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MASKĘ WŁÓŻ! 

Załóż maskę, chroń innych. Od wczoraj, 16 kwietnia,  
wprowadzony został obowiązek zasłaniania nosa i ust. 
Czym zatem, w jaki sposób i w jakich miejscach trzeba 
zasłaniać część twarzy? Pytań dotyczących tego nakazu 
jest bardzo wiele, dlatego specjalnie dla Was przygoto-
waliśmy poradnik, w którym rozwiewamy wątpliwości.
str. 3

LAPTOPY DLA UCZNIÓW

Placówki edukacyjne pozostają za-
mknięte, szkoły prowadzą więc lek-
cje zdalne, za pośrednictwem inter-
netu. Nie wszyscy uczniowie mają 
jednak własne komputery. Dlatego 
samorządy sięgnęły po pieniądze 
rządowe i zakupiły laptopy, które 
trafią do uczniów.
str. 2

WALCZĄ O MILIONY EURO

Kilkadziesiąt miast ubiega się o do-
tację z tzw. Funduszy Norweskich, 
w ramach programu „Rozwój 
lokalny”. Jedynym samorządem 
w Pomorskiem, któremu udało się 
przejść do drugiej tury konkursu, 
jest Rumia. Miasta walczą o ponad 
100 milionów euro.
str. 5
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Nowe laptopy umożliwią zdalną naukę 
uczniom, którzy nie posiadają sprzętu umoż-
liwiającego im realizację zdalnych lekcji.

99 990 zł – dokładnie taką kwotę otrzy-
mało miasto Wejherowo na zakup sprzętu 
komputerowego dla najbardziej potrzebu-
jących uczniów uczęszczających do szkół 

podstawowych w Wejherowie. Jest to efekt 
złożonego wniosku na początku kwiet-
nia br., który został pozytywnie oceniony 
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
- Bardzo zależało nam na tej dotacji, bo do-
skonale zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nie wszyscy uczniowie posiadają dostęp do 

sprzętu, na którym mogą realizować podsta-
wy programowe - mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- W obecnej sytuacji edukacja zdalna jest 
czymś niezbędnym, dlatego ważne jest, aby 
umożliwić dzieciom realizację zdalnych lek-
cji. Za pozyskane środki w wysokości 99 990 
zł zakupimy 55 laptopów dla szkół, które 
będą używane do nauki w modelu zdalnym. 
Działanie w całości zostało sfinansowa-
ne ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 
2014 – 2020, Oś I Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeli-
minowanie terytorialnych różnic w możli-
wości do szerokopasmowego internetu o wy-
sokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA. 
Warto dodać, że projekt jest odpowiedzią na 
obecną sytuację szkół, związaną z wprowadze-
niem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami 
koronawirusem. Zamknięcie szkół wymusiło 
nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyj-
nych. Uczniowie zamiast w szkolnych ław-
kach zasiadają przed monitorami kompute-
rów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu 
do internetu lub sprzętu umożliwiającego im 
realizację zdalnych lekcji.

/raf/

W domu bezpieczniej
Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 

projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie 
ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obec-
ną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowa-
dzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tym-
czasowe zamknięcie placówek oświatowych 
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych 
ławkach zasiadają przed monitorami domowych 

komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada 
dostępu do internetu lub sprzętu, na którym 
może realizować podstawy programowe.

potrzeba chWili
W Rumi większość nauczycieli pracuje zdal-

nie, na prywatnych komputerach, a w poszcze-
gólnych przypadkach szkoły wypożyczyły im 
niezbędny sprzęt. Nauczyciele przekazują 
uczniom oraz ich rodzicom materiały za po-
średnictwem usług takich jak Google Drive czy 

Google Class Room, e-dziennika, popularnych 
komunikatorów oraz platform polecanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W niektórych przypadkach realizacja zdal-
nej edukacji okazała się jednak utrudniona 
lub nawet niemożliwa. Najczęstsze powody to 
brak dostępu do internetu, niski transfer oraz 
niewystarczająca liczba komputerów – prze-
ważnie problem ten dotyczy rodzin wielodziet-
nych oraz domów, w których rodzice pracują 
zdalnie. W takich sytuacjach nauczyciele usta-
lają inne formy kontaktu. W indywidualnych 
przypadkach materiały dostarczane są w for-
mie papierowej, a uczniowie realizują zadania 
w dogodnym terminie.

