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Wietrznie, a jednak gorąco!
Chociaż w niedzielę 30. stycznia pogoda była 
wciąż niebezpieczna, Sztab zagrał zgodnie 
z planem. Od rana trwały biegi charytatywne 
zorganizowane przez grupę „Pomaganie jest 
TAKIE proste” – co prawda w innej, bezpiecz-
niejszej lokalizacji, ale nadal z uśmiechami i im-
ponującymi wynikami czasowymi biegaczy. Nie 
zabrakło także wolontariuszy w terenie, którzy 
dzielnie zbierali datki do puszek. Nie zrezygno-
wano również z planowanych bazarków pod na-
miotami w terenie: rezolutni wolontariusze pro-
wadzili je ze swoich samochodów! Swoją małą 
imprezę poprowadziło również Stowarzyszenie 
„Szansa Dla Nas” wespół z Kołem Gospodyń 
Wiejskich „Łężyckie Białki” w Łężycach.
Po południu ruszyło główne i najważniejsze 
wydarzenie dnia, czyli obchody 30. Finału 
WOŚP w Hali Widowiskowo – Sportowej w Bol-
szewie. Tradycyjnie już otworzył je występ 

Gminnej Orkiestry Dętej, jednak na scenie 
pojawiło się wiele innych talentów muzycz-
nych i tanecznych. Gwiazdami wieczoru były 
zespoły G.A.S.P. oraz Wredrock, które rozgrza-
ły publiczność w ten zimny dzień.

dmuchana zjeżdżalnia, labirynt 
W kształcie oka, koło fortuny i Wiele 
innych
Hala Widowiskowo – Sportowa przywitała gości 
licznymi atrakcjami dla dzieci i nie tylko. Jak 
zauważyli organizatorzy imprezy, największym 
powodzeniem cieszyły się dmuchana zjeżdżal-
nia, labirynt w kształcie oka zbudowany z kar-
tonów, a także wypożyczone specjalnie na ten 
dzień koło fortuny. Nie można jednak pominąć 
szerokiej gamy smakołyków, którymi można 
było się częstować do woli, a które przygo-
towały okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich, 
stowarzyszenia i prywatni darczyńcy.

rekord goni rekord!
Jednym z zapowiadanych przez Sztab wy-
darzeń było bicie rekordu Gminy Wejherowo 
w grze i śpiewie „Kaszubskich Nut”, praw-
dopodobnie najbardziej popularnej piosenki 
kaszubskiej. Zabawę poprowadziła Kapela 
Kaszubska „Zbierańce”, a w tym czasie trwa-
ło liczenie… i jest pierwszy rekord! Udział 
wzięły 223 osoby!
Drugi sukces, który Sztab w Bolszewie mógł 
ogłosić już w dniu Finału, to wynik zbiórek. 
Chociaż trwały jeszcze aukcje w serwisie 
Allegro oraz działały eSkarbonki Sztabu 
i wolontariuszy, podliczona gotówka opiewa 
na sumę 61 043,57 zł! Na ostateczne, oficjalne 
rozliczenie będzie trzeba jeszcze zaczekać, 
ale już wiadomo, że jest to najwyższa kwota, 
jaką udało się do tej pory zebrać na rzecz 
WOŚP w Sztabie w Bolszewie.
Źródło: UG Wejherowo

aż dWa rekordy pobite W sztabie WoŚp W bolszeWie
gmina WejheroWo | 30. finał Wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy dobiegł końca. sztaby na całym świecie nadal liczą i wysyłają do fundacji swoje rozliczenia. jednak sztab 
WoŚp w bolszewie już teraz może się pochwalić aż dwoma rekordami.

fot. UG Wejherowo

Niedziela 30 stycznia upłynęła w Rumi 
pod znakiem jedności i wzajemnej życz-
liwości. Z samego rana dwa krwiobusy 
stanęły pod Szkołą Podstawową numer 
9, oczekując na potencjalnych krwiodaw-
ców. Z powodu pandemii koronawirusa 
organizatorzy byli zmuszeni do zacho-
wania szczególnych środków ostrożności, 
dlatego obowiązywały telefoniczne zapisy 
na konkretną godzinę, potencjalnym daw-
com mierzono temperaturę oraz proszono 
ich o wypełnienie dodatkowego formula-
rza. Uczestnicy akcji byli także zobowią-
zani do zasłaniania ust i nosa.

Mimo niedogodności na społeczny apel 
odpowiedziało 101 potencjalnych krwio-
dawców, z czego 83 przeszło badania le-
karskie i ostatecznie podzieliło się życio-
dajnym płynem. Tym samym udało się 
zebrać ponad 37 litrów krwi. Każdy dawca 
otrzymał w podziękowaniu standardowe 
zestawy podarunkowe od Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Gdańsku oraz miejskie kubki ter-
miczne. Dodatkowo wszyscy honorowi 
dawcy mogli wziąć udział w konkursie 

organizowanym przez partnera zbiórki – 
grupę „Ultrakrew”.

Wydarzenie odbywało się pod honoro-
wym patronatem burmistrza Michała Pa-
siecznego. Celem akcji było propagowanie 
wzorowej postawy obywatelskiej, jaką jest 
honorowe oddawanie krwi.

Tego dnia mieszkańcy Rumi mogli dwu-
krotnie udowodnić, jak wielkie mają serca. 
Akcja honorowego krwiodawstwa, tak jak 
w latach ubiegłych, była połączona z miej-
skim finałem WOŚP-u, a lokalny sztab tra-
dycyjnie już mieścił się w hali MOSiR-u. 
Każdy, kto chciał dołożyć cegiełkę do tego 
charytatywnego przedsięwzięcia, mógł 
wrzucić datek do puszki, wziąć udział w li-
cytacjach bądź zakupić specjalne gadżety.

Na aukcje trafiły m.in. gigantyczne plu-
szowe misie, ponad 5-metrowy kajak, bony 
do restauracji i salonów piękności, obrazy 
wykonane przez rumskich artystów, ko-
szulki sportowe oraz piłki z autografami. 
Podczas licytacji na żywo zebrano łącznie 
12 440 złotych, natomiast z aukcji prowa-
dzonych na platformie Allegro wpłynęło 
ponad 3070 złotych.

Odbywające się w hali licytacje były 
przeplatane występami artystycznymi 
rumskich uczniów oraz przedszkolaków. 
Przed sceną odbył się także pokaz Arki 
Rumia, podczas którego burmistrz Michał 
Pasieczny osobiście udzielił zgromadzo-
nym instruktażu gry w rugby. Impreza za-
kończyła się symbolicznym „Światełkiem 
do Nieba” i zimnymi ogniami na scenie.

–Bardzo się cieszę, że byliśmy gospoda-
rzem tej pięknej imprezy, która odbywa 

się w tak szczytnym celu. W tym roku 
zorganizowaliśmy miejski finał już po 
raz trzynasty. Rok temu, mimo pandemii, 
także graliśmy dla WOŚP-u, lecz w zupeł-
nie innej, okrojonej formule. Jestem szczę-
śliwa, że tym razem mogliśmy spotkać się 
na żywo– przyznaje Jolanta Król, dyrektor 
MOSiR-u i szefowa tutejszego sztabu.

