rozpoczynają rundę rewanżową
PiłA rĘCZNA | Tytani Wejherowo, po kilku tygodniowej przerwie, wracają na ligowe parkiety. W najbliż-
szą sobotę, 29 stycznia w Koszalinie zmierzą się z miejscową Gwardią.
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Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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