Szybka reakcja
Chcąc zapewnić uczniom i nauczycielom 

niezbędny sprzęt, Rumia złożyła wniosek o do-
finansowanie w ramach ogłoszonego przez 
Centrum Polskich Projektów Cyfrowych pro-
gramu „Zdalna Szkoła”. Wniosek został pozy-
tywnie zaopiniowany, a to oznacza, że miasto 
otrzymało 100 tysięcy złotych na zakup 32 lap-
topów wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
i osprzętem. Komputery zostaną użyczone 
uczniom, a po epidemii trafią do dwóch miej-
skich szkół w celu utworzenia pracowni infor-
matycznych.
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Samorząd wspomaga lekcje przez internet
WejheroWo | Sprzęt komputerowy trafi do najbardziej potrzebujących uczniów. 55 kompu-
terów zostanie przekazanych do 6 wejherowskich szkół podstawowych. 

Kupili laptopy dla 
uczniów i nauczycieli

rumia | Pracownikom Urzędu Miasta w Rumi udało się zdobyć 100 tysięcy złotych rządowego 
dofinansowania na zakup laptopów, które posłużą uczniom i nauczycielom do zdalnej edukacji 
podczas epidemii koronawirusa. Gdy sytuacja się unormuje, sprzęt trafi do szkół. 
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Szkoły zamknięte, a lekcje muszą się odbyć. Jednak nie 
każdy uczeń ma swój własny sprzęt, umożliwiający naukę 
online. Z pomocą ruszają samorządy. 
- Zapewnienie możliwości nauki zdalnej w czasie epidemii 
jest jednym z podstawowych działań prewencyjnych - 
mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. – Zrobiliśmy 
rozeznanie w szkołach publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasto Reda i z zebranych in-
formacji wynika, że wsparcia potrzebuje ponad 147 rodzin. 
Tym uczniom po prostu musimy pomóc.
Wygospodarowanie środków na dodatkowe wsparcie dla 
uczniów nie jest łatwe, zważywszy, że samorządy realizują 
uchwalone w ubiegłym roku budżety, gdzie takich pozycji 
po prostu nie ma. Jednak można skorzystać z ogłoszonego 
1 kwietnia konkursu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego”. Wsparcie przeznaczone jest na zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, niezbędnych do nauki 
szkolnej w trybie zdalnym.
Konkurs realizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
(CPPC), będące państwową jednostką budżetową podległą 
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.  Jej zada-
niem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Dofinansowanie wynosi 100%. 
- Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu „Zdalna Szkoła” 
Gmina Miasto Reda złożyła wniosek o grant, który został 
rozpatrzony pozytywnie – mówi Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza Redy. -  Dostaliśmy prawie 97 tysięcy złotych, 
za co Urząd zakupił 100 tabletów i 2 laptopy z niezbędnym 
oprogramowaniem. Sprzęt zostanie przekazany szkołom 
proporcjonalnie do zgłoszeń, a następnie szkoły, na mocy 
umowy użyczenia, przekażą go rodzinom, których sytuacja 
zostanie sprawdzona i zweryfikowana. 

jeSt dofinanSoWanie 
na Sprzęt dla ucznióW
reda | redzki samorząd pozyskał pieniądze na zakup 
sprzętu dla szkół w ministerstwie cyfryzacji. pozyskane 
środki przeznaczono na laptopy i tablety dla uczniów.

fot. Mat. pras.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

OgłOszenie 106/2020/DB
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Jak podkreślają władze miasta, głównym celem stawia-
nia w miejskiej przestrzeni betonowych donic z kwiatami 
jest uniemożliwienie postoju pojazdów w bezpośrednim 
sąsiedztwie przejść dla pieszych. Dzięki temu zwiększy się 
nie tylko widoczność, ale i estetyka, ponieważ donice będą 
regularnie obsadzane sezonowymi roślinami.

ariel Sinicki, 
wiceburmistrz Rumi

– Podjęliśmy te działania na 
wniosek mieszkańców i zgod-
nie z wytycznymi Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. Donice stanęły 
przy trzech przejściach dla pie-

szych na ulicy Dąbrowskiego oraz 
w pobliżu pasów przy Ekologicznej 

Szkole Społecznej. Na jednym z tych przejść w przeszło-
ści doszło do poważnego potrącenia. Docelowo chcemy 
w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo na wszystkich 
przejściach, które są zasłanianie przez parkujące samo-
chody. Tam, gdzie nie będzie miejsca na donice, pojawią się 
betonowe słupki. Życie pieszych jest ważniejsze od kilku 
miejsc parkingowych – podsumowuje.