Miejski sztab po raz pierwszy został zor-
ganizowany na terenie MOSiR-u w 2010 
roku, w ramach 18. ogólnopolskiego finału 

WOŚP-u. W Rumi zebrano wówczas łącz-
nie 27 290 złotych. Tradycyjnie, w 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
włączyli się również uczniowie Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 1w Rumi. Miejski „re-
kord hojności” wynosi ponad 116 tysięcy 
złotych i został ustanowiony w 2020 roku. 
W tym roku rumski sztab zebrał co naj-
mniej 75 tysięcy złotych, ostateczną kwotę 
poznamy w ciągu dwóch tygodni.  

Źródło: rumia.eu

Gramy do końca świata 
i jeden dzień dłużej

RUMIA | Mimo niesprzyjających warunków pogodowych i sanitarnych 101 osób wzięło udział w pierwszej 
tegorocznej zbiórce krwi. Niemal w tym samym czasie tłumy społeczników odwiedziły halę tutejszego MO-
SiR-u, by uczestniczyć w charytatywnych licytacjach na rzecz WOŚP-u. Był to już trzynasty miejski finał.
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Kolejny finał wielkiej akcji charytatywnej 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
nie byłby możliwy, gdyby nie wolontariu-
sze, którzy mimo pogody zbierali pienią-
dze, które służą potrzebującym dzieciom. 
Podczas tegorocznego finału na ulicach 
Wejherowa można było spotkać wielu 
kwestujących, w tym m.in. Arkadiusza 

Kraszkiewicza, zastępcę prezydenta Wej-
herowa oraz wejherowskie radne – Dorotę 
Chodubską i Justynę Ostrowską. 

Jak informuje Sebastian Niewola - koor-
dynator Sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy nr 111 przy WCK Wej-
herowo, w Wejherowie zebrano 92 794 
zł. Wciąż jeszcze trwają aukcje na Allegro 

i zbierane są pieniądze do eSkarbonki. 
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy jest wielkim świętem – ludzkiej 
solidarności, dobroci i empatii – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Pomaganie przynosi 
nam wszystkim wiele radości. Dlatego 
dziękuję darczyńcom, którzy przekazują 
pomoc w najróżniejszy sposób, wolonta-

riuszom, którzy podejmują się trudu zbie-
rania pieniędzy na ulicach naszych miast 
oraz artystom, którzy wspierają to święto. 

W Filharmonii Kaszubskiej licytowa-
ne były orkiestrowe gadżety, ceramiczne 
cuda, rysunki i specjalnie na tę okazję za-
projektowane i wydrukowane w drukar-
ce 3D, serce w złocie próby 585. Trwały 
też aukcje internetowe. Na scenie wystą-

pili artyści z m.in. Teatru na Styku Świa-
tów, sekcji tanecznej Elżbiety Czeszejko 
i Sangmo Borysiewicz. W programie 
także m.in. występ zespołu GASP, Or-
kiestry Dętej Filharmonii Kaszubskiej, 
występ gitarzysty Macieja Barteckiego 
z chórkiem oraz koncert Studia piosenki 
i wokalu WCK.

Źródło: UM Wejherowo

Wejherowo zagrało dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

WejheRoWo | Już po raz trzydziesty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku datki zbierane były na wsparcie najwyższych standardów 
diagnostyki oraz leczenia wzroku u dzieci. Artystyczny finał wraz z aukcjami odbył się w Filharmonii Kaszubskiej. Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody 
i pandemii, w Wejherowie udało się zebrać ponad 92 tys. zł. 

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

ReklaMa U/2022/Rl



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 4 lutego 20224

Strongman Cup Bojano 2022 odbyło się pod-
czas WOŚPu na Hali widowiskowo - sportowej 
w Bojanie 30 stycznia. Bój podczas ciekawych 
i jednocześnie już znanych publiczności kon-
kurencjach takich jak przenoszenie yoka, przy-
siad ze sztangą, załadunek kul czy belka na 
maksa stoczyli, Maciej Hirsz, Rafał Kobylarz, 
Jakub Szczechowski, Robert Cyrwus, Paweł Pi-
skorz oraz Oskar Ziółkowski. Ostatni z wymie-
nionych okazał się najsilniejszym i zajął miej-
sce pierwsze, na drugiej lokacie uplasował się 
Maciej Hirsz z różnicą jednego punktu. Trzecie 
miejsce należało do Roberta Cyrwusa. 

Sędziowaniem zajęli się znani widzom z te-
lewizyjnego show Goggle Box strongman 
Krzysztof Radzikowski oraz Dominik Abus. 
Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały 
gościnne występy oraz rozmaite licytacje, które 
prowadził Wójt Ryszard Kalkowski. Organiza-
torem imprezy była Fundacja Strongman oraz 
Gmina Szemud.

Tym razem najsilniejsi 
wystąpili w Bojanie

GMINA SZeMUD | Strongmani w ostatnią niedzielę zagrali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
w Bojanie. W zawodach wzięło udział sześciu czołowych zawodników.
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Nie inaczej było w Redzie. Od rana po ulicach miasta 
krążyło z puszkami WOŚP 46 młodych wolontariuszy, 
rekrutujących się spośród uczniów redzkich szkół - 
Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Tony Halika, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 2 i SP5 im. Jana Drzeżdżona. Tradycyjnie 
punkt odbioru pełnych puszek znajdował się w SP4, 
gdzie redzki sztab pod kierunkiem pani Hanny Kwaśny 
skrupulatnie liczył zebrane pieniądze.
Od godziny 16 Fabryka Kultury zaprosiła redzian na 
wielki Finał, czyli licytacje i koncerty w sali widowisko-
wej. Licytacje poprowadził osobiście dyrektor Fabryki 
Kultury Tomasz Wiśniewski, a w przerwach wystąpili 
soliści ze studia wokalu Moniki Kitel: Alicja Szmuda, 
Roksana Potrykus, Dominika Czapp, Adriana Klinkosz, 
Aleksandra Hutnik, Aleksandra Hinc i Maciej Bartecki.
- Na rzecz Orkiestry licytowaliśmy bardzo różne rzeczy 
– mówi Tomasz Wiśniewski - Od voucherów do Aqu-
aparku, przez naukę gry na instrumentach, naukę jazdy 
konnej, wieczory w restauracjach po obrazy, sprzęt 
sportowy z autografami, rękodzieło i oczywiście gadżety 
WOŚP. Licytacje rozpoczynały się od 30 zł, by średnio 
osiągnąć poziom 100 - 200 zł. Najwyżej wylicytowany 
przedmiot został sprzedany za 600 zł.
W Fabryce czynna była też kawiarenka z ciastami 
upieczonymi przez młodzież, a dochód ze sprzedaży 
oczywiście zasilił konto Orkiestry.
- Redzianie nie zawiedli – mów Łukasz Kamiński, za-
stępca burmistrza Redy, zwycięzca licytacji okoliczno-
ściowego zegara ściennego - Według danych ze sztabu, 
w Redzie zebrano ok. 40100 zł, w tym 7800 zł z licytacji 
i 3800 zł z kawiarenki. Z przyjemnością muszę również 
podkreślić, że jak co roku, w organizację i przeprowadze-
nie Finału WOŚP zaangażowali się radni Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Redzie.
W tym roku WOŚP gra na rzecz okulistyki dziecięcej 
pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. W całym kraju licytacje 
jeszcze trwają, można się przyłączyć. Ostateczny 
wynik tegorocznego Finału powinniśmy poznać na 
początku kwietnia.
Źródło: UM Reda

reda grała z orkiestrą
reda | 30 stycznia 2022 roku to szczególna niedziela. 
tego dnia w całym kraju już po raz 30 grała najwięk-
sza orkiestra świata – Wielka orkiestra Świątecznej 
pomocy pod dyrekcją jurka owsiaka.

