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ZNÓW WYPOŻYCZYSZ KSIĄŻKĘ

Po przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, biblio-
teki otwierają się dla Czytelników. Można zatem wypoży-
czyć książkę, ale trzeba przestrzegać określonych zasad. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie otworzyła 
drzwi już 7 maja i działa na nowych warunkach,  dostoso-
wując się do zaleceń sanitarnych.
str. 3

DOTACJA NA BUDOWĘ DRÓG

W Starostwie Powiatowym w Wej-
herowie odbyło się oficjalne prze-
kazanie umów przez wojewodę 
pomorskiego na dofinansowanie 
zadań z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Ogółem do powiatu trafi 
kwota 12 mln zł na budowę i mo-
dernizację dróg powiatowych.
str. 2

PIENIĄDZE DLA ORGANIZACJI

Rozpoczął się nabór wniosków 
organizacji pozarządowych na do-
finansowanie z Programu Wspar-
cia Doraźnego COVID-19. W dzi-
siejszym wydaniu zamieściliśmy 
szczegółowe informacje, jakim 
podmiotom i na jakie cele przysłu-
guje dofinansowanie.
str. 6
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Kolejne inwestycje 
dzięki dotacji
GM. WEJHEROWO | Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych na budowę oraz przebudowę dróg w Gościcinie. 

Z radością informujemy, iż wniosek złożony przez gminę Wejhero-
wo o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą 
„Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka, Równej, Handlo-
wej w Gościcinie, został pozytywnie oceniony oraz została podpisana 
umowa pomiędzy wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem oraz 
wójtem gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło.

Zadanie wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania podmio-
tów gospodarczych gminy Wejherowo zlokalizowanych w sąsiedztwie 
oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów jeszcze niezago-
spodarowanych.

Planowana wartość zadania opiewa na kwotę ponad 3,9 mln zł, 
w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi nie-
mal 2 mln zł. 

Gmina Wejherowo informuje, iż ogłosiła przetarg na realizacje ww. 
inwestycji, z terminem realizacji do końca 2020 roku.
/UGW/

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wrę-
czył Staroście Wejherowskiemu Gabrie-
li Lisius i Wicestaroście Jackowi Thielowi 
podpisane umowy, dotyczące udzielonego 
wsparcia finansowego na inwestycje i remon-
ty na drogach powiatowych. Dzięki środkom 
z rządowego programu, zrealizowane zostaną 
następne ważne zadania w Redzie, Kębłowie, 
Kolkowie i Łętowie. 

– To kolejne pieniądze pozyskane na po-
prawę infrastruktury, które przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, 
poprawy komfortu jazdy oraz rozwoju gospo-
darczego powiatu – podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Największa kwota dotacji, bo 2,7 mln zł, zo-
stała przyznana na drugi etap inwestycji pro-
wadzonej w Redzie na ulicy Obwodowej. 

– Na początku marca rozpoczął się pierwszy 
etap modernizacji ulicy Obwodowej w Redzie, 
który realizowany jest wspólnie z miastem Reda 
– mówi Wicestarosta Jacek Thiel. – W tej chwili 
prace prowadzone są na odcinku od mostu na 
kanale Łyskim do ulicy Łąkowej. Otrzymane 
dofinansowanie pozwoli na kontynuację zada-
nia od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda 
przy ulicy Młyńskiej – dodaje wicestarosta.  

Pieniądze z rządowego programu, w wysoko-
ści 2 mln zł, pomogą również zmodernizować 
drogę powiatową w miejscowości Kębłowo 
na ulicy Chłopskiej. Warto przypomnieć, że 
w 2018 r. został wyremontowany wcześniejszy 
fragment tej drogi, a teraz  odnowiony zostanie 
następny odcinek o długości około 850 m. 

Środki z budżetu państwa pokryją także 
część kosztów związanych z remontem 2,2 km 

drogi Kolkowo – Rybno na odcinku Kolkowo 
– Strzebielinek. Na to zadanie powiat pozyskał 
1,3 mln zł. 

Ponadto wsparcie finansowe w wysokości 
750 tys. zł samorząd otrzymał na moderniza-
cję drogi powiatowej na odcinku Choczewo 
– Łętowo. 