bezpieczeńStWo 
WażniejSze od miejSc 
parkingoWych
rumia | W obrębach przejść dla pieszych w rumi 
pojawiły się betonowe donice z kwiatami. mają 
one przede wszystkich zwiększyć bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego, a przy okazji poprawić 
estetykę ulic. 

fot. UM Rumia

RekLaMa 298/2019/DB
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Dyrektor szkoły Danuta Czernewska infor-
muje, że przy „ósemce” rozpoczęły się prace 
związane z budową wiat rowerowych i mia-
steczka ruchu drogowego „Szkoła na kołach”. 
Obiekt powstanie obok wejścia do budynku 
szkolnego, a w wiatach znajdą się miejsca 
w stojakach na 56. rowerów. Ważną rolę edu-
kacyjną pełnić będzie miasteczko ruchu dro-
gowego z oznakowaniem drogowym o wymia-
rach 20x15 metrów, na którego terenie znajdą 
się gry podwórkowe z lustrem, kompasem, ra-

kietą z planetą oraz rakietą z papugą.
Jak mówi inspektor Piotr Nowosiak z Wy-

działu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie zakres robót budowlanych obej-
muje między innymi rozbiórkę istniejącego 
murku oporowego i istniejącej nawierzchni 
z płyt betonowych, wykonanie 4 wiat rowero-
wych wraz ze stojakami na 14 rowerów każdy, 
wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych 
z kostki betonowej gr. 8 cm i budowa miastecz-

ka ruchu drogowego wraz z palisadą w miejscu 
murku oporowego. Zostanie zamontowana 
tutaj instalacja teletechniczna wraz monito-
ringiem wizyjnym, który będzie podłączony 
do istniejącego monitoringu szkoły. Na terenie 
miasteczka ruchu drogowego będą też nasa-
dzenia zieleni, mała architektura miejska a tak-
że tablica z regulaminem określającym zasady 
funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetar-
gu, jest Zakład Usług Komunalnych w Wejhe-
rowie, który to zadanie w ciągu 1,5 miesiąca 
wykona za około 198 tys. zł brutto.

- Bardzo cieszę się z rozpoczęcia budowy 
wiaty rowerowej i miasteczka rowerowego przy 
naszej szkole – mówi autorka projektu Dorota 
Chodubska, radna Wejherowa. - Tego typu in-
frastruktura jest skuteczną zachętą do większej 
aktywności dzieci i młodzieży. Wielu z naszych 
uczniów przyjeżdża na zajęcia na rowerach 
i hulajnogach, a po zakończeniu inwestycji 
będą mieli miejsce, w których można bez-
piecznie zostawić swój rower. Ten projekt ma 
także aspekt edukacyjny, ponieważ powstające 
miasteczko rowerowe będzie służyło do nauki 
przepisów ruchu drogowego i praktycznego 
szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki 
jazdy na rowerze. Niewątpliwie zwiększy to 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze.

/raf/

To obowiązek, który od wielu dni budzi wiele 
wątpliwości: w jakich okolicznościach, w ja-
kich miejscach, czym i w jaki sposób należy 
zasłaniać usta i nos? Wątpliwości i pytań jest 
mnóstwo. Przedstawiamy najważniejsze kwe-
stie dotyczące nowych obowiązków. 

Od kiedy trzeba zasłaniać usta i nos?
Od północy 16 kwietnia do odwołania. 

Czy wychodząc na klatkę schodową, wspól-
ne podwórko, ulicę – trzeba mieć zakryte 
usta i nos?

Tak. Rozporządzenie dotyczy wszystkich 
miejsc wspólnych i ogólnodostępnych. A zatem 
obowiązkowe jest zasłanianie części twarzy np. 
na ulicach, w środkach transportu publicznego, 
a także na terenach zieleni (jak czytamy w roz-
porządzeniu - w parkach, zieleńcach, na prome-
nadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, 
zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych).

Czy w miejscu pracy (np. w zakładach, biu-
rach, fabrykach) trzeba stosować takie za-
bezpieczenia?

