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ZNÓW ZAMKNĄ LASY?! 

Susza, jakiej nie odnotowano od dziesiątek lat i ogromne za-
grożenie pożarowe to główne powody, dla których leśnicy 
zastanawiają się nad wprowadzeniem całkowitego wstępu 
do lasów. W poniedziałek rząd cofnął poprzedni zakaz, 
wydany w związku z pandemią koronawirusa. Wiele osób 
ruszyło na spacery, niestety nie wszyscy są ostrożni.
str. 3

WALKA Z EPIDEMIĄ TRWA

Epidemia wpływa również na 
instytucje publiczne. Nie tylko 
obywatele znaleźli się w trudnej 
sytuacji, ale i samorządy, które 
odnotowują straty i zmuszone są 
dokonywać cięć w bieżących wy-
datkach. Mimo to gminy starają się 
wspierać mieszkańców.
str. 2

MISTRZOWIE PROMOCJI

Stacja Kultura, czyli Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rumi, 
została niedawno wyróżniona 
w prestiżowym, ogólnokrajowym 
konkursie, organizowanym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich, o nazwie „Mistrz Promocji 
Czytelnictwa”. Gratulujemy!
str. 8

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 24 kwietnia 20202

Każdy musi ją mieć
Osoby w wieku 60+, niepełnospraw-

ne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej mogą bezpłatnie otrzymać ma-
seczki uszyte przez wolontariuszy i pra-
cowników rumskich jednostek miejskich. 
Akcesoria ochronne są dostarczane przez 
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rumi, a całe przedsięwzięcie koordy-
nuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rumi. Do tej pory wydano w ten sposób 
ponad tysiąc wielorazowych maseczek 
ochronnych. W najbliższych dniach sa-
morząd planuje zakupić kolejne partie. 

Wyposażenie dla służb
Wspólnie z pracownią reklamy „One” 

Urząd Miasta w Rumi przekazuje setki 
przyłbic ochronnych na rzecz lekarzy, 
pielęgniarek, załóg karetek wejherow-
skiego szpitala, policjantów, strażników 
miejskich, strażaków oraz pracowników 
socjalnych i terenowych. Ponadto wejhe-
rowski szpital, który leczy mieszkańców 
Rumi, otrzyma od gminy środki finanso-
we na budowę ogólnodostępnego parkin-
gu oraz na zakup urządzenia służącego do 
dekontaminacji wnętrz ambulansów i po-
wierzchni sprzętu medycznego. Miasto 

przekaże również pieniądze Powiatowej 
Straży Pożarnej w Wejherowie na zakup 
specjalistycznego pojazdu dla rumskich 
strażaków.

KompleKsoWa pomoc
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rumi pomagają osobom star-
szym, chorym, samotnym, niepełnospraw-
nym oraz przebywającym na kwarantannie 
poprzez zakup, dystrybucję i dostarczanie 
artykułów pierwszej potrzeby, w tym żyw-
ności i leków. Dodatkowo jednostka koor-
dynuje działania wolontariackie i oferuje 

wszystkim mieszkańcom wsparcie psycho-
logiczne. Pracownicy socjalni opiekują się 
również rodzinami z wysokim ryzykiem 
wystąpienia przemocy domowej oraz 
z problemami opiekuńczo-wychowawczy-
mi, gdzie izolacja społeczna przekłada się 
na wzrost agresji. Ośrodek dba również 
o ciągłość wsparcia finansowego dla miesz-
kańców, którzy w związku z epidemią zna-
leźli się w trudnej sytuacji życiowej. MOPS 
zabezpiecza także podstawowe potrzeby 
osób bezdomnych. 

dezynfeKcja miejsKiej 
przestrzeni

Odpowiednio zabezpieczeni pracowni-
cy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Rumi odkażają środkiem dezynfeku-
jącym przystanki, ławki, przejścia dla 

pieszych i sygnalizatory znajdujące się 
w miejskiej przestrzeni. W tym celu wyko-
rzystywane są nowoczesne, wielofunkcyjne 
zamiatarki. Do dezynfekcji służy środek 
o nazwie Chlorosol – preparat dezynfeku-
jący o intensywnym zapachu, stworzony na 
bazie podchlorynu sodowego. 

to nie są WaKacje
Rumia zdobyła również rządowe do-

finansowanie w wysokości 100 tysięcy 
złotych na zakup laptopów dla miejskich 
szkół. Nabyty w ramach ministerialnego 
programu sprzęt komputerowy umożli-
wia uczniom i nauczycielom realizację 
zdalnego nauczania podczas epidemii. 
Gdy sytuacja się unormuje, laptopy trafią 
do dwóch miejskich szkół w celu utworze-
nia pracowni informatycznych.

Następne drogi na terenie powiatu wejhe-
rowskiego zostaną zmodernizowane dzięki 
rządowemu wsparciu.

– Inwestycje drogowe należą do prioryteto-
wych zadań samorządu i są sukcesywnie reali-
zowane, w celu stałego podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników 
dróg – zaznacza Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius. – Dlatego staramy się korzystać ze 
wszystkich możliwych wsparć, w tym dotacji 
z budżetu państwa, bo jak wiadomo zadania 
drogowe należą do jednych z najdroższych.

Wśród zadań, które otrzymały dofinanso-
wanie znalazła się modernizacja ulicy Pomor-
skiej w Rumi z kwotą 1,7 mln zł oraz ulicy 

Obwodowej w Redzie, na którą pozyskano 
łącznie na dwa etapy prac 3,7 mln zł. Na obu 
tych drogach od marca trwają prace remonto-
we, które postępują zgodnie z planem. 

Niedługo rozpoczną się roboty budowlane 
na drodze powiatowej w miejscowości Kębło-
wo na ulicy Chłopskiej. 

– Głównym celem tej inwestycji jest od-
nowienie nawierzchni drogowej na długo-
ści około 850 m, która znajduje się obecnie 
w złym stanie technicznym – mówi Wicesta-
rosta Wejherowski Jacek Thiel. – Przypomnę, 
że w grudniu 2018 r. oddaliśmy wcześniejszy 
fragment tej drogi, a teraz będziemy moder-
nizować następny odcinek. Projekt zakłada 

wykonanie nowej nawierzchni wraz z chod-
nikiem, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki au-
tobusowej oraz przebudowę skrzyżowań. Na 
to zadanie udało nam się pozyskać blisko 2 
mln zł.