fot. Michał kaczmarek

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

Bądź 
na Bieżąco
z



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 4 lutego 2022 5

Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest konty-
nuacją idei specjalnych stref ekonomicz-
nych, jednak w znacznie rozszerzonej 
formie. Na mocy ustawy o wspieraniu no-
wych inwestycji z 2018 roku, zwolnienia 
podatkowe dostępne są na terenie całego 
kraju. Limit pomocy uzależniony jest od 
wysokości wydatków na inwestycje lub 
kosztów zatrudnienia, ponadto położenia 
oraz statusu firmy – największe wsparcie 
otrzymują mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna przyznaje wsparcie z rządo-
wego programu PSI, podmiotom planują-
cym nowe inwestycje w części wojewódz-
twa pomorskiego oraz w województwie 
kujawsko-pomorskim.  

dochód zWolniony z podatku
Wsparcie przyznawane jest w formie 

zwolnienia z podatku dochodowego CIT 
lub zwolnienia z podatku dochodowego 
PIT, w związku z realizacją nowej inwe-
stycji. Ulga podatkowa stanowi regional-
ną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od:

kosztów nowej inwestycji (poniesionych 
nakładów inwestycyjnych), lub

2-letnich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicz-
nej w województwie pomorskim wynosi 
30% dla dużego przedsiębiorcy, 40% dla 
średniego oraz 50% kosztów inwestycji 
dla małego i mikro przedsiębiorcy. 

W praktyce oznacza to, że średni przed-
siębiorca planujący ponieść nakłady in-
westycję na rozbudowę zakładu w wyso-
kości 10 mln zł otrzyma 40% zwolnienie 

z podatku dochodowego, czyli 4 mln zł. 
W tym przypadku przedsiębiorca z tytułu 
nowego projektu będzie zwolniony z po-
datku dochodowego, albo do momentu 
wykorzystania puli 4 mln zł, albo do upły-
nięcia terminu obowiązywania decyzji 
o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej 
wydania). Zaoszczędzone środki może 
przeznaczyć na dalszy rozwój swojej dzia-
łalności. 

jak ubiegać się o decyzję 
o Wparciu? 

Podstawą udzielenia pomocy publicz-
nej przedsiębiorcy jest wydana decyzja 
o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od 
spełnienia kryteriów ilościowych, czyli 
minimalnych nakładów inwestycyjnych, 
uzależnionych od rozmiaru przedsię-
biorstwa oraz stopy bezrobocia w danym 
powiecie. W celu uzyskania wsparcia, 
poza minimalnymi nakładami, inwestor 
musi również spełnić tak zwane kryteria 
jakościowe. Kryteria podzielone zostały 
na dwie grupy. W ramach pierwszej pre-
miowane są działania związane z rozwo-
jem gospodarczym na przykład rozwój 
naukowy, przynależność do Krajowego 
Klastra Kluczowego, czy posiadanie statu-
su MMŚP. Grupa druga przewiduje punk-
ty za rozwój społeczny między innymi 
oferowanie stabilnego zatrudnienia, pro-
wadzenie działalności o niskim negatyw-
nym wpływie na środowisko, czy wsparcie 
rozwoju pracowników poprzez podnosze-
nie kwalifikacji i współpracę ze szkołami 
branżowymi. 

Cały proces odbywa się przy wsparciu 
pracowników Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Inwestycyjnej a decyzje o wsparciu wy-

dawane są maksymalnie w ciągu 14 dni od 
skompletowania wszystkich dokumentów, 
które są dużo prostsze niż przy ubieganiu 
się o dotacje.

kompleksoWe Wsparcie 
inWestycyjne 

Przedsiębiorca, który dołączy do Pol-
skiej Strefy Inwestycji nie tylko otrzyma 
pomoc w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Może skorzystać ze wspar-
cia ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Ponadto Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oferuje szereg spotkań, konferencji i szko-
leń, które mają na celu nie tylko edukację 
biznesową, ale także sprzyjają budowaniu 
relacji biznesowych. Strefa posiada także 
nieruchomości, które oferuje potencjal-
nym inwestorom, a w razie potrzeby po-
maga wyszukać działkę dostosowaną pod 
wymagania przedsiębiorstwa. 

Ważnym filarem działalności Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 
także szkolnictwo branżowe, które Spółka 
stara się dostosować do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tego celu powołała 
między innymi Centrum Programowania 
Robotów Przemysłowych – ośrodek, który 
umożliwia podnoszenie kompetencji pra-
cowników, a zwłaszcza pomaga uczniom 
w obraniu ścieżki kariery związanej z au-
tomatyką i robotyką. W Centrum re-
alizowane są kursy i szkolenia z obsługi 
i programowania robotów. Zajęcia skiero-
wane są zarówno dla przedsiębiorców jak 
i uczniów szkół branżowych, ich program 
ustalany jest indywidualnie i dostosowany 
do potrzeb grupy szkoleniowej. 

bezpłatne kursy zaWodoWe 
Z pomocy Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej skorzystać mogą nie tylko 
przedsiębiorstwa, ale także mieszkańcy Po-
morza, którzy chcą podnieść swoje kompe-
tencje zawodowe. Spółka w ramach realizo-
wanego projektu „Kompetencje Przemysłu 
Przyszłości” oferuje bezpłatne kursy. 

Pod okiem doświadczonej kadry, osoby 
zainteresowane mogą przeszkolić się mię-
dzy innymi z programowania i obsługi 
procesu druku 3D, spawania blach i rur 
metodą MAG 136, otrzymać uprawnienia 
na operatora i technologa-programisty 
maszyn CNC, a także operatora suwnic 
placowych RTG. Uczestnicy szkoleń mają 
szansę na zdobycie nowych doświadczeń, 

podniesienie swoich kompetencji, bądź 
zdobycie nowej pracy.

Projekt skierowany jest do pracowników 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
zatrudnionych w oparciu o umowę o pra-
cę, zlecenie i dzieło oraz osób prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospo-
darczą. Pierwszeństwo w naborze mają 
osoby z wykształceniem średnim oraz 
powyżej 25. roku życia. Uczestnik może 
wziąć udział tylko w jednym szkoleniu 
w trakcie trwania całego projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem ulgi 
podatkowej na nową inwestycje, bądź 
szkoleniami zawodowymi zapraszamy do 
kontaktu z Pomorską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną na stronie www.strefa.gda.pl 
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Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z ulgi podatkowej na nową inwestycję

INWeStyCje | Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Wspar-
cie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości firmy. 