I tak, i nie. Nakaz obowiązuje zakłady pracy 
i biura, ale z wyłączeniem osób tam zatrud-
nionych (nie ma tu znaczenia podstawa za-
trudnienia). Natomiast osoby, które w danym 
zakładzie obsługują klientów lub interesantów, 
muszą mieć zasłonięte usta i nos. 

Czy trzeba zasłaniać część twarzy w innych 
miejsc ogólnodostępnych np. sklepach oraz 
obiektach handlowych i usługowych?

Tu odpowiedź jest krótka – tak. 

Czy podczas poruszania się różnymi środka-
mi transportu, w tym samochodem, obowią-
zek nas dotyczy?

Tak. I to zarówno przy poruszaniu się po 
drogach publicznych, jak i pozostałych. Do-
tyczy to wszystkich środków komunikacji, 

jak: rower, motocykl, skuter, hulajnoga, pie-
szo oraz wszystkie pojazdy samochodowe – 
ale tu ważne zastrzeżenie, tylko w przypad-
ku, gdy samochodem jadą osoby sobie obce, 
inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospo-
darujące.

Kogo nie dotyczy nakaz zasłaniania ust 
i nosa? 

- Dzieci w wieku do 4 lat.
- Osób niezdolnych do samodzielnego zakry-

cia lub odkrycia ust lub nosa. 
- Rolników podczas pracy w gospodarstwie 

rolnym.
- Osób przebywających  na terenie prywat-

nym, jak taras czy własna nieruchomość grun-
towa wokół domu.

- Duchownych sprawujących kult religijny 
(w tym czynności lub obrzędy religijne, pod-
czas jego sprawowania).

- Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i wojsk sojuszniczych.

- Funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, 
wykonujących zadania służbowe, stosujących 
środki ochrony osobistej odpowiednie do ro-
dzaju wykonywanych czynności.

Czy jeśli np. policja zażąda odsłonięcia twa-
rzy, mamy obowiązek to zrobić?

Tak. Podczas legitymowania osoby w celu 
ustalenia jej tożsamości przez organy upraw-
nione albo konieczności identyfikacji lub we-
ryfikacji tożsamości danej osoby przez inne 
osoby w związku ze świadczeniem usług lub 
w związku z wykonywaniem czynności za-
wodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Czy trzeba mieć jakąś określoną, profesjo-
nalną maskę? 

Nie. Chodzi o zasłonięcie ust i nosa – moż-
na to zrobić za pomocą: specjalistycznej ma-
ski; maseczki kupionej w aptece, drogerii czy 
sklepie; maseczki uszytej własnoręcznie; szala, 
komina, itp. 

Rafał Korbut
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„Szkoła na kołach” powstaje przy „ósemce”
WejheroWo | Wiata rowerowa oraz miasteczko drogowe powstają przy SP nr 8. Projekt 
autorstwa Doroty Chodubskiej realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego.

Załóż maskę, chroń innych!
PoWiat | Od wczoraj wprowadzony został obowiązek zasłaniania 
nosa i ust. Czym zatem, w jaki sposób i w jakich miejscach trzeba 
zasłaniać część twarzy? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy poradnik!
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Sprawna współpraca z wejherowskimi 
stowarzyszeniami, klubami sportowymi 
i innymi organizacjami pozarządowymi 
w znaczny sposób nie tylko wpływa na po-
prawę warunków życia mieszkańców na-
szego miasta, ale przede wszystkim na jego 
rozwój. Tylko w ubiegłym roku pomoc fi-
nansową otrzymało aż 60 podmiotów, a jej 
kwota wyniosła 759 100 zł.

Jak co roku najwięcej środków przezna-
czono na kulturę fizyczną i sport. Wsparcie 
w wysokości 265 tys. zł dostały organizacje 
wspierające i upowszechniające ww. dzie-
dzinę życia publicznego. Spośród wielu 
wejherowskich klubów i stowarzyszeń naj-

więcej otrzymały: Wejherowski Klub Spor-
towy „Gryf” (52 tys. zł), Wejherowska Aka-
demia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo 
(47,5 tys. zł), Klub Sportowy Tytani (33 tys. 
zł), Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” 
(28 tys. zł) oraz Uczniowski Klub Sportowy 
„Basket-Ósemka” (23,5 tys. zł).