Prace remontowe trwają także na drodze 
powiatowej Szemud – Kamień na odcinku 
Kielno – Karczemki, w miejscowości Kielno. 
W ramach zadania wyremontowana zosta-
nie nawierzchnia drogowa, powstaną nowe 
chodniki i zatoki autobusowe, przewidziano 
także budowę oświetlenia. Zadanie otrzymało 
wsparcie finansowe w wysokości 2,3 mln zł.

Wśród dofinansowanych zadań znalazła się 
ponadto droga Kolkowo – Rybno na odcin-
ku Kolkowo – Strzebielinek o długości około 
2,2 km. Na to zadanie powiat otrzymał 1,3 
mln zł. Poza tym wsparcie finansowe w wy-
sokości 750 tys. zł samorząd otrzymał na 
modernizację drogi powiatowej na odcinku 
Choczewo – Łętowo.

Warto dodać, że na liście rezerwowej, opu-
blikowanej w ostatnich dniach przez Urząd 
Wojewódzki, znalazły się kolejne dwa projek-
ty drogowe. 

– Chodzi o rozbudowę drogi powiatowej 
Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku Łężyce, 
zjazd do Eko Doliny o długości około 1 km 
oraz na odcinku Kochanowo o długości około 
2,5 km – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel. – Przewidywane dofinansowanie 
pierwszego projektu to 1,3 mln zł, natomiast 
drugiego 3 mln zł. 

Wszystkie wymienione inwestycje powiat 
planuje zrealizować w bieżącym roku.

/raf/
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Pieniądze na drogi dla powiatu
POW. WEJHEROWSKI | Siedem projektów drogowych powiatu wejherowskiego zostanie dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych 
w 2020 roku. Kwota rządowego wsparcia to prawie 12 mln zł, dwa kolejne projekty znalazły się na liście rezerwowej.

OgłOszenie 95/2020/DB

Pomagają w walce z epidemią
RumIa | Epidemia wpływa na wszystkich, również na instytucje publiczne. Nie tylko obywatele znaleźli się w trudnej sytuacji, ale i samorządy, które już odnotowują 
straty i zmuszone są dokonywać cięć w bieżących wydatkach. Mimo to gminy starają się wspierać mieszkańców, a przykładem takich działań może być Rumia. 
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michał pasieczny, 
burmistrz Rumi

–  Podejmujemy szereg działań, aby uchronić 
mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Staramy się również pomagać 
przedsiębiorstwom, które przez epidemię zna-
lazły się w bardzo trudnej sytuacji, aby uchronić 
jak największą liczbę mieszkańców przed utratą 
pracy. Można się do nas zgłaszać, każdy przypa-
dek będzie rozpatrywany indywidualnie

,,
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Od poniedziałku 20 kwietnia znów moż-
na swobodnie odwiedzać lasy. Wcześniej, 
w pierwszych dniach kwietnia, z powodu 
pandemii koronawirusa, wprowadzono za-
kaz wstępu do lasów. Pojawiło się jednak 

inne zagrożenie – ryzyko pożarów, spowo-
dowane suszą. 

susza stulecia
Już teraz mówi się, że czeka nas „susza 

stulecia”. Opady w tym roku są bardzo 
niewielkie, nie było też śnieżnej zimy. 
To rodzi bardzo poważne konsekwencje, 
zarówno dla rolników, jak i dla obszarów 
leśnych. Jeśli chodzi o aspekt rolniczy, to 
niestety możemy spodziewać się klęski 
nieurodzaju. Wyschnięta ziemia i bardzo 
niski poziom wód gruntowych to bardzo 
niskie zbiory owoców, warzyw i znacznie 
mniejsze plony zboża oraz innych roślin 
uprawnych. Ten problem dotknie nie tyl-
ko rolników, ale dosłownie każdego. Ceny 
żywności w sklepach prawdopodobnie 
poszybują znacząco w górę. 

Drugi aspekt suszy to ogromne zagrożenie 
pożarami. Ściółka leśna już teraz jest bar-
dzo wysuszona, wystarczy chwila nieuwa-
gi, by zaprószony ogień rozprzestrzenił się 
na ogromnym obszarze. Już teraz strażacy 
w całej Polsce odnotowują znacznie większą 
liczbę wyjazdów właśnie do pożarów lasów. 

Niebezpieczeństwo jest spore, ponieważ 
po cofnięciu zakazu wstępu do lasów na 
spacer lub w celu uprawiania sportu wyru-
szyło mnóstwo osób. A nie każdy zachowu-
je rozwagę i ostrożność. 

po lesie bez maseczKi
A jakie obecnie obowiązują zasady po-

ruszania się po lesie w kontekście pande-
mii koronawirusa? Przebywając na tere-
nie leśnym pełniącym funkcje publiczne, 
(dotyczy to m.in. lasów państwowych 

i parków narodowych) nie ma obowiązku 
używania maseczki lub zakrywania ust 
i nosa w inny sposób. Co ważne, cofnię-
cie zakazu nie dotyczy obiektów leśnej 
infrastruktury turystycznej, takich jak 
wiaty, miejsca biwakowe, leśne siłownie, 
place zabaw, wieże lub tarasy widokowe 
itp. – z nich nadal nie wolno korzystać! 
Wyłączone z użytkowania obiekty są od-
powiednio oznaczone przez leśników ta-
śmą lub w inny sposób, ale niezależnie od 
tego stosujmy się do generalnego zakazu 
korzystania z takich miejsc i urządzeń. 
Otwarte i dostępne będę natomiast leśne 
parkingi i miejsca postojowe. I tu też waż-
na kwestia - o ile po samym lesie możemy 
spacerować bez maseczki, to musimy jej 
użyć przebywając na leśnym parkingu lub 
miejscu postojowym!

- Pamiętajmy, że nadal obowiązują ogól-
ne zalecenia i ograniczenia dotyczące prze-
mieszczania się w czasie epidemii korona-
wirusa, także w lesie – przypomina minister 
środowiska Michał Woś, który rekomendo-
wał rządowi zniesienie zakazu korzystania 
z lasów. - Powinniśmy zachowywać odpo-
wiednie odstępy od innych osób oraz uni-
kać grupowania się. 

Nie wolno zatem wybierać się do lasów 
grupami, to jest wciąż zakazane i nieprze-
strzeganie tych zasad jest zagrożone karą 
finansową. 