CeNtRuM PROgRAMOWANIA ROBOtóW PRzeMySłOWyCh PSSe
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Budżet Powiatu Wejherowskiego na 
2022 r. zwiększył się o blisko 6,2 mln zł 
w związku z pozyskaniem kwoty 498 525 
zł na realizację projektu – „Terapeutyczne 
zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi w Przedszkolu Specjal-
nym przy Powiatowym Zespole Kształce-
nia Specjalnego w Wejherowie”. Pieniądze 
pochodzą z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego. 
Oprócz tej kwoty powiat otrzymał środki 
na realizację zadań drogowych.

– Pozyskaliśmy 1,2 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na bezpieczne 
przejścia dla pieszych, które już zaczyna-
my realizować. Przekazaliśmy także po-
moc finansową na zadanie inwestycyjne 
w Rumi, budowę ciągu pieszo-rowerowe-
go na ulicy Dębogórskiej oraz zwiększy-
liśmy środki na dalszą realizację rozbu-
dowy ulicy Przemysłowej w Wejherowie. 
Pierwszy etap został właśnie zakończony, 
ale chcemy kontynuować dalszą przebu-
dowę – podkreśla Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel.

W trakcie sesji przyjęto także uchwały 
dotyczące zbycia oraz nabycia nierucho-
mości, w związku z planowaną rozbudo-
wą Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. 

– Powstanie kolejny budynek szkolny, 
który połączony zostanie łącznikiem z bu-

dynkiem oddanym w 2019 r. Powiat odda 
na rzecz miasta Redy działkę i obecny 
segment, w którym mieści się jeszcze PZS 
w Redzie, a w zamian otrzyma od Redy 
działkę, obszarowo tej samej wielkości 
oraz rekompensatę w wysokości 1 mln zł. 
Środki na tę inwestycję zamierzamy po-
zyskać z programu Polski Ład – wyjaśnia 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Jak podkreśla starosta zarówno ta, jak 
i inne zaplanowane inwestycje w oświa-
cie są bardzo potrzebne, ponieważ w no-
wym roku szkolnym naukę rozpocznie 
o 1000 absolwentów klas ósmych więcej 
niż w poprzednim.

W trakcie sesji podjęto także pakiet 
uchwał dotyczących udzielenia pomocy 
finansowej gminom powiatu wejherow-
skiego na zadania z zakresu kultury oraz 
kultury fizycznej i sportu.

– Chodzi o środki na tzw. kalendarz 
imprez, które na początku roku przeka-
zujemy gminom. Każdego roku odbywa 
się wiele imprez cyklicznych o  – zasięgu 
powiatowym lub wojewódzkim, w tym 
plenery malarskie, rzeźbiarskie, biegi czy 
zawody sportowe – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

Dodatkowe środki zostały przekazano 
również na wyposażenie pracowni po-
święconej energetyce jądrowej w Powia-

towym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 
oraz modernizację kotłowni w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.

Kolejny punkt związany był z wpro-
wadzeniem zmian w uchwale dotyczącej 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Wejherowie.

– Zmieniamy uchwałę, aby w nowo 

wybudowanym Środowiskowym Domu 
Samopomocy umieścić nie tylko osoby 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
ale także ze spektrum autyzmu – podkre-
śla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Ponadto powiatowi radni przyjęli m.in. 
Informację Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarne-

go w powiecie, sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, 
w tym informację na temat sytuacji na lo-
kalnym rynku pracy oraz roczne sprawoz-
danie z działalności Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku przy Staroście.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie

Sesja powiatu pod znakiem inwestycji
WejheRoWo | Na pierwszej w 2022 r. sesji Rady Powiatu Wejherowskiego wprowadzono do budżetu dodatkowe środki  zewnętrzne, dzięki którym re-
alizowane będą zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Specjalnym w Wejherowie oraz doświetlenia 
przejść dla pieszych.
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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 2021-12-09 na wniosek Burmistrza Miasta Redy, 84-240 Reda ul. Gdańska 3, wszczęto 
postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
rozbudowę drogi gminnej ul. Garncarskiej w Redzie

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Redy określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 01 działka nr ewid.: 704/41 (powstała z działki nr ewid. 704/18)

B. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu: 
- obr. 01 działki nr ewid.: 704/17, 701/1 

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 33/2022/DB

Podczas tej szczytnej akcji zbierano pieniądze dla 
trzyletniego Franka, który urodził się z wadami układu 
nerwowego.
W trakcie Festiwalu udział wzięło wielu artystów: Kapela 
Kaszubska „Zbierańce” z Bolszewa, „Pro Gloria Dei” 
z Nowego Dworu Wejherowskiego, schola dziecięca 
„Chrystusowe Owieczki”, Chór „Laudate Dominum” 
z Wejherowa, Chór „Lutnia” z Luzina, artyści 3 Flotylli 
Okrętów z Gdyni oraz Zespół Estradowy „Reling”.
Podczas tegorocznej edycji zebrano ponad 8 tys. zł. 
Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na reha-
bilitację małego Franka.
Wydarzenie objęła patronatem m.in. Starosta Wejherowski.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

charytatyWne 
kolędoWanie
WejheroWo | już po raz dziesiąty w kościele pw. 
chrystusa króla i bł. a. kotowskiej w Wejherowie odbył 
się „festiwal serc”, czyli charytatywne kolędowanie. 

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Wejherowskie podsumowanie
2021 roku w obiektywie

WejheRoWo | Rok 2021 niewątpliwie upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Okazał się niezwykle trudnym czasem dla całego kraju, rów-
nież dla naszego miasta. Pomimo problemów, dużym wysiłkiem realizowaliśmy z powodzeniem szereg inwestycji, m.in. drogowych, kolejne projekty 
w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, a także wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Chociaż COVID-19 utrudniał nam życie, 
jednak nie zatrzymał rozwoju Wejherowa.

najWyższe Wydatki na inWestycje W tej 
kadencji

- Wydatki na inwestycje w roku 2021 wyniosły 46,1 
mln zł i były największe w tej kadencji Prezydenta 
i Rady Miasta. Dla porównania w 2020 roku wydali-
śmy 40,6 mln zł, zaś w 2019 – 38,9 mln zł. Co ważne 
w zeszłym roku 12,7 mln zł na inwestycje pochodziło 
z pozyskanych przez nas dotacji zewnętrznych, co 
stanowi prawie 28% wydatków. Mimo trudności i pan-
demicznej rzeczywistości, w jakiej konieczne było nam 
się odnaleźć, 2021 rok upłynął na realizacji inwestycji 
we wszystkich częściach miasta, które mają na celu 
polepszenie komfortu i jakości życia wejherowian. Od 
wielu lat to naszym priorytetem są inwestycyjne dro-
gowe. Staraliśmy się zapewnić – przy obecnych ograni-
czeniach finansowych i obostrzeniach pandemicznych 
– normalne funkcjonowanie Wejherowa i jego rozwój 
we wszystkich dziedzinach. Już w momencie przyjmo-
wania budżetu na rok 2021 byliśmy zmuszeni planować 
wydatki ostrożnie, rezygnując często z planowanych 
wcześniej, ważnych dla rozwoju miasta inwestycji, czy 
też ograniczając dotychczasowe wspieranie zadań 
w obszarze kultury, rekreacji czy sportu. Pomimo kry-
zysowej sytuacji walczymy, gdyż miasto musi się roz-
wijać i jesteśmy skuteczni. Wymagało to dużego wy-
siłku i nakładu pracy całego naszego zespołu.- mówił 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

inWeSTYcJe
zReaLizoWane

W 2021 R.