– Łącznie w 2020 r. na inwestycje drogowe 
na terenie powiatu wejherowskiego, gminne 
i powiatowe, przekazano z Funduszu Dróg Sa-
morządowych 36 mln zł dofinansowania na za-
dania o wartości blisko 70 mln zł – powiedział 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Po spotkaniu wojewoda wizytował dwie z do-
finansowanych inwestycji, modernizację ulicy 
Obwodowej w Redzie oraz przebudowę ulicy 
Pomorskiej w Rumi.
/raf/

12 milionów złotych
na drogi powiatowe
POWIAT | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się oficjalne przekazanie umów na dofi-
nansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. Ogółem do powiatu trafi kwota 12 mln zł. 
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Ulica Długa w Redzie jest – jak sama nazwa wskazuje - 
długa. Do niedawna piesi mieli problem z bezpiecznym 
poruszaniem się wzdłuż drogi, bo pierwotnie położony 
chodnik po wielu latach praktycznie przestał istnieć. 
- Zły stan chodnika zmuszał pieszych do korzystania 
z jezdni, co stanowiło poważne zagrożenie. Nowy chodnik 
oznacza bezpieczne dojście do szkoły, kościoła i boiska 
rekreacyjnego. Tym bardziej, że w rejonie Rekowa przyby-
wa mieszkańców i samochodów jest z roku na rok więcej – 
mówi Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy.
Po raz pierwszy budowa nowego chodnika na ulicy Długiej 
została zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego w roku 
2018.  Projekt wygrał, więc mieszkańcy, zachęceni suk-
cesem, brali udział w Budżecie Obywatelskim przez dwa 
kolejne lata, aż w tym roku budowa dotarła do końca ulicy.
Podkreślić należy, że prawie 700 metrów nowego chodni-
ka jest efektem wielkiego zaangażowania mieszkańców, 
a także starań radnego Leszka Hebla, który co roku mobili-
zował swoich wyborców do oddawania głosów na tę, jakże 
potrzebną inicjatywę.

Chodnik gotowy
REdA | Zakończono budowę trzeciego – ostatniego – 
etapu budowy chodnika wzdłuż ulicy długiej w Redzie. 
to efekt trzech projektów w Budżecie obywatelskim.

Trwa trzeci i ostatni etap budowy ulicy Po-
lnej. Rozpoczętą w roku 2018 budowę podzie-
lono na etapy, głównie ze względu na wysokie 
koszty inwestycji.

- Ze względu na zły stan techniczny drogi 
to była bardzo wyczekiwana inwestycja – 
mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. 
– W pierwszym etapie wybudowaliśmy cały 
układ drogowy na odcinku ponad 600 me-
trów, a po stronie południowej jednostronny 
chodnik wraz z oświetleniem. Powstała też 
sieć kanalizacji deszczowej z przepompownią 
i - wybudowana wspólnie z PEWIK Gdynia - 
nowa sieć wodociągowa. Etap pierwszy kosz-
tował Gminę prawie 6 milionów złotych. 

W drugim etapie, w roku ubiegłym, zreali-
zowano kolejne 300 metrów w kierunku ulicy 
Karłowicza. Za około milion złotych wykona-
no asfaltową jezdnię, jednostronny chodnik 

z szarej kostki betonowej oraz wjazdy na po-
sesje po obu stronach ulicy. Drugi etap budo-
wy ulicy Polnej zakończono w grudniu.

Pod koniec roku 2019 Reda pozyskała  po-
nad dwa i pół miliona dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Te pieniądze 
przeznaczono w całości na dokończenie bu-
dowy ulic Polnej i Karłowicza. W ramach 
trzeciego, najdłuższego odcinka inwestycji 
powstaje też chodnik po południowej stronie 
i ścieżka rowerowa na całej długości ulicy.

- W  trosce o bezpieczeństwo użytkowni-
ków drogi pięć skrzyżowań wykonano jako 
tzw. skrzyżowania wyniesione, czyli element 
uspokojenia ruchu. Bardzo istotna jest także 
budowa oświetlenia, gdzie zgodnie z zalece-
niami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na 
całej długości ulicy nowe latarnie są wyposa-
żone w energooszczędne oprawy LED – doda-

je Krzysztof Krzemiński.
Jak zapewnia wykonawca, jeśli nie wydarzy 

się nic nieprzewidzianego, ulica Polna będzie 
gotowa w wakacje.
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Ulica zmienia oblicze
REDA | Ulica Polna w Redzie będzie nie do poznania. W miejsce zniszczonej nawierzchni, 
dziur i nierównych chodników powstaje nowa ulica, oświetlenie, chodniki i ścieżka rowero-
wa.trzech projektów w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

fot. UM w Redzie
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Wypożycz książkę – już można!

Korzystaj bezpiecznie
GM. GNIEWINO | Z uwagi na to, że biblioteka w gminie Gniewino 
jest częścią Centrum Kultury, które nie wznawia jeszcze działalności 
w pełnym zakresie, to do dowołania obowiązują tymczasowe zasady.

Biblioteka zaprasza czytelników w godzinach 10:00 - 17:00 od po-
niedziałku do piątku (oprócz środy – praca wewnętrzna). 