Rafał Korbut

To może być susza stulecia!
POWIaT | Od poniedziałku zniesiono zakaz wstępu do lasów i parków narodowych. Ale czy na długo? Niewykluczone, że 
w najbliższym czasie lasy ponownie będą zamknięte. Z powodu suszy wystąpiło ogromne ryzyko pożarów.

na pomoc 
rumsKim strażaKom

Dzięki ponad 150 tysiącom złotych, 
które otrzymają od miasta strażacy, 
możliwy będzie zakup nowego cięż-
kiego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego o wartości miliona złotych. 
Pojazd będzie wyposażony m.in. 
w zbiornik na wodę o pojemności 
5000 litrów, 500-litrowy zbiornik 
na środek pianotwórczy, autopom-
pę, system z linią szybkiego natarcia 
do podawania wody i piany, a także 
działko wodno-pianowe oraz maszt 
oświetleniowy. Pozostały sprzęt zo-
stanie przełożony z samochodu, któ-
ry służy strażakom już od 15 lat. 

Nowy pojazd ma być jednym 
z dwóch samochodów tego typu po-
zostających na wyposażeniu Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej numer 2 w Rumi. Będzie to jedyny w tej części powiatu wejherowskiego pojazd gaśni-
czy posiadający tak duży zapas wody. Dzięki temu zdecydowanie zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz strażaków uczestniczących w działaniach gaśniczych i ratowniczych. Zakup i odbiór samochodu plano-
wany jest jeszcze w tym roku. 

W trosce o szpital
Chcąc ułatwić mieszkańcom dojazd do Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, 

władze Rumi postanowiły przekazać 100 tysięcy złotych na budowę przyszpitalnego parkingu. Realizacja tej 
inwestycji będzie kosztować 1,5 miliona złotych, na co złożą się samorządy z powiatu wejherowskiego. 

Ponadto wejherowski szpital, który leczy mieszkańców Rumi, otrzyma od miasta 10 tysięcy złotych na zakup 
urządzenia służącego do dekontaminacji wnętrz ambulansów oraz powierzchni sprzętu medycznego.

W miniony piątek wejherowską Straż Miejską odwie-
dził druh Dawid Schwann - komendant Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego w Wejherowie w towarzystwie 
wolontariusza - Adama Gondek. Na ręce komendanta 
Straży Miejskiej przekazali dla funkcjonariuszy 140 ba-
wełnianych maseczek wielorazowego użytku.

- Są to maseczki bardzo dobrej jakości, które bardzo 
sobie chwalą wejherowscy strażnicy miejscy – mówi 
Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie dziękując harcerzom i wszystkim, którzy spo-
łecznie angażują się w pomoc dla mieszkańców w tak 
trudnej sytuacji. - Darczyńcom oraz wykonawcom 
tego deficytowego obecnie towaru serdecznie dzięku-
jemy. Będą ona na pewno z pożytkiem wykorzystane 
przez naszych funkcjonariuszy podczas codziennej 

pracy patrolowo-interwencyjnej.
Jak informuje komendant hufca Dawid Schwann, 

bardzo dużo masek szyje Jacek Królikowski - wła-
ściciel zakładu z ulicy Puckiej w Wejherowie, który 
przekazuje je za darmo wolontariuszom i harcerzom 
do przekazania instytucjom najbardziej zaangażowa-
nym w walkę z pandemią koronairusa. W akcję szycia 
maseczek włączyła się również specjalnie utworzona 
grupa facebookowa. 

Dzięki tej społecznej inicjatywie do potrzebujących 
instytucji w Wejherowie trafiło prawie 4000 fachowo 
wykonanych maseczek. Jak się dowiedzieliśmy, taki 
sam prezent otrzymały m.in. placówki medyczne, 
wejherowski szpital oraz hospicjum w Gdyni. 

/raf/

Rumia wspiera finansowo 
służby ratunkowe

Harcerze przekazali maseczki 
wejherowskim strażnikom

RumIa | Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Miejskiej Rumi (21 kwietnia) władze miasta zdecydowały 
się wesprzeć lokalne służby ratunkowe. Pieniądze trafią do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wej-
herowie oraz do wejherowskiego szpitala.

WEJHEROWO | Bardzo pożyteczny i wartościowy prezent od harcerzy w postaci 140 bawełnianych maseczek 
otrzymała Straż Miejska w Wejherowie. Będą wykorzystywane podczas codziennej pracy mundurowych.
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uWaga - zmiana 
terminu bo
WejheroWo | 
składanie wniosków 
do bo przesunięte.

Władze Wejherowa pod-
jęły decyzję o przesu-
nięciu Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2021.
- Przekładamy tego-
roczną edycję BO na 
przyszły rok, w trosce 
o zdrowie  i bezpie-
czeństwo mieszkańców, 
a także zapewnienie 
wszystkim mieszkań-
com równych i realnych 
możliwości przygotowy-
wania i składania wnio-
sków – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejhero-
wa. – Kierowaliśmy 
się ostatnim stanowi-
skiem ministra zdrowia 
Łukasza Szumowskie-
go, który przyznał, że 
pomimo planowanego 
stopniowego przy-
wracania do życia 
gospodarki i innych 
dziedzin życia, niektóre 
ograniczenia pozostaną 
z nami zdecydowanie 
dłużej. Z tego powodu 
przez jakiś czas musimy 
przywyknąć do restryk-
cji i z pewnych działań 
czasowo zrezygnować.



Na wniosek Starosty Wejherowskie-
go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej przekazało wejhe-
rowskiej placówce środki finansowe 
w wysokości 6,9 mln zł na realizację 
czterech programów antykryzysowych. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się praco-
dawcy, osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą, a także organi-
zacje pozarządowe. Środki mają posłużyć 
m.in. na pokrycie części kosztów wyna-
grodzeń  pracowników zatrudnionych 

zarówno na umowę o pracę, jak i umowy 
cywilno-prawne czy utrzymanie płynności 
finansowej przez osoby samozatrudnione.

Najpopularniejszą obecnie formą wspar-
cia dla mikroprzedsiębiorców w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej są pożyczki 

w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżą-
cych kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, które przy spełnieniu okre-
ślonych warunków mogą być umorzone.

– Od 1 kwietnia Powiatowy Urząd Pra-
cy w Wejherowie przyjmuje wnioski na 
realizację niskoprocentowych pożyczek 
z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębior-
ców, tzn. zatrudniających do 9 pracowni-
ków. Do 16 kwietnia wpłynęło aż 707 ta-
kich wniosków, z czego rozpatrzono 233. 
Wsparcia udzielono 218 pracodawcom na 
łączną kwotę  ponad 1 mln zł – mówi Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Pożyczka może mieć charakter bez-
zwrotny, o ile mikroprzedsiębiorca przez 
okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie 
zmniejszy stanu zatrudnienia. W innym 
przypadku pożyczka podlega zwrotowi 
przez okres 12 miesięcy.