Wybudowano kolejne dwa fragmenty ciągu pieszego wzdłuż 
rzeki Cedron - w rejonie ulicy Wałowej oraz ulicy Rzeźnickiej w ra-
mach dofinansowywanego z Unii Europejskiej projektu „Rewita-
lizacja Śródmieścia Wejherowa”. W rejonie ul. Rzeźnickiej  zago-
spodarowane zostały tereny przyległe do ciągu pieszego  m.in. 
podwórko przy ul. Judyckiego 9.

Na rzece Redzie, przy moście na ul. Ofiar Piaśnicy, powstała 
przystań kajakowa. Na inwestycję władze Wejherowa zdobyły do-
tację unijną.. 

W Śródmieściu Wejherowa, w ramach dofinansowywanego 
z Unii Europejskiej projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejhe-
rowa", wybudowano ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 12 Marca z ul. 
Reformatów. Zagospodarowane zostało też podwórko, powstały 
miejsca postojowe i nasadzenia zieleni. 

Przebudowano ul. Geodetów – na ulicy ułożono nawierzchnię 
z płyt drogowych

Kolejne trzy przejścia dla pieszych w Wejherowie zostały dodatko-
wo oświetlone. Doświetlenie ma na celu zapewnić kierowcom lepszą 
widoczność pieszego, a przechodniom – lepszą widoczność zbliżają-
cych się samochodów. Inwestycja kosztowała miasto ponad 55 tys. 
złotych. 

Miasto Wejherowo od czternastu lat konsekwentnie finanso-
wo wspiera renowację zabytkowych obiektów, m.in. Klasztor oo. 
Franciszkanów otrzymał dotację na remont elewacji części bu-
dynku klasztornego (Dom Pielgrzyma) od strony południowej 
i zachodniej.
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Trwały prace przy budowie ulic Necla i Gryfa Po-
morskiego, gdzie powstanie nowa jezdnia, chodniki, 
ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, miejsca posto-
jowe wraz z jezdnią manewrową oraz zjazdy do po-
sesji. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa 
i oświetlenie. Na inwestycję władze miasta pozyskały 
dotację ze środków z Rządowego Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

Trwała budowa Centrum Integracji Społecznej 
„Wodne Ogrody” pomiędzy ulicami Strzelecką a Kal-
waryjską w Wejherowie. Inwestycja stworzy nowe 
miejsce wypoczynku i rekreacji dla wszystkich wej-
herowian, a także przywróci dawną świetność tego 
miejsca. Inwestycja otrzymała unijne wsparcie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jako kom-
pleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Trwała budowa ul. Kopernika. Zakres prac jest roz-
legły i obejmuje: budowę nawierzchni ulicy, przebu-
dowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodo-
ciągowej i gazowej. Wybudowane zostaną chodniki, 
zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy wybudo-
wana zostanie zatoka parkingowa. Powstaną ogródki, 
zaś ogrodzenia i schody do budynków zostaną od-
tworzone i zagospodarowane. Inwestycja realizowa-
na jest w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na który władze Wejherowa zdobyły do-
tację unijną.

Trwały prace w Parku Kaszubskim – położonym po-
między ulicami  Sobieskiego i Strzelecką. Będzie to 
koleje atrakcyjne i zielone miejsce odpoczynku, re-
laksu i zabawy dla mieszkańców Wejherowa. Inwesty-
cja prowadzona jest w ramach dofinansowywanego 
z Unii Europejskiej projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”.

Źródło: UM Wejherowo

Kolejna wejherowska kamienica wpisana do rejestru zabytków 
odzyskała dawny blask. Wspólnota Mieszkaniowa przy 12 Marca 
250 (skrzyżowanie z ul. Pucką), otrzymała dotację z budżetu mia-
sta na remont elewacji frontowej. Remont attyki oraz rekonstruk-
cja detali architektonicznych: sztukaterii i gzymsów, stanowił 
znaczną część kosztów remontu.

Z budżetu miasta przekazano dotację na remont zabytkowego 
budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka 14. Wyko-
nano wymianę więźby dachowej i poszycia dachu budynku.

Odnowiono budynek przy ul. Dworcowej 1, należący do wspól-
noty mieszkaniowej, w ramach unijnego projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”. Wyremontowano elewację południowej 
i zachodniej ściany oraz utwardzono teren wokół. 

W ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejhe-
rowa” wykonano remont elewacji ściany  wschodniej i południo-
wej budynku mieszkalnego przy ulicy Puckiej 9 w Wejherowie. 

Remont kamienicy przy ul. Wałowej 18 i 18A. Oprócz wkładu 
własnego wspólnoty, wspólnota otrzymała dofinansowanie unijne 
w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” oraz 
dotację z Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Zakończono termomodernizację wielorodzinnego budynku ko-
munalnego przy ul. Kalwaryjskiej 2A. Kompleksowy remont tego 
budynku to element projektu obejmującego modernizację 14 bu-
dynków komunalnych, na który władze Wejherowa zdobyły dofi-
nansowanie unijne. 

EkoFabryka, która powstała w Wejherowie to nowoczesne miej-
sce gospodarowania odpadami i Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Zakład Usług Komunalnych zdobył unijną dotację na realizację jed-
nej z nowocześniejszych w Polsce inwestycji ekologicznej. Ten am-
bitny i wzorcowy projekt obejmuje  powstanie na terenie dawnych 
zakładów drzewnych w dzielnicy Przemysłowej, na powierzchni 
ok.2 ha m.in. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), strefy recyklingu gruzu, myjni do pojemników i pojazdów, 
a w zaadaptowanym budynku dawnej hali fabryki drzewnej – biblio-
teki z odzysku, składu rzeczy używanych, strefy recyklingu i upcy-
klingu, warsztatów do naprawy przedmiotów i sprzętów, Centrum 
Edukacji oraz Biura Obsługi Klienta. Ponadto w ramach projektu 
w ośmiu lokalizacjach na terenie Wejherowa powstały podziemne 
pojemniki do segregacji odpadów tzw. gniazda.