Niewiele mniej, bo 220 tys. zł otrzymały 
organizacje, których celem jest przeciw-
działanie uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym. Środki te zostały przeznaczone 
m.in. na profilaktykę i terapię uzależnienia 
od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie oraz innym uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym, prowadzenie świe-

tlic środowiskowych i opiekuńczo – wy-
chowawczych, czy choćby na wypoczynek 
dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Lato”. 
Ponad połowa tej kwoty została przekazana 
Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherow-
skiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmi-
na”, z czego 17 tys. zł organizacja przezna-
czyła na zwalczanie narkomanii.

Niemałą sumę, 100 tys. zł, w zeszłym 
roku przeznaczono także na ekologię 
i ochronę zwierząt oraz ochronę dzie-
dzictwa przyrodniczego. Miasto nie zapo-
mniało również o organizacjach dbających 
o kulturę, sztukę, dobra kultury i dziedzic-
twa narodowego – otrzymały one łącznie 
85 tys. zł. Ponadto 65 tys. zł przeznaczono 

na ochronę i promocję zdrowia, a 10 tys. zł 
na turystykę i krajoznawstwa.

Jak podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, głównym celem 
przyznawania dotacji jest wspieranie 
wszelkich form aktywności społecznej 
mieszkańców naszego miasta, a przede 
wszystkim stworzenie warunków do 
kształtowania prawidłowych relacji 
między społeczeństwem a władzą samo-
rządową, co w dzisiejszych czasach jest 
rzeczą niezbędną. Gwarantuje to pełne 
i skuteczne zaspokojenie potrzeb spo-
łecznych wejherowian w wielu dziedzi-
nach życia poprzez m.in. zaktywizowa-
nie działalności kulturalnej i sportowo 
– rekreacyjnej, czy choćby wspomaganie 
nowo powstałych organizacji.

Należy nadmienić, że miasto z każdym 
rokiem zwiększa środki dla wejherowskich 
organizacji i stowarzyszeń. Dla porównania, 
w 2018 roku łączna suma dotacji wyniosła 
636,8 tys. zł, a rok później dofinansowanie 

opiewało już na kwotę prawie 760 tys. zł.
Rekordowa kwota dotacji zostanie prze-

kazana również w tym roku. Podczas 
ostatniej, marcowej sesji Rady Miasta 
Wejherowa przyjęto uchwałę dotyczącą 
zmiany „Programu współpracy na rok 
2020 Gminy Miasta Wejherowa z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
...”, dzięki czemu miasto mogło zwiększyć 
środki przeznaczone na wsparcie finanso-
we dla klubów i stowarzyszeń sportowych 
prawie o połowę, z kwoty 812 tys. zł do 
kwoty 1,182 mln zł.

Warto dodać, że z każdym rokiem 
wzrasta również liczba podmiotów, któ-
re otrzymują wsparcie. Organizacjami 
pozarządowymi, które po raz pierwszy 
realizowały zadania publiczne w oparciu 
o dotacje w 2019 roku były: Wejherowska 
Wspólnota Pokoleń, Fundacja Amor Ve-
ritatis oraz Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

/raf/

Miasto wsparło 60. organizacji
WejheroWo | Miasto od wielu lat wspiera podmioty, które nie są jednostkami podległy-
mi administracji publicznej. Kolejne pieniądze trafiły do organizacji pozarządowych. 
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WSPółPRaCa z ORGanizaCjaMi baSKet | tURniej StReetballa W WejheROWie – CzeRWieC 2019 R. 

(WSPółPRaCa z ORGanizaCjaMi GRUPa ReKOnStRUKCyjna) ReKOnStRUKCja hiStORyCzna W WejheROWie – CzeRWieC 2019

(WSPółPRaCa z ORGanizaCjaMi CROSS GaMe) WejheR 
CROSS GaMeS - SieRPień 2019

@expressy.pl

Dnia 14.04.2020 roku 
odeszła do Pana

Maria Zmuda-Trzebiatowska 
zd. Torlińska

Msza św. odbędzie się 
18.04.br. o godz. 10.00

w kościele klasztornym pw. św. Anny.
Różaniec w Jej intencji 

odmawiamy do soboty o 21.00
Córka i syn z żoną, wnuki i prawnuki
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z korzyścią dla WSzyStkich
Fundusze Norweskie to forma bez-

zwrotnej pomocy zagranicznej przyzna-
na przez Norwegię, Islandię i Liechten-
stein szesnastu państwom członkowskim 
Unii Europejskiej, w tym Polsce, w za-
mian za korzystanie z pełnego dostępu 
do rynków wspólnoty i przepływu towa-
rów. Podkreślić należy, że darczyńcy nie 
są członkami UE.