Od połowy miesiąca w Powiatowym 
Urzędzie Pracy trwa także nabór wnio-
sków na dwa kolejne instrumenty wspar-
cia dla przedsiębiorców. Chodzi o dofi-
nansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenie społeczne dla 
mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców w przypadku spadku obrotów go-
spodarczych w następstwie wystąpienia 
COVID-19 oraz dofinansowanie kosztów 
prowadzenia firmy przez osoby samoza-

trudnione. Zgodnie z ustawą, nabór pro-
wadzony będzie przez okres 14 dni.

Niebawem zostanie ogłoszony także na-
bór wniosków na dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubezpiecze-
nie społeczne dla organizacji pozarządo-
wych w przypadku spadku przychodów 
działalności statutowej.

Warto dodać, że Starosta Wejherowski 
wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej o dodatkowe środki na 
realizację wszystkich czterech form po-
mocy dla przedsiębiorców.

– Na dzień dzisiejszy Ministerstwo 
przyznało nam dodatkowe 1,5 mln zł 
z Funduszu Pracy na pożyczki dla mi-
kroprzedsiębiorców – wyjaśnia Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – Obecnie 
oczekujemy na przyznanie kolejnych 
środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, z których finansowane 
będą pozostałe formy wsparcia.

Szczegółowe informacje o wszystkich 
narzędziach i formach pomocy, jakie ofe-
ruje tzw. tarcza antykryzysowa i sposo-
bach wnioskowania o pomoc znaleźć moż-
na na uruchomionej stronie internetowej 
www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa/ oraz 
na stronie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wejherowie w zakładce tarcza anty-
kryzysowa.

Wsparcie dla przedsiębiorców 
z powiatu

Komputery dla uczniów z powiatowych szkół
Starostwo Powiatowe w Wejherowie kupiło laptopy w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła”. 
Sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów z powiatowych szkół ponadpodstawowych. 

Powiat Wejherowski pozyskał 100 tys. zł 
z projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest 
odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 

związaną z wprowadzeniem na terenie naszego 
kraju stanu epidemii.

– Czasowe zamknięcie placówek oświato-
wych z powodu zagrożenia epidemiologiczne-
go wymusiło nowe standardy nauczania. Od 25 
marca br. szkoły mają obowiązek prowadzenia 
zdalnej edukacji. Udzielając maksymalnego 
wsparcia nasze szkoły niezwłocznie użyczyły 

sprzęt komputerowy wszystkim potrzebują-
cym uczniom i nauczycielom – wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius. – Teraz dzięki 
pozyskanym środkom kupiliśmy dodatkowo  
nowoczesne laptopy wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem. Komputery te zostaną prze-
kazane kolejnym najbardziej potrzebującym 
uczniom z powiatowych szkół w Rumi, Redzie 
i Wejherowie, w celu podniesienia jakości re-
alizowanego procesu zdalnego nauczania.

Wypożyczone młodzieży laptopy, po po-
nownym otwarciu szkół wrócą do placówek 
edukacyjnych, w których będą wykorzystywa-
ne jako pomoc dydaktyczna. 

Program „Zdalna szkoła”, który ruszył 1 
kwietnia umożliwia jednostkom samorządu 
terytorialnego ubieganie się o dofinanso-
wanie na zakup laptopów, komputerów, ta-
bletów oraz oprogramowania i Internetu do 
realizacji zdalnego kształcenia. Ministerstwo 
Cyfryzacji na ten cel przeznaczyło w całym 
kraju 186 mln zł.

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Powiatowy urząd Pracy w Wejherowie otrzymał blisko 7 mln zł na wsparcie lokalnych przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzy-
sowej. Pierwsze pieniądze już zostały przelane na konta firm, które ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa.

KomuniKat
dotyczący obsługi klientów Wydziału Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Od dnia 23.04.2020 r. Wydział Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie będzie obsługiwał klien-
tów w godzinach 8-15,  po wcześniejszej rezerwacji 
terminu wizyty.

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać pod nume-
rem telefonu:

1) 58 572 95 26 w sprawach dotyczących rejestracji 
pojazdów, odbioru dowodu rejestracyjnego,

2) 58 572 95 25 w sprawach dotyczących praw jazdy, 
zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
legitymacji instruktora nauki jazdy.

do starostwa powiatowego w Wejherowie będą wpusz-
czani wyłącznie umówieni  klienci mający zakryte usta 
i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo 
maseczki oraz w jednorazowych rękawiczkach.

Jednocześnie informujemy o możliwości zostawienia 
kompletnego wniosku  wraz z numerem telefonu i ad-
resem e-mail w skrzynce umieszczonej w przedsionku 
wejścia do Starostwa Powiatowego od strony zachodniej 
(parku). Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 24 kwietnia 2020 5

Filharmonia Kaszubska prezentuje wy-
brane wydarzenia kulturalne, które zosta-
ły przez nią wyprodukowane. Pierwszym 
spektaklem, który udostępniła na swojej 
stronie było "12 opowieści na dobre cza-
sy”. W strefie online Wejherowskiego 
Centrum Kultury można zobaczyć m.in. 
magicznego "Kopciuszka" lub niezapo-
mnianą "Onirę”, niezwykłe baletowe wi-
dowisko - "Dziadek do orzechów" oraz 
„Bursztynową Balladynę”. Filharmonia 
Kaszubska - Wejherowskie Centrum 
Kultury i Fundacja ARKA im. Józefa 
Wilkonia przygotowała także prezentację 
wystawy niezwykłego polskiego artysty - 
Józefa Wilkonia, która dostępna jest online. 
Więcej: www.wck.org.pl/.

Specjalną ofertę kulturalną proponu-

je także  Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie. Instytucja przygotowuje 
spektakl charytatywny, w którym będzie 
można zobaczyć także znane w Wejhe-
rowie osoby. Zapowiada się fantastyczna 
zabawa dla całych rodzin! Fragmenty 
z przygotowań można zobaczyć już na 
profilu biblioteki. 