Obowiązujące tymczasowe zasady w rygorze obostrzeń epide-
micznych: 

1. Czytelnicy korzystają z wejścia do biblioteki od ulicy Sportowej 
1 (nie od parkingu). 

2. Obowiązuje maseczka ochronna (dezynfekcja rąk i rękawiczki 
jednorazowe we własnym zakresie) oraz ogólne zasady sanitarne.

3. Ograniczony zostaje swobodny dostęp do księgozbioru, książki 
podaje czytelnikowi bibliotekarz. Czytelnia internetowa jest nie-
czynna do odwołania. Możliwość korzystania z księgozbioru na 
miejscu jest również wstrzymana. 

4. W bibliotece może przebywać tylko 1 czytelnik oraz bibliotekarz. 
5. Oczekujący czytelnicy przebywają w holu przy bibliotece, za-

chowując 2 metrową odległość od siebie. 
6. W budynku CK może oczekiwać tylko 2 czytelników plus 1 

obsługiwany w lokalu biblioteki. Pozostali muszą poczekać na ze-
wnątrz budynku, od ulicy Sportowej. 

7. Stanowisko bibliotekarza jest osłonięte, a bibliotekarz stosuje 
się do zasad sanitarnych (maseczka, rękawiczki). Po wizycie każde-
go czytelnika bibliotekarz dezynfekuje ladę biblioteczną przy której 
obsługiwany jest czytelnik oraz swoje stanowisko pracy.

8. Książki oraz audiobooki zwrócone przez czytelnika trafią do 
kwarantanny na okres 14 dni, po czym zostaną ponownie włączone 
do księgozbioru. 

9. Katalog online - na stronie www.dobremiejsce.gniewino.pl, 
wybrane książki należy zamówić przez telefon (58 670-63-38), 
mailowo (gbp@gniewino.pl) lub poprzez konto w katalogu biblio-
tecznym. Dostęp do swojego konta online można otrzymać w bi-
bliotece. Sytuacja jest monitorowana i ewentualne zmiany będą 
wprowadzane na bieżąco.
/mod/

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
jako główny organizator Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek, już jakiś 
czas temu podjęło decyzję, żeby ten 
tydzień w roku bieżącym zorganizować 
wyłącznie w przestrzeni internetowej 
w formule wirtualnej. 
- Chodziło o to, żeby  uczestnicy mogli 
wziąć w nim udział bez wychodzenia 
z domu, bo biblioteki nadal mają zakaz 
prowadzenia działalności, a więc orga-
nizowanych spotkań czy warsztatów 
– wyjaśnia dyrektor Ewelinę Mag-
dziarczyk-Plebanek. - Dlatego nasza 
biblioteka też przyjęła obchody Tygo-
dnia Bibliotek w formie internetowej. 
W związku tym, że wielu uczniów i czy-
telników zmęczona jest długotrwałym 
ślęczeniem przed ekranami kompute-
rów, tabletów i smartfonów, postanowili-
śmy zaproponować te obchody w formie 
zabawy. Nasze działania odbywały się 
głównie w przestrzeni mediów spo-
łecznościowych. Były to mi.n. literackie 
pojedynki, podczas których czytelnicy 
mogli wybierać swoich ulubionych 
autorów,  ulubione tytuły, serie i cykle. 
Kiedy dokonaliśmy otwarcia bibliotekę 
a bibliotekarz zaczął podawać książki 
do wypożyczenia (bo czytelnik jeszcze 
nie może buszować między regałami), 
okazało się że czytelnicy zaczęli pytać 
o omawiane w internecie tytuły i auto-
rów. A więc akcja spełniła formę cennej 
rekomendacji dla czytelników. 

Zgodnie z tegorocznym hasłem Tygo-
dnia Bibliotek „Zasmakuj w bibliotece” 
wejherowska biblioteka postawiła 
również na wątek kulinarny, a pracow-
nice Działu Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży sięgnęły po przepisy, które 
znalazły w znanych bajkach i opowie-
ściach literackich. Pomysł ten okazał się 
strzałem w dziesiątkę. 
- Przedstawiliśmy wiele ciekawych prze-
pisów, które panie same najpierw wypró-
bowywały, a następnie popularyzowały 
z zamieszczanym zdjęciem – dodaje 
dyrektor Ewelinę Magdziarczyk-Ple-
banek. - Pojawiła się tam m.in. lazania, 
którą zajadał się kot Garfield na kanapie, 
były soki (na przykład z gumijagód 
czy sok, który piła Ania z Zielonego 
Wzgórza). Była to więc trochę zabawa 
kulinarna z powrotem do dawnych 