inWeSTYcJe
W TRaKcie ReaLizacJi

W ramach budowy drogi, która połączy ul. Strzelecką z ul. Su-
charskiego, na ul. Strzeleckiej powstało już nowe rondo.
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Terminowe obchody okrągłego jubileuszu 
niestety pokrzyżowała pandemia. Męski 
chór „Harmonia” został założony w 1920 
roku przez 23 chórzystów. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje postać Aleksandra 
Rutkiewicza, długoletniego prezesa, za-
łożyciela i współtwórcy wielu sukcesów 
chóru “Harmonia”. W ówczesnym okre-
sie utworzenie zespołu było pierwszym 
podmuchem wolności po wielu latach 
niewoli, reakcją ludzi zwracających uwa-

gę na sprawę narodowej kultury. Chór 
męski “Harmonia” postanowił wówczas 
włączyć się w rozwój muzycznej kultu-
ry na Kaszubach i przywracać do życia 
to co uległo zapomnieniu. W oparciu 
o postępowe tradycje polskiej kultury 
miał tworzyć i upowszechniać jej nowe 
oblicze. Do dzisiaj tą wspaniałą tradycję 
pielęgnuje prezes chóru Ryszard Nalep-
ka, który do chóru wstąpił jaki 17-letni 
młodzieniec. Równie ważną postacią jest 

dyrygent Marcin Grzywacz, który swoją 
pracą scala cały chór.
Uroczystość prowadziła Ewelina Koc, 
która wspólnie z jubilatami wystąpiła 
w pierwszym utworze tego wieczoru. 
Gościnnie wspólnie z chórem wystąpili 
także: Maciej Miecznikowski, Artur Sy-
chowski, Tomasz Fopke, Sylwester Tar-
gosz-Szalonek i Gminna Orkiestra Dęta 
z Luzina. Podczas jubileuszu nie zabrakło 
także nawiązania do wieloletniej historii 
chóru, a także gratulacji.
- Chór „Harmonia” to wieloletnia i bogata 
tradycja, a także ogromna spuścizna, któ-
rą staramy się pielęgnować każdego dnia. 
Nie byłoby to możliwe gdyby nieocenio-
ne wsparcie ze strony miasta oraz Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury. Dziękujemy 
za to wsparcie, zaufanie oraz cierpliwość 
jaką nas darzy Pani dyrektor Jolanta Ró-
żyńska, która jest dobrym duchem chóru. 
Nasze funkcjonowanie nie byłoby także 
możliwe gdyby nie wparcie oraz wyrozu-
miałość naszych rodzin, za co należą im 
się gromkie brawa. Dziękujemy! - mó-
wił dyrygent chóru „Harmonia”, Marcin 
Grzywacz.
Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt 
w swoim wystąpieniu przypomniał o bo-
gatej historii chóru, a także licznych suk-
cesach krajowych oraz międzynarodo-
wych, co czyni chór „Harmonia” jednym 
za najbardziej utytułowanych i najstar-
szych chórów na Kaszubach. Prezydent 

składając gratulacje na ręce prezesa i dy-
rygenta przekazał miniaturę statuetki Ja-
kuba Wejhera oraz czek z dotacją na 10 
tys. zł na działalność chóru.
 - W dniu niezwykłym dla społeczności 
Wejherowa i pomorskiego ruchu mu-
zycznego, z okazji 100. urodzin Chóru 
Męskiego „Harmonia” pragnę przekazać 
gratulacje i wyrazić wdzięczność Preze-
som, dyrygentom, chórzystom – byłym 
i obecnym, za niezwykle ważną i cenną 
pracę, dzięki której Chór stał się symbo-
lem tradycji oraz wspaniałą wizytówką 
regionu. Niech Wasz przykład będzie 
inspiracją dla przyszłych pokoleń, jak 
pięknie zapisywać kolejne karty historii 

Chóru. Życzę wielu sukcesów, satysfakcji 
ze wspólnego śpiewania, owocnych dzia-
łań artystycznych propagujących walory 
muzyki chóralnej, zdrowia, pomyślności 
w życiu osobistym oraz następnych rów-
nie pięknych jubileuszy. - powiedział, 
prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt.
Wejherowskie Centrum Kultury z okazji 
100-lecia istnienie chóru „Harmonia” 
przygotowało monografię, której auto-
rem jest Aneta Derkowska.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Za-
stępca Prezydenta Miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz Przewodniczącego 
Rady Miasta Jacek Gafka.
Źródło: UM Wejherowo

100-lecie chóru męskiego „Harmonia”
WejheRoWo | Najstarszy i najbardziej utytułowany chór męski w Wejherowie święcił swój okrągły jubileusz powstania. uroczyste 100-lecie chóru 
„harmonia” odbyło się 28 stycznia br. w Filharmonii Kaszubskiej.

W uchwale budżetowej państwa na 2022 rok 
ograniczona została subwencja oświatowa. 
Jak podają władze pomorskiego samorządu, 
oznacza to, że środki na nauczanie w szkołach 
języków mniejszościowych i języka regional-
nego będą mniejsze o blisko 40 mln zł. A to 
oznaczać będzie m.in. ograniczenie lekcji 
języka kaszubskiego.
W 2005 roku język kaszubski został uznany 
za jedyny regionalny język w Polsce. Sprawa 
dotyczy około 20 tysięcy uczniów z Pomorza, 

którzy uczą się języka i kultury swoich ojców 
i dziadków. Nauka języka kaszubskiego prowa-
dzona jest bowiem w ponad 400 szkołach.
Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego podkreśla, że środki z subwen-
cji pomagają wielu gminom utrzymać szkoły 
w małych miejscowościach, które nie tylko są 
miejscem nauki, ale i centrum życia społeczne-
go i kulturalnego.
Po licznych interwencjach m.in. pomorskich 
działaczy kaszubskich, posłów i samorządow-
ców, Senat poprawką do ustawy budżetowej 
przywrócił wspomnianą kwotę. Na niewiele się 
to jednak zdało. Sejm poprawki Izby Wyższej 
Parlamentu odrzucił.
-Pomimo uspokajających deklaracji przedsta-
wicieli ministerstwa edukacji i nauki zaistniała 
sytuacja napawa niepokojem co do przyszłości 
warunków nauczania języka kaszubskiego 
w polskich szkołach na Pomorzu i respekto-
wania praw obywateli polskich niezależnie od 
ich przynależności narodowej lub etnicznej – 
stwierdził Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w specjalnie opubli-
kowanym oświadczeniu.
Skutkiem odrzucenia poprawki jest strajk, któ-
ry odbędzie się w niedzielę 6 lutego na rynku 
w Wejherowie od godziny 11:30 do 13:30. 
-Kaszubi, mój język, moja Mała Ojczyzna, Mój 
Dom Polska ,Moja Unia Europejska. Stajemy 
w obronie wartości które tworzą od wieków 
Kaszubi. Państwo PiS zabiera dane już fun-
dusze na język kaszubski. - poinformowali na 
facebookowym profilu Wspólnie do Demokracji, 
będący organizatorami protestu.

kaszubi przegryWają Walkę o język
poWiat | mimo wielu apeli i próśb dalsza nauka języka kaszubskiego w szkołach stanęła pod 
znakiem zapytania. rząd planuje ograniczyć dotowanie nauczania języka regionalnego. nie 
pomogła senacka interwencja.

fot. Robert aponowicz
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Zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej
ReDA | z dniem 31 stycznia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie Bożena Natzke przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Bożena kierowała tą 
instytucją od 1985 roku, najpierw na stanowisku kierownika, a po czterech latach – dyrektora.

- Chcielibyśmy dzisiaj podzię-
kować osobie, bez której Reda nie 
byłaby taka sama – tak podczas 
43 Sesji Rady Miejskiej mówił 
jej Przewodniczący Kazimierz 
Okrój - Doceniamy wysiłek wło-
żony we wzorowe prowadzenie 
tak wymagającej placówki, jaką 
jest biblioteka. Za podążanie za 
gustami czytelników, nadążanie 
za technologicznym postępem, 
dzięki czemu nasza bibliote-
ka ciągle przyciąga młodych. 
Za realizację wielu projektów 
czytelniczych, za umożliwienie 
mieszkańcom Redy spotkań 
z autorami oraz ludźmi kultury 
i sztuki, na których gromadziły 
się dziesiątki osób. Trzeba wspo-

mnieć również o uruchomieniu 
Mediateki - nowoczesnej filii 
biblioteki na terenie redzkiego 
Aquaparku.