 Przypomnijmy, że wejherowskie in-
stytucje kultury, wspólnie z innymi z na-
szego regionu, włączyły się w projekt 
Nie damy się!/Kultura w Twoim domu!. 
Na stronie wydarzenia na Facebooku 
(https://www.facebook.com/event-
s/2704771983088939/?active_tab=di-
scussion) publikowane są codziennie 
materiały filmowe, zawierające różnorod-
ne warsztaty, czytanie bajek, czy teatrzy-

ki. Pozwalają one uczestniczyć młodym 
widzom w wydarzeniach kulturalnych, 
ale zawierają także wskazówki do rodzin-
nych zabaw w domu.

Jednym z rodzajów odwołanych wyda-
rzeń kulturalnych są spotkania autorskie. 
Stowarzyszenie Unia Literacka przeniosła 
je do przestrzeni Internetu, organizując 
„codziennie przeciwwirusowe spotkania 
literackie” (o godz. 18.00).Szczegółowe in-
formacje i nagrania z poprzednich spotkań 
na stronie Unii Literackiej na Facebooku: 
https://www.facebook.com/unia.literacka

To tylko kilka z propozycji, które poja-
wiły się w ostatnich dniach w przestrzeni 
Internetu. Warto z nich skorzystać i nadal 
uczestniczyć w życiu kulturalnym, pomi-
mo pobytu w domu.

Zostajemy w domach i... oglądamy widowiska oraz spektakle teatralne! Jest to ciekawa propozycja kulturalna dla wszystkich spragnionych kultury. 
W Wejherowie można skorzystać z kilku propozycji, które oferuje m.in. Filharmonia Kaszubska i Miejska Biblioteka Publiczna. W piątek, 24 kwietnia 
będzie można zobaczyć „Śluby Panieńskie” w reż. Wojciecha Rybakowskiego. 

Spektakle wyprodukowane przez 
Filharmonię Kaszubską w Internecie
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W obliczu rozwijającej się epidemii wejherowski szpital, 
przekształcony obecnie w jednoimienny szpital zakaźny, 
stanął przed ogromnym wyzwaniem uzupełnienia stano-
wisk Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt, który 
umożliwi udzielanie pomocy pacjentom podejrzanym zaka-
żeniem SARS-COV-2, bez kontaktu z pacjentem zdrowym. 
- Szpital wystąpił do redzkiego samorządu z wnioskiem 
o wsparcie pieniężne na zakup specjalistycznych wózków do 
transportu pacjentów na Szpitalny Oddział Ratunkowy, który 
jest pierwszą linią kontaktu z pacjentami zakażonymi CO-
VID-19 – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy - Wszy-
scy wiemy, że służba zdrowia jest niedoinwestowana i nasz 
powiatowy szpital nie jest tu wyjątkiem. Jeżeli możemy wy-
miernie i długofalowo pomóc w  zwalczaniu skutków epide-
mii COVID-19, zrobimy to. Należy pamiętać, że w Wejherowie 
leczy się większość mieszkańców Redy i zakup potrzebnego 
sprzętu znacząco poprawi ich bezpieczeństwo. 
Sprzęt, który szpital planuje zakupić, będzie przezna-
czony dla pacjentów z podejrzeniem SARS-COV-2 oraz  
pacjentów z potwierdzonym COVID -19. Przeważnie są to 
pacjenci gorączkujący, wymagający wykonania diagno-
styki radiologicznej oraz oczekujący na wózkach na 
wynik badań  i decyzje kliniczne. Wózki mogą spełniać 
rolę wózka transportowego jak i łóżka szpitalnego. Są 
dwupoziomowe, posiadają wieszaki i uchwyty, pozwala-
jące na zamontowanie dodatkowego sprzętu, jak butla 
tlenowa, kardiomonitor czy ssak elektryczny, co jest 
szczególnie ważne podczas transportu pacjenta w stanie 
krytycznym, także z niewydolnością oddechową. Dzięki 
ich konstrukcji pacjent może być bezpiecznie ułożony 
podczas badań rentgenowskich. Wózki mogą być myte 
ciśnieniowo i poddawane całościowej dezynfekcji, co jest 
szczególnie ważne w kontekście panującej epidemii. 
Na tej samej sesji redzki samorząd zdecydował o prze-
kazaniu 75 tysięcy złotych na dofinansowanie budowy 
parkingu na ponad 150 miejsc przy wejherowskim szpitalu. 
Wykonawcą inwestycji jest Miasto Wejherowo, koszt tego 
zadania oszacowano na półtora miliona złotych.  Budowę 
sfinansują gminy w rejonie działania szpitala, proporcjonal-
nie do ilości mieszkańców, oraz powiat wejherowski.

samorząd dofinansuje 
WejheroWsKi szpital
reda | na ostatniej sesji rada miejska w redzie uchwaliła 
przekazanie dotacji celowych. to 40 tysięcy złotych na 
specjalistyczne wózki do transportu pacjentów oraz 75 
tysięcy na budowę przyszpitalnego parkingu. 

- Pomimo trudnej sytuacji, która dotyka 
nas wszystkich, Rada musi pracować – mówi 
Kazimierz Okrój, przewodniczący Rady Miej-
skiej -  Musimy podejmować uchwały, które 
zapewnią sprawne funkcjonowanie naszego 
miasta. Jest trochę trudniej, lecz bycie rad-
nym to przede wszystkim obowiązki wobec 
naszych mieszkańców. Postanowiliśmy zorga-
nizować sesję w trybie zwykłym, nie zdalnym, 
oczywiście stosując się do zasad bezpieczeń-

stwa i wprowadzonych obostrzeń.
Sala obrad w Urzędzie Miejskim w Redzie, 

gdzie zwykle odbywają się sesje Rady Miejskiej, 
nie zapewnia chociażby wystarczających odle-
głości pomiędzy osobami. Dlatego zdecydowa-
no, że sesja odbędzie się w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 6, w tej chwili pustej, 
gdyż uczniowie uczą się zdalnie z domów. Do 
sali, co istotne, jest osobne wejście z zewnątrz.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszy-

scy obecni mieli rękawiczki i maseczki, dodat-
kowo przed wejściem na salę obrad każdemu 
zmierzono temperaturę. 

- Wielkość pomieszczenia to nie jedyna rzecz, 
o której musimy myśleć organizując obrady 
poza urzędem – mówi Hanna Janiak, sekretarz 
Miasta. – Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi sesja musi być rejestrowana, a głosowanie 
odbywa się elektronicznie, w systemie e-sesja. 
To wymaga zapewnienia odpowiedniego łącza 
internetowego, aby system się nie zawieszał 
podczas głosowań. Niestety, nie mogliśmy za-
pewnić możliwości oglądania sesji w czasie 
rzeczywistym w Internecie, jednak zapis obrad 
jest już dostępny na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie.