Główne założenia przedsięwzięcia to 
przyczynianie się do zmniejszania różnic 
ekonomicznych i społecznych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz wzmacnianie stosunków dwustron-
nych pomiędzy państwami-darczyńca-
mi a państwem-beneficjentem. Polska 
ma do dyspozycji największe wsparcie 
finansowe spośród wszystkich państw 
objętych pomocą.

tylko dla Wybranych
Do udziału w programie „Rozwój lo-

kalny”, w ramach którego samorządy 
mogą skorzystać z Funduszy Norwe-
skich, zgłosiło się 213 małych i średnich 
miast. Spośród nich jedynie 54 zakwa-
lifikowały się do kolejnego etapu. Przy-
gotowany przez pracowników Urzędu 
Miasta Rumi zarys projektu znalazł się 
na 26. miejscu.

Kolejnym etapem naboru jest przygo-
towanie kompletnych projektów, które 
powalczą o granty. Niezbędnym ele-
mentem tych koncepcji są konsultacje 
społeczne, które w Rumi przeprowadzo-
no na początku marca. W spotkaniach 
uczestniczyły różne grupy społeczne – 
od uczniów, przez przedsiębiorców i ak-
tywistów, aż po seniorów. Każda z nich 
mogła zaproponować preferowane kie-
runki rozwoju miasta oraz sfery życia, 
które wymagają usprawnienia.

ogromne pieniądze
Po przeanalizowaniu nadesłanych 

projektów rozwojowych, komitet kon-
kursowy wyłoni kilkanaście gmin, które 
otrzymają wsparcie finansowe. Łączna 
pula przeznaczonych na ten cel środków 
to 102 miliony euro, z czego Rumia może 
pozyskać nawet 10 milionów.

– Jeśli udałoby się nam zdobyć te fun-
dusze, moglibyśmy pozyskać nowych 
inwestorów, pomóc w rozwoju działa-
jących w mieście firm, rozbudować in-
frastrukturę oraz zrealizować kolejne 
bardzo wartościowe działania społeczne 
i szkoleniowe. Wszystkie przedsięwzię-
cia byłyby ukierunkowane na poprawę 
jakości życia w Rumi, w możliwie naj-
większej liczbie aspektów – informuje  
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
– Co bardzo istotne, nasze plany są 
konsultowane z ekspertami ze Związku 
Miast Polskich i wynikają bezpośrednio 
z uwag i opinii mieszkańców oraz orga-
nizacji partnerskich. Na pierwszy plan 
wysuwają się oczekiwania mieszkańców, 
między innymi rozwój zielonych terenów 
rekreacyjnych, kolejne etapy „Promenady 
wzdłuż Zagórzanki”, Błonia Janowskie 
oraz walka ze smogiem – wymienia.

Rumia walczy o miliony euro
rumia | Kilkadziesiąt miast w Polsce ubiega się o dotację z tzw. Funduszy norweskich, w ra-
mach programu „Rozwój lokalny”. jedynym samorządem w Pomorskiem, któremu udało się 
przejść do drugiej tury konkursu, jest Rumia. Miasta walczą o ponad 100 milionów euro.
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Ruszył pierwszy etap modernizacji ulicy 
Obwodowej w Redzie, która realizowana 
jest wspólnie z Miastem Reda. Łączny 
koszt zadania to 2 mln zł oraz budowa 
sieci wodociągowej wartej prawie pół mi-
liona złotych. 

– Remont jezdni prowadzony jest na 
odcinku od mostu na kanale Łyskim 
do ulicy Łąkowej. W ramach zadania 

wybudowane zostanie także rondo na 
skrzyżowaniu ulic Obwodowej, Rolni-
czej i Olimpijskiej oraz przebudowane 
zostaną przystanki autobusowe, kanali-
zacja deszczowa, oświetlenie uliczne, za-
bezpieczone zostaną kable energetyczne,  
teletechniczne pod monitoring miejski, 
wykonane będzie oznakowanie piono-
we i poziome. Dodatkowo budowana 

jest sieć wodociągowa w ulicy Obwodo-
wej – wyjaśnia Jacek Thiel Wicestarosta 
Wejherowski. – Warto dodać, że ulica 
Obwodowa jest naturalnym bajpasem 
dla zatłoczonej w okresie letnim drogi 
krajowej numer 6, dlatego moderniza-
cja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników drogi i płynność ruchu.