Pani Bożena Natzke to również 
współtwórczyni i opiekun redz-
kiego Uniwersytetu III Wieku, 
od ponad 10 lat dbająca, by in-
stytucja ta gromadziła jak naj-
większą rzeszę redzkich senio-
rów. Kierując Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Biblioteki, pani Boże-
na zdobywała środki na rozwój 
oferty Uniwersytetu, a redzcy 
seniorzy znaleźli miejsce, gdzie 
mogą realizować swoje pasje, 
czego najlepszym przykładem 
jest powstała dwa lata temu Gru-
pa Teatralna.

Od 1 lutego Miejską Biblioteką 
Publiczną w Redzie kieruje Ka-
tarzyna Zielińska,  od 34 lat za-
trudniona w redzkiej bibliotece. 
Przed nową dyrektor szereg wy-
zwań, jak planowana na najbliż-
sze lata rozbudowa placówki. 

- Redzka społeczność czytel-
nicza bardzo ciepło przyjmuje 
następczynię pani Bożeny Na-
tzke. To najlepsza kandydatura, 
pozytywnie zaopiniowana przez 
władze miasta – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy – Życzymy sukcesów i je-
steśmy pewni, że nasza biblioteka 
nadal będzie ważnym punktem 
na mapie kulturalnej Redy. 

Źródło: UM Reda fo
t. 
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Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy pośpieszyć się na 
autobus. W połowie drogi na przystanek okazuje się, że nie 
masz drobnych a jest już za późno by wrócić się do domu. 
W takim momencie wystarczy pobrać na telefon jedną 
z aplikacji, które oferują zakup biletów na MZK Wejherowo. 
Są to na przykład Mpay, Shycash, GoPay czy moBilet.
Za ich pomocą w łatwy i szybki sposób można kupować 
bilety na wybrane linie lub okres przez jaki będziemy 
jeździć. Dostępne są bilety, jednorazowe, tygodniowe 
bądź miesięczne. Obsługa aplikacji jest bardzo intuicyj-
na i każdy bez problemu będzie mógł jej używać zawsze, 
bez noszenia drobnych w kieszeni. W razie kontroli 
wystarczy włączyć aplikację, wybrać w panelu aktualny 
bilet i okazać kontrolerowi. Bilety elektroniczne są tak 
samo uznawane jak te tradycyjne.
Więcej informacji i aktualności dostępnych jest na stronie 
mzkwejherowo.pl. Warto jest też dodać, że z dniem 1 lutego 
otworzono ul. Przemysłową, co poskutkowało zmianami 
tras linii autobusowych. Skorygowane zostają godziny 
odjazdów wybranych kursów w godzinach wczesnoporan-
nych i wieczornych we wszystkie dni tygodnia na trasie linii 
1, która wraca na swoją stałą trasę przez ulicę Przemysłową 
– tym samym, dla linii 1, przywrócone zostaje funkcjono-
wanie przystanków: Gulgowskiego 01 i 02, Karnowskiego 
01 i 02, Cementownia 01 i 02 oraz Tartaczna. Również na 
trasie linii 1 w niedziele i święta oraz w dni powszednie 
(wyłącznie rano), na prośby Pasażerów, zamienione zostają 
godziny wybranych kursów do pętli Góra Szkolna z kursa-
mi do pętli Bolszewo Leśna – Szkoła. 01 i 02. Więcej zmian 
na innych liniach, których one dotyczą jest dostępnych 
na stronie MZK Wejherowo, gdzie udostępniono dokładne 
zmiany co do godzin i przystanków. Zmiany w komunikacji 
miejskiej doczekał się też dzielnica Betlejem w Redzie.

płać W aplikacji lub 
na stronie
WejheroWo |  co zrobić gdy zapomnisz gotówki? nie 
potrzebujesz jej by upić bilet na przejazd autobusem. 
Wystarczy ci telefon.

fot. MZk Wejherowo



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 4 lutego 202212

OGłOSZenIe 26/2022/DB

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”.

(Księga Koheleta)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Zofii KamińsKiej
wieloletniej dyrygentki Towarzystwa śpiewaczego im. jana Trepczyka, 

popularyzatorki kaszubszczyzny, regionalistki, nauczycielki śpiewu
oraz Laureatki Nagrody Remusa, przyznanej przez Zarząd powiatu Wejherowskiego 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania i ochrony kultury.

Niech spoczywa w pokoju.
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają:

OGłOSZenIe 28/2022/DB

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zofii
KamińsKiej

wieloletniej dyrygentki Towarzystwa śpiewaczego 
im. jana Trepczyka,

nauczycielki śpiewu, propagatorki 
regionalnej tradycji i kultury Kaszub,

laureatki Nagrody prezydenta miasta Wejherowa 
i Nagrody Remusa.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Naszej Koleżanki

aNNy 
RZesZeWicZ

 byłego pracownika 
inspektora w Referacie inwestycji i inżynierii miejskiej

Urzędu miasta w Redzie 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
składają:

OGłOSZenIe 29/2022/DB

Kazimierz Okrój 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

oraz Radni

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

z pracownikami
Urzędu  Miasta w Redzie

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

ś.p.
BaRBaRy 

Niemc
Radnej

Rady Miejskiej Rumi
III kadencji w latach 1998-2002 

składają

Michał Pasieczny 
Burmistrz Miasta Rumi

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący

Rady Miejskiej Rumi
wraz z Radnymi

OGłOSZenIe 30/2022/DB
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Jest to kolejne wydarzenie organizowane dla 
mieszkańców przez Partnerów Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca. Tym razem trenerzy Polskiej 
Federacji Nordic Walking - Olgierd Bojke i Ma-
rian Drewa poprowadzą zajęcia z zakresu trenin-
gu antystresowego i wzmacniającego odporność 
organizmu. Wystarczy przynieść swoje kijki, ale 

będzie można je także wypożyczyć na miejscu. 
Ponadto dla posiadaczy Wejherowskiej Karty 

Mieszkańca do 8 lutego będą darmowe konsul-
tacje treningowej w siedzibie PFNW w Wejhero-
wie przy ul. 3 maja 40. Należy wcześniej umówić 
się telefonicznie pod numerem: 795 481 546.

Wejherowska Karta Mieszkańca to sze-

reg korzyści dla mieszkańców. Przypo-
mnijmy, że posiada ją już ponad 1600 
wejherowian, dla których 45. Punktów Part-
nerskich przygotowało różnego rodzaju ulgi  
i zniżki od 3 do nawet 50 proc. Więcej informa-
cji na stronie – wejherowskakarta.pl.

źródło: UM Wejherowo

Darmowe zajęcia 
Nordic Walking

WejheRoWo | Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca mogą wziąć udział w darmowych 
zajęciach Nornic Walking organizowanych przez Polską Federację Nordic Walking. We wtorek, 8 
lutego o godz. 16 wszystkich chętnych zapraszamy na trening do Parku im. Majkowskiego przy 
Pałacu Przebendowskich i Keyserlingów.