Przedmiotem obrad XIX sesji Rady Miejskiej 
w Redzie były głównie sprawy finansowe. Poza 
tym podjęto uchwałę zatwierdzającą „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na obszarze 
Gminy Miasto Reda na rok 2020”.  Na kolejne 
lata przedłużono gminny program zdrowotny, 
a nowo powstałej ulicy nadano nazwę. 

- Z satysfakcją przyjęliśmy przedłużenie 
gminnego programu przeciwdziałania rakowi 
szyjki macicy na dwa kolejne lata– mówi Łu-
kasz Kamiński, zastępca burmistrza – Zgod-
nie z podjętą uchwałą, do szczepień, które są 
dobrowolne, mogą w tym roku przystąpić 
dziewczęta urodzone w roku 2007, a w roku 
2021 szczepieniami objęte zostaną dziewczęta 
urodzone w roku 2008.  Pełny cykl szczepienia 
obejmuje 3-krotne podanie szczepionki.

Reda ma też nowe ulice: Zbigniewa Wo-
deckiego w rejonie Betlejem i  Orkiszową na 
Ciechocinie. 

Sesja inna, niż zwykle
REDa | Po raz pierwszy od czasu ogłoszenia pandemii zebrała 
się Rada Miejska w Redzie. XIX sesja stanowiła wyzwanie 
organizacyjne. Obrady odbyły się w trybie zwykłym. 

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Ko-
munalnych w ramach działań miasta zlecił 
opracowanie projektów zagospodarowania 
podwórek w budynkach komunalnych przy ul. 
Kalwaryjskiej 2a, ul Klasztornej 2 i Klasztornej 
4. Dodatkowo w budynku przy Klasztornej 2 
zostanie wykonany remont elewacji wraz z do-
ciepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej 
i parapetów oraz drzwi zewnętrznych.

W ramach przebudowy ulicy Kopernika 
zostanie wykonana również rewitalizacja po-
dwórka przy nieruchomości Kopernika 22, zaś 
w ramach rewitalizacji kwartału pomiędzy uli-
cami Dworcową a Kopernika nowy wizerunek 
otrzyma podwórko pod adresem Kopernika 1.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób 
kompleksowy. Zakres prac na podwórkach 
obejmie utwardzenie ich nawierzchni płyta-
mi MEBA z zachowaniem funkcji biologicz-
nie czynnej, co umożliwia naturalne wchła-
nianie wód opadowych, wykonanie ciągów 
pieszych z kostki i odprowadzenia wód opa-
dowych z rynien do kanalizacji deszczowej. 
Tam gdzie będzie to możliwe powstaną wiaty 
śmietnikowe, oświetlenie typu ogrodowe-
go z lampami stojącymi, małą architekturą 
z ogrodzeniami, ławeczkami, koszami na 
śmieci, a także nasadzeniami zieleni m.in. 
drzewek, krzewów ozdobnych, rabat kwiato-
wych i trawy niskiej.

Do prowadzonej przez Urząd Miejski rewi-
talizacji włączyły się wspólnoty mieszkaniowe 
przy Sobieskiego 328, Sobieskiego 328C, Plac 

Jakuba Wejhera 20, 20A, 20C oraz Pucka 1/
Wałowa 23. Przykładowo w nieruchomości 
Sobieskiego 328 wykonany zostanie m.in. re-
mont dachu i elewacji budynku oraz zagospo-
darowanie podwórka, a w Sobieskiego 328C 
remont dachu i elewacji budynku. Zaś w bu-
dynku Pucka 1/Wałowa 23 będzie wykonany 
remont i docieplenie elewacji ścian, a przy bu-
dynkach Pucka 20, 20A i 20C zostanie wyko-
nane zagospodarowanie terenu podwórka.

- Tak przeprowadzona rewitalizacja podwó-
rek powinna przyczynić się do polepszenia 
warunków życia mieszkańców i podwyższenia 
poziomu estetyki tych nieruchomości i ich oto-
czenia. Po zakończeniu prac projektowych re-

alizowanych przez WZNK zostaną ogłoszone 
przetargi na realizację poszczególnych zadań, 
które powinny być zrealizowane według po-
czątkowych założeń do końca bieżącego roku 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
miasta Wejherowa.

- Program rewitalizacji ma bardzo konkretny 
wymiar dla mieszkańców - podkreśla Wojciech 
Kozłowski radny ze Śródmieścia, który brał 
udział w przygotowaniu programu i jest zaan-
gażowany w jego realizację - Cieszę się, że na-
sze działania i zabiegi przekładają się na realne 
korzyści dla wejherowian w postaci zagospo-
darowania podwórek i remontów budynków.
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Wejherowskie podwórka do rewitalizacji
WEJHEROWO | W stolicy powiatu od kilku 
lat trwa rewitalizacja śródmieścia. Zadanie 
obejmie również miejskie podwórka.

Za otrzymane 97 tysięcy złotych 
Urząd zakupił 100 tabletów i 2 lap-
topy z oprogramowaniem, które za 
pośrednictwem szkół trafiły do po-
trzebujących. 

- Niezwłocznie po ogłoszeniu kon-
kursu „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”, 
co nastąpiło 1 kwietnia, złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy – Pieniądze dostaliśmy, co 
pozwoliło nam szybko zareagować 

na potrzeby uczniów. Zważywszy, że nauka zdalna w czasie epidemii to 
absolutna konieczność, środki musiały się znaleźć.

Konkurs ogłosiło i wsparcia udziela Ministerstwo Cyfryzacji, za po-
średnictwem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dofinansowanie 
wynosi 100%. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- Ze względu na to, że szkoła przeszła na zdalne nauczanie, uczniom 
potrzebny jest odpowiedni sprzęt elektroniczny – mówi Anna Milew-
ska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. – Niestety, niektórzy 
takowego nie posiadają. Dziewięć tabletów dla najbardziej potrzebują-
cych rodzin pozwoli im  bez przeszkód prowadzić naukę na odległość.