Na czas przebudowy wprowadzony zo-

stał ruch jednokierunkowy, od mostu na 
kanale Łyskim w kierunku ulicy Łąkowej, 
który prowadzony będzie naprzemiennie, 
po lewym lub prawym pasie ruchu ulicy 
Obwodowej. Objazd dla kierowców jadą-
cych w przeciwnym kierunku wyznaczo-
no ulicą Łąkową do ulicy Kazimierskiej, 
fragmentem drogi krajowej nr 6 od ulicy 
Łąkowej do ulicy Puckiej oraz odcinkiem 

od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 
do ulicy Kazimierskiej. Zmianie uległa 
również organizacja ruchu autobusów 
MZK nr 9 i 18. 

Przypomnijmy, że w poprzednich la-
tach, dzięki dobrej współpracy Powiatu 
Wejherowskiego z Miastem Reda został 
zmodernizowany ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ulicy Obwodowej. 

Trwa remont ulicy Obwodowej 
w Redzie

Powiat wsparł organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia, wspierania i upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz lokalnych produktów turystycznych.

W tym roku na ten cel Starostwo Powia-
towe przeznaczyło ponad 200.000 zł. Spo-
śród zgłoszonych ofert wsparcie otrzyma-
ło 96 przedsięwzięć.

Podmioty prowadzące na terenie po-
wiatu wejherowskiego działalność po-
żytku publicznego otrzymały środki 
finansowe na realizację zadań publicz-
nych, w ramach konkursu grantowego 

ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego na 2020 r. 

– Wspieranie inicjatyw służących lo-
kalnej społeczności jest dla nas jednym 
z priorytetów. Dlatego każdego roku prze-
znaczamy środki finansowe na promowa-
nie działań z zakresu ochrony zdrowia, 
wsparcia osób niepełnosprawnych, wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych, edukacyj-

nych czy patriotycznych – zaznacza Jacek 
Thiel Wicestarosta Wejherowski – W tym 
roku ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną w kraju wiele zadań będzie musia-
ło się odbyć w innym terminie, niż pier-
wotnie zakładano. W tej trudnej sytuacji 
służymy pomocą stowarzyszeniom przy 
realizacji zadań, które mogą mieć w tym 
roku inny wymiar.

Największa kwota, bo aż 86.500 zł przy-
znana została na zadania z zakresu wspie-
rania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu. Na realizację zadań związanych 
z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury 
przeznaczono 40.500 zł. Na liście dofi-
nansowanych zadań znalazły się również 
działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych w zakresie rehabilitacji, promowania 

aktywności oraz integracji osób niepeł-
nosprawnych. Na ten cel Zarząd Powiatu 
przyznał 32.500 zł. Ponadto kwotą w wy-
sokości 31.000 zł wsparto zadania w sferze 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Pomoc 
finansowa przyznana została również na 
zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym 
zdrowia psychicznego, oświaty i wycho-
wania, ratownictwa i ochrony ludności.

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Na początku marca Powiat rozpoczął przebudowę ulicy obwodowej w redzie. to kolejne zadanie, na które Starostwo otrzymało dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace mają potrwać do końca czerwca br.



MOTORYZACJA

Sprzedam

kupię

Skup, złomowanie aut, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakoWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

profeSjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

RÓŻNE

Sprzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SianokiSzonka 120x120, dobrej 
jakości, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

Słoma sucha 120x120, cena 40 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

beczkę 2000.l na podwoziu do szamba, 
cena 1200 zł, Szemud tel. 510 751 837

Sprzedam piłę tarczową, silnik 3,5 
KW, tarcze 35 i 47 cm, kabel 15m, na 
kółkach, Luzino, cena 500 zł, tel. 570 
009 915

oWieS, cena za 100 kg po 70 zł, mie-
szanka, 70 zł, tel. 510 751 837

Sprzedam opony letnie, guldier 4 
sztuki, używane, R17/235/55, Luzino, 
240 zł, tel. 570 009 915

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Lu zina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

Sprzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

Sprzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam

Sprzedam pawilon handlowy 25 m, 
w Rumi, ul. Pomorska, cena do uzgod-
nienia, tel. 606 357 674

OGŁOSZENIA

kupię

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

Skup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627
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WydzierżaWię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