OGłOSZenIe 1/2022/DB

Proponowane przez Polski Alarm Smogowy rozwiązania tj.
przygotowanie programu zwiększającego efektywność •	

energetyczną w budynkach wielorodzinnych (poprzez 
dokapitalizowanie i usprawnienie działania Funduszu Ter-
momodernizacji i Remontów),

wzmocnienie inwestycji na rzecz efektywności energe-•	
tycznej w budynkach jednorodzinnych,

wypracowanie mechanizmów przywracających korzyst-•	
ne rozliczenia dla prosumentów.
Poprawa efektywności energetycznej budynków real-
nie wpływa na zmniejszenie ilości energii potrzebnej do 
ogrzania, a więc tym samym przekłada się na wysokość 
rachunków i oszczędności.
-Większe wsparcie do ocieplenia domów nie tylko obniży 
rachunki za ogrzewanie, ale również pomoże w walce ze 
smogiem i poprawi niezależność energetyczną Polski. Naj-
tańsze, najbezpieczniejsze i najbardziej ekologiczne paliwo 
to takie, którego nie musimy spalać – mówi Andrzej Guła, 
lider Polskiego Alarmu Smogowego.
Badania przeprowadzone przez Polski Alarm Smogowy 
pokazują, że ponad 30% budynków jednorodzinnych w Pol-
sce nie posiada żadnego ocieplenia ścian zewnętrznych, 
a kolejne 40% ma niski bądź bardzo niski stan ocieplenia 
przegród (ścian i stropów). Te dane zestawione z droższym 
średnio aż o 60% węglem czy pelletem drzewnym (niż 
w tym samym okresie rok wcześniej) są realnym proble-
mem mieszkańców polskich miast i wsi, gdyż domy te 
mogą zużywać nawet trzykrotnie więcej paliwa.
Na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego pracownicy 
CEM Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej sprawdzili 
wzrost cen węgla, na przykładzie gatunku orzech klasa 
1. Jeszcze rok temu za tonę takiego węgla trzeba było 
średnio zapłacić zaledwie 880 złotych. „Zaledwie” na tle 
dzisiejszych cen – bo tani orzech kosztuje 1260 złotych za 
tonę, średnia cena wynosi nieco ponad 1400 zł, a naj-
wyższą odnotowaną przez CEM ceną było 1760 złotych. 
Średnio zapłacimy o 60 proc. więcej niż rok temu.
Źródło: wejherowskialarmsmogowy.pl

ceny za opał rosną, 
a ciepło z budynkóW 
ucieka
poWiat | do premiera mateusza morawieckiego 
został wystosowany apel lidera polskiego alarmu 
smogowego – andrzeja guły, w którym zwraca się on 
o jak najszybsze wdrożenie programu wspierającego 
ocieplenie domów oraz przywrócenie korzystnego 
systemu rozliczeń dla fotowoltaiki.

fot. pixabay.com

Nekrologi
i Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138
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Dla wejherowskiego Gryfa był to drugi, 
a dla rumskiego Orkana pierwszy sparing 
podczas zimowego okresu przygotowaw-
czego do drugiej części sezonu 2021/2022 
na boiskach w IV-lidze. Gryfici podobnie, jak 
w pierwszym meczu kontrolnym (pokonali 
Koronę Wilkowice 7:1) również i tym razem 
błysnęli niesamowitą skutecznością.
Po pierwszych 45-minutach żółto-czarni 
prowadzili 3:2. Po zmianie stron padło kolej-
nych siedem bramek i ostatecznie WKS wy-

grał aż 8:4. Dla Gryfa gole zdobywali: Poręba 
(x2), Goyke, Szymański, Ziemann, Godlewski, 
Matejek i jeden gol samobójczy. Po stronie 
rumskiego zespołu na listę strzelców wpisali 
się Ciecierski, Barlak, Darga i Krefft.
Przypomnijmy, że druga część sezonu 
startuje w weekend 5/6 marca. 16-ty w tabeli 
Gryf w inauguracyjnej kolejce podejmie 11-tą 
Chojniczankę II Chojnice. A 20-ty Orkan na 
wyjeździe zagra z 13-tymi Czarnymi Pruszcz 
Gdański.

gryf rozgromił orkan W meczu 
kontrolnym
piłka nożna | Wynik hokejowy padł w meczu kontrolnym pomiędzy piłkarskimi iV-
ligowcami orkanem rumia, a Wks gryfem Wejherowo. padło aż 12 goli, z czego 8 po 
stronie zespołu z Wzgórza Wolności.
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Po zeszłorocznym spadku z roz-
grywek II ligi rumska drużyna 
została przebudowana. Kilka 
zawodniczek zakończyło swo-
ją przygodę z APS, ale niektóre 
siatkarki postanowiły wrócić 
i ponownie reprezentować barwy 
Akademii Piłki Siatkowej. 
- W ten sposób mamy w tym 
roku zespół, który charakteryzu-
je się mieszanką doświadczenia 
z młodością, ale przede wszyst-
kim jest to ekipa pełna entuzja-
zmu i kipiąca pozytywną energią 
na boisku jak i poza nim – infor-
muje APS.
Taka mieszanka przyniosła już 
zwycięstwo w pierwszym ligo-
wym spotkaniu na boiskach w III 

lidze seniorek. W swoim debiucie 
Apeeski pokonały PTPS Człu-
chów 3:2.
- Mecz graliśmy bardzo nerwo-
wo, popełnialiśmy sporo błędów 
własnych a udane akcje prze-
platane były tymi, które nie do 
końca nam się udawały . To samo 
mogłyby powiedzieć o meczu 
nasze rywalki i to chyba głównie 
dzięki temu to spotkanie było ta-
kie zacięte i nieprzewidywalne. 
W całym spotkaniu, które trwało 
2 i pół godziny obydwa zespoły 
zdobyły równo po 112 punktów, 
jednak w ostatnim piątym secie 
to my zdobyliśmy o 2 oczka wię-
cej od przeciwniczek i wynikiem 
20:18 zakończyliśmy tie-break – 

relacjonuje rumski klub.
Przed APS kolejne spotkanie li-
gowe. W najbliższą sobotę (5 lute-
go) w hali sportowej ILO w Rumi 
przy ul. Starowiejskiej rumianki 
podejmą TSS Gdańsk. Początek 
rywalizacji o godz. 12.30.
Skład APS w meczu z PTPS: 
W meczu zagrały: Marta Da-
maszk, Dominika Zielony, Zu-
zanna Kwidzińska Weronika 
Konefke, Kamila Bryła, Natalia 
Pieńkowska, Agata Przewoźna, 
Zuzanna Syldatk, Ola Wołoso-
wicz, Klaudia Bazychowska, Aga-
ta Skindel. Sztab trenerski: trener 
Robert Sawicki i asystent trenera 
Jacek Szafrański Kierownik dru-
żyny: Anna Kacperczyk.

Udany debiut APS Rumia w III lidze
SIAtKÓWKA | APS Rumia w swoim III-ligowym debiucie pokonał PtPS Człuchów 3:2. W najbliższą sobotę Apeeski podejmą przed własną publicznością 
siatkarki tSS gdańsk.
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