Szkoły dostały tablety
REDa | Reda znalazła się na liście samorządów, które dostały grant 
na zakup sprzętu komputerowego, wspomagającego naukę szkolną 
w trybie zdalnym. W tym tygodniu tablety trafiły do redzkich szkół.
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedam
sprzedam pawilon handlowy 25 m, 
w Rumi, ul. Pomorska, cena do uzgodnie-
nia, tel. 606 357 674

sprzedam działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3 km od Lęborka, 1033 m, 
cena 45 tys., tel. 602 306 210

WynajmĘ

WynajmĘ garaż, w Rumi, tel. 668 385 
455

WynajmĘ niedrogo garaż z działką 
o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, tel. 602 
306 210

KupiĘ

KupiĘ mieszkanie, zadłużone, z komor-
nikiem, do remontu, z lokatorem. Szybka 
gotówka, tel. 791 715 131

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

MOTORYZACJA

sprzedam

roK 2006 Mercedes B czarny silnik 1.8, 
diesel, automat, bezwypadkowy, cena 12 
900 zł, tel. 602 306 210

romet Ogar Caffe 124, 2019 r. blue/
black, 4T, cena 1100 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

jaWa typ 223, 1977 r., farbig Rote-Cre-
me, 2T, 2 os., OC, BT, cena 1989 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

KupiĘ

sKup, złomowanie aut, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

OGŁOSZENIA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opaKoWania jednorazowe, tel. 501 175 
330

KotłoWnie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

RÓŻNE

sprzedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sianoKiszonKa 120x120, dobrej jako-
ści, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

słoma sucha 120x120, cena 40 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

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

oWies, cena za 100 kg po 70 zł, mieszan-
ka 80 zł, tel. 510 751 837

sprzedam opony letnie, guldier 4 sztu-
ki, używane, R17/235/55, Luzino, 240 zł, 
tel. 570 009 915

sprzedam piłę tarczową, silnik 4k, 2 
tarcie, 25 m kabla na kółkach, Luzino, 
cena 450 zł, tel. 570 009 915

sprzedam pralkę małą z wirówką 2 w 1 
nowa, wys. 73 cm, szer. 63, cena 410 zł, 
Sierakowice, tel. 795 019 958
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Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, PRZY UL. TYSIĄCLECIA, 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia, oznaczonej jako działka nr 18/2 o powierzchni 1180 
m2, obręb 11, zapisanej w księdze wieczystej KW gD1W/00114647/6 sądu Rejonowego w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym 
Uchwałą nr Vii/66/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011 r., w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceyno-
wy”, zmienionym Uchwałą nr l/686/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Rumi zwanego „Ceynowy” dla strefy 26.U/MW, nieruchomość szczegółowo wyżej opisana, zlokali-
zowana została na terenie oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy 
usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. 

W poprzek działki, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 68/2 obr. 11, przebiega sieć 
wodociągowa, dalej zaś kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia. na działce znajdują się dwa 
przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 grudnia 2019 roku. Kolejny przetarg, wyznaczony na 
dzień 13 marca 2020 r., został odwołany z uwagi na podjęcie działań i szczególnych środków 

ostrożności ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się COVID-19.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100). Wadium wynosi 35.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 1 czerwca 2020 roku 
w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Mia-
sta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie gospodarki 
nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: 
poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 21.04.2020 r.

sporz. K. Jażdżewska   
spr. J. Jażdżewska – Reszka

OgłOszenie 110/2020/DB

sprzedam lodówkę z zamrażarką, 
w dobrym stanie, wys. 125, szer. 60, cena 
310 zł, Sierakowice tel. 790 290 835

beczKi plastikowe 200 l, na działkę do 
wody, czyste lub pod rynnę, tel. 511 841 826

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Lu zina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sprzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, 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, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

sprzedam grobowiec w Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

OgłOszenie 111/2020/DB

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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Do XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 
została zgłoszona inwestycja z Wejherowa 
– budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 5. Głosy można oddawać 
do 30 kwietnia br. na stronie organizatora: 
modernizacjaroku.org.pl
Przypomnijmy, że celem ogólnopolskiego 
konkursu otwartego „Modernizacja Roku” 
jest wyłonienie i nagrodzenie przedsię-
wzięć budowlanych „modernizacji” oraz 
„nowych obiektów” w przestrzeni urbani-
stycznej ukończonych w roku 2019 wyróż-
niających się szczególnymi walorami.
Jak mówi Roman Pikuła, Komisarz Kon-
kursu, Prezes Stowarzyszenia Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Materialnego, in-
westycja w Konkurs to inwestycja w gminę, 
ale także w firmy budowlane i architekto-
niczne, które w trudnym czasie potrzebują 
uznania i podziękowań za swoją pracę. 

Dostają wtedy znak i impuls świadczący 
o stabilizacji i bezpieczeństwie, ciągłości 
działań. Nierzadko wstrzymywanie takich 
procesów zamiast przygotowywania frontu 
robót dla naszych przedsiębiorców skut-
kuje wzrostem bezrobocia i zobowiązań 
socjalnych. To niechciane koszty społecz-
ne spadające bezpośrednio na gminę.
Sala dla uczniów i dla mieszkańców
Nowoczesna hala sportowa przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Wejherowie to już ko-
lejna inwestycja w infrastrukturę sportową 
w naszym mieście.
Sala została tak zaprojektowana, aby 
spełniać oczekiwania wszystkich grup wie-
kowych. Płyta boiskowa ma powierzchnię 
około 1200 metrów kwadratowych - 44,5m 
x 27 m. Pozwala to rozgrywać mecze za-
równo piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, 
a także badmintona. Znalazła się tutaj 
także ścianka wspinaczkowa o wysokości 
7 metrów. Istnieje możliwość podziału sali 
na dwie niezależne połowy. Obiekt posiada 
odpowiednie zaplecze m.in. pomieszczenia 
magazynowe na sprzęt sportowy, osobne 
szatnie dla dziewcząt i chłopców, toale-
ty oraz niezależne wejście zewnętrzne, 
umożliwiające wchodzenie do obiektu 
przy zamkniętej szkole. Widownia zapla-
nowana jest na 204 osoby. Przewidziano 
także miejsce dla osoby niepełnosprawnej 
na wózku inwalidzkim. Podkreślić trzeba 
także, że zagospodarowany został także 
teren wokół szkoły.
/raf/

sportoWa sala przy sp5 Walczy o laur
WejheroWo | zagłosuj na salę gimnastyczną przy „piątce” w konkursie „modernizacja 
roku & budowa XXi wieku". internetowe głosowanie trwa, oddać głos może każdy.

fot. UM Wejherowo

nie było łatWo
Celem konkursu jest nagradzanie bi-

bliotek, które w atrakcyjny sposób promu-
ją i upowszechniają czytelnictwo. Bogata 
działalność prowadzona przez rumską 
placówkę w 2019 roku została zauważona 
i doceniona przez jury. Ta nagroda sytuuje 
Stację Kultura w gronie najciekawszych 
i najaktywniejszych bibliotek w Polsce. 