RekLaMa 32/2019/RL

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRzYskie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUkaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VaT)
nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDaM:

EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi kUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zaMieniĘ:

EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnaJĘCia:

EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi 
POszUkUJĘ WYnaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYzaCJa 
sPRzeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYzaCJa kUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUkaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT eLekTROniCznY 
kOMPUTeRY:

EXP.SKO.

sPRzĘT eLekTROniCznY 
TeLeFOnY:

EXP.STE.

sPRzĘT eLekTROniCznY 
inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

Sprzedam dreWno 
bukowe , grube , twarde , 

wysuszone ,sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość . 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 TEl. 602 705 001 
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Ważące 17 kilogramów i mierzące 150 centy-
metrów wysokości kolorowe jajka typu fiberglass 
przedstawiają elementy architektury oraz krajo-
brazu Rumi, a ich ubarwienie nawiązuje do kul-
tury kaszubskiej. Po raz pierwszy pojawiły się one 
w miejskiej przestrzeni w 2019 roku, od początku 
wzbudzając spore zainteresowanie mieszkańców.

W tym roku, ze względu na związane z epi-
demią koronawirusa obostrzenia, odwiedzenie 
gigantycznych pisanek czy wykonanie pamiąt-

kowych zdjęć okazało się niemożliwe. Obie pi-
sanki zostały więc przyozdobione i zamocowa-
ne na pace samochodu, który w Wielką Sobotę 
(11 kwietnia) przez kilka godzin przemieszczał 
się ulicami Rumi, wprowadzając mieszkańców 
w wielkanocny klimat. Nie zabrakło też świątecz-
nych życzeń, które wydobywały się z mobilnego 
głośnika.

– Po oddolnym sygnale od naszego mieszkańca, 
że nie można zobaczyć gigantycznych rumskich 

pisanek w parku, postanowiliśmy zrobić niespo-
dziankę i pojawić się pod domami mieszkańców. 
Zgodnie z zaleceniami i w myśl akcji #zostańw-
domu – mówi burmistrz Michał Pasieczny. 
– Wielkanocny pojazd zaczął od Lotniska, na-
stępnie pojawił się w Starej Rumi, Centrum, 
w Janowie, Białej Rzece, a skończył na Zagórzu 
i Szmelcie. Zorganizowanie tych odwiedzin było 
możliwe dzięki PUK-owi oraz wolontariuszom, 
za co serdecznie dziękujemy – podsumowuje.

Mobilne pisanki 
odwiedziły mieszkańców
rumia | na początku kwietnia przy Miejskim Domu Kultury w Rumi stanęły dwie ogromne pisanki. 
z powodu epidemii koronawirusa mieszkańcy nie mogli ich odwiedzać, dlatego władze miasta 
zdecydowały, że wielkanocne dekoracje „ruszą w trasę”. 
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Lekcje w sieci to społeczny projekt, który ma za zadanie 
pomóc w dotarciu do zweryfikowanych i poukładanych 
tematycznie treści edukacyjnych na wszystkich poziomach 
edukacyjnych. Powstaje strona, która będzie łatwa w na-
wigowaniu, zgodna z podstawą programową, a informacje 
będą podane w przystępny i ciekawy sposób. Każdego dnia 
na platformie będą pojawiały się kolejne lekcje. 
Dwie nauczycielki z Redy, Irmina Żarska i Patrycja Lu-
baczewska-Molenda biorą udział w tym ogólnopolskim 
projekcie społecznym „Lekcje w sieci”. Ponadto Irmina 
Żarska została nominowana w kategorii „Przedmioty 
humanistyczne” prestiżowego konkursu „Edukator roku 
online”. Edukator Roku Online powstał dla tych, którzy 
każdego dnia transformują polską edukację, przeno-
sząc ją do internetu. Nagrodami w konkursie jest sprzęt 
elektroniczny do nauki online. Głosowanie odbywa się 
codziennie i jest nieodpłatne. 
Dodajmy, ze pozostali nauczyciele mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy zdrowotnej. Dokumenty uzasadniają-
ce przyznanie pomocy zdrowotnej można przesyłąć drogą 
mailową do redzkiego magistratu. 
(DD)

głoSoWanie na nauczycieli
edukacja | dwie nauczycielki z redy - irmina 
żarska i patrycja lubaczewska-molenda - biorą udział 
w ogólnopolskim projekcie społecznym „lekcje w sieci”. 

fot. UM Reda