– Niełatwo zostać Mistrzem Promocji 

Czytelnictwa przy tak dużej konkurencji. 
Wiele zależy od zaangażowanych środ-
ków finansowych, sama kreatywność to 
niestety za mało, żeby zostać Mistrzem. 
Próbujemy sobie radzić, pozyskując dota-
cje z Ministerstwa Kultury, współpracując 
ze stowarzyszeniami i angażując wolonta-
riuszy. Nasze wszechstronne działania, jak 
widać, przynoszą efekty, z czego jesteśmy 
bardzo dumni – podsumowuje Krystyna 

Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rumi.

mają siĘ czym chWalić
Rok 2019 to czas pełen sukcesów, za-

równo pod względem bogactwa i różno-
rodności organizowanych wydarzeń, jak 
i rosnącego zainteresowania działalnością 
biblioteki wśród czytelników. Biblioteczne 
statystyki jednoznacznie potwierdzają ten 

sukces. Z roku na rok przybywa czytelni-
ków i odbiorców wydarzeń. W 2019 roku 
Stację Kultura i filie odwiedziło prawie 
130 tys. osób. Każdego miesiąca z oferty 
biblioteki korzysta niecałe 13 tys. czytel-
ników. Regularnie wzrasta również liczba 
wypożyczanych książek. Te dane potwier-
dzają skuteczność prowadzonych działań 
promocyjnych i dostarczają powodów do 
satysfakcji.

Ponadto w 2019 roku biblioteka po-
zyskała 90 tysięcy złotych ze środków 
zewnętrznych, pochodzących z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz od 
sponsorów. Dzięki pozyskanym środkom 
poszerzony został księgozbiór oraz prze-
prowadzone zostały autorskie projekty. 
W ramach grantów zrealizowany został 
projekt „Od mitu do fantasy”, którego 
jednym z rezultatów było wydanie an-
tologii „Magia i cała reszta” zawierającej 
opowiadania napisane przez uczestników 
warsztatów. Kolejnym projektem zreali-
zowanym ze środków Instytutu Muzyki 
i Tańca to „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. 
Obraz. Taniec”, którego zwieńczeniem był 
spektakl taneczny ilustrujący poezję Paw-
ła Huelle, w którym główną rolę odegrała 
rumska młodzież. Działania te spotkały 
się z ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców oraz przyczyniły się do promocji 
bibliotecznych działań na arenie ogólno-
polskiej.

Biblioteka rozwija się również poprzez 
wykorzystywanie nowoczesnych tech-
nologii. Prowadzi i inicjuje różnorodne 
działania w sieci: w mediach społeczno-
ściowych czy na stronie internetowej. 
W 2019 roku liczba wirtualnych odwie-
dzin wzrosła dwukrotnie. Potencjał no-
wych technologii wykorzystywany jest 
również w działaniach skierowanych do 
młodzieży – między innymi zorganizo-
wane zostały gry miejskie na aplikację 
Action Track czy spotkania z popular-
nymi blogerami.

nie zWalniają tempa
Rok 2020 również rozpoczął się do-

brymi informacjami. Na działania pro-
wadzone w 2020 roku biblioteka po-
zyskała już ponad 100 tysięcy złotych 
ze środków zewnętrznych. Jednostka 
kontynuuje swoje działania w tym za-
kresie i jest w trakcie przygotowywania 
kolejnych projektów dostosowanych do 
aktualnych możliwości prowadzenia 
działalności kulturalnej. Między innymi 
pozyskane zostały fundusze na rozwinię-
cie projektu „Od Mitu do Fantasy”, oraz 
na projekt poświęcony nowym tech-
nologiom i literaturze faktu – „Między 
książką a blogiem. Od strony drukowa-
nej do internetowej”. Ponadto biblioteka 
zdobyła fundusze na organizację „Klubu 
kreatywności” ze środków Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności.

Stacja Kultura wśród Mistrzów 
Promocji Czytelnictwa
RumIa | Stacja Kultura-Biblioteka Rumia została wyróżniona w prestiżowym konkursie or-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. 

Humorystyczna prezentacja wiersza Jana Brze-
chwy czy lekka etiuda filmowa opowiadająca 
o trudnym obecnie temacie - izolacji i kwarantan-
ny – takie artystyczne prezentacje przygotowali 
wejherowscy członkowie grupy teatralnej „Srebrna 
nitka” i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie. Prezentacje można zobaczyć w internecie na 
portalu YouTube. 

Aktorzy nagrywali poszczególne scenki w swo-
ich domach, a montażu dokonał Krzysztof Powałka 
z wejherowskiej biblioteki. Szczególnie w „Balladzie 
o skutkach ubocznych”, do której tekst napisała Bo-
gna Zubrzycka, członkini grupy teatralnej „Srebrna 
nitka”, udowodnili, że humor i dystans nie jest im 
obcy nawet podczas izolacji. Seniorzy pokazali, że 
chociaż czas spędzony w domu można odpowiednio 
zaplanować, mogą pojawić się skutki uboczne…

Jak mówi reżyser obu prezentacji Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie, seniorzy dobrym humo-

rem i zabawą kolorują naszą trudną chwilowo rze-
czywistość i teatralnie zachęcają #zostanwdomu.

- Narodził się pomysł dosyć nietypowej aktywno-
ści teatralnej, która pomogłaby seniorom spożytko-
wać swoją energię, wykorzystać swój aktorski talent, 
a przy okazji wywołałaby uśmiech wśród widzów - 
mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

Filmy przygotowane przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Wejherowie zrealizowane zostały w ramach 
projektu „Nie damy się!/Kultura w Twoim domu” 
oraz akcji #zostanwdomu.

- Gratuluję wszystkim wykonawcom i realizatorom 
oraz autorce tekstu do „Ballady o skutkach ubocz-
nych” pani Bognie Zubrzyckiej – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Jak 
widać wejherowscy seniorzy nie nudzą się w tym 
trudnym dla nas wszystkich czasie, wręcz przeciwnie 
są kreatywni, pełni humoru i dystansu. Dostarczają 
nam zawsze sporą dawkę humoru.

/raf/

Ballada o skutkach ubocznych
WEJHEROWO | Kultura w czasie epidemii? Jak najbardziej! Scenki teatralne nagrane przez aktorów w ich 
domach, a następnie zmontowane, stworzyły wyjątkowe prezentacje. Można je oglądać on-line.
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