smaków, a przede wszystkim rozmowa 
o bohaterach z książek. 
Oprócz miejska biblioteka w Wejhero-
wie przygotowała dwie gry mobilne, 
w formule bez wychodzenia z domu 
i organizowania zgromadzeń. Siedząc  
w domu można było w formie quizu 
sprawdzić swoją wiedzę, albo powrócić 
do poprzednich edycji Gryfa Literackie-
go, bo tegoroczny nie mógł być jeszcze 
rozstrzygnięty. Kolejną propozycją była 
wirtualna promocja w formie gry mobil-
nej Wejherowskiego Gryfa Literackiego 
2019 (są tam m.in. pytania z wydarzeń 
kulturalnych ubiegłego roku). 
- Zapraszamy czytelników do naszej 
biblioteki, bo jest już czynna, choć 
w formie ograniczonej, a także na nasze 
strony internetowe – dodaje dyrektor 
MBP w Wejherowie.  /raf/

wiRtuAlny ogólnopolski tydZiEń BiBliotEk ZA nAmi
wEJhERowo | o podsumowanie przebiegu ogólnopolskiego tygodnia Bibliotek, który w tym roku był nietypowy 
z powodu epidemii, poprosiliśmy Ewelinę magdziarczyk-plebanek, dyrektor miejskiej Biblioteki publicznej w wejherowie. 

fot. UM Wejherowo

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie otworzyła drzwi już 7 maja i działa 
na nowych warunkach dostosowując się do 
zaleceń sanitarnych. 

- Do otwarcia przygotowywaliśmy się już 
nieco wcześniej, obecnie spełniamy wszyst-
kie zalecone normy – wyjaśnia Barbara Gu-

sman, dyrektor PBP w Wejherowie. - Gdy 
dostaliśmy „zielone światło”, jeszcze przed 
Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek otwo-
rzyliśmy naszą instytucję. Wypożyczamy 
i odbieramy książki, obsługujemy miesz-
kańców, ale czytelnia i stanowiska kompu-
terowe pozostają nieczynne do odwołania. 

Jak zatem można wypożyczyć książkę i do 
jakich zasad należy się zastosować? Przede 
wszystkim należy telefonicznie umówić się 
na wizytę i wskazać interesującą nas lekturę. 
Przy wyborze lektur można liczyć na pomoc 
pracowników – bibliotekarki podpowiedzą, 
które książki warto przeczytać i poinformu-
ją o nowościach czytelniczych. A tych ostat-
nich jest sporo, ponieważ powiatowa biblio-
teka ostatnio uzupełniła księgozbiór o wiele 
nowych pozycji. Przed odebraniem książki 
należy następnie umówić się na konkretny 
dzień i konkretną godzinę. A później moż-
na już przejść się do biblioteki po książki. 
Przed wejściem do budynku trzeba jeszcze 
pamiętać o kilku zasadach: przede wszyst-
kim należy mieć zasłonięte usta i nos (ma-
seczką, chustą, szalem, itp.), trzeba też mieć 
założone rękawiczki, ponadto obowiązuje 
dezynfekcja rąk (płyn znajduje się wewnątrz 
budynku, w pobliżu wejścia). 

- Z uwagi na obostrzenia nie ma wolnego 
dostępu do półek, wszystkie książki podają 
bibliotekarze – podkreśla dyrektor Barbara 
Gusman. - Obecnie wszystko jest dobrze 
zorganizowane, obsługa mieszkańców prze-
biega szybko i sprawnie, a co najważniejsze 
bezpiecznie i dla wypożyczających, i dla 
naszych pracowników. Oczywiście zdarza 
się, że niektórzy Czytelnicy nie wiedzą o za-
sadach i przyjeżdżają bez wcześniejszego 
zarezerwowania terminu, ale pozostawiamy 
pewną rezerwę czasową i udaje nam się bez 
problemu wszystkich obsłużyć. 

Do budynku biblioteki można wchodzić 
wyłącznie pojedynczo, a w sytuacji, gdyby 
zaczęła się tworzyć kolejka, należy pocze-
kać na zewnątrz zachowując dystans co 
najmniej 2 metrów. Ponadto pomiędzy go-
dziną 12.00 a 12.30 jest przerwa w obsłudze 
Czytelników, przeznaczona na dezynfekcję. 
Jeśli zaś chodzi o książki oddawane, to prze-
chodzą one 5-dniową kwarantannę. 

- Po otwarciu biblioteki nie zostaliśmy 
„zarzuceni” stosem oddawanych książek, 
ponieważ przez cały czas przed budynkiem 
działa biblioboks i książki do nas wracały 
płynnie. Przed otwarciem czas pandemii 
przeznaczyliśmy na pracę wewnętrzną, za-
kup nowości czy zmianę bazy księgozbioru 
(LibraNet działa teraz „w chmurze”, dzięki 
czemu mamy dużo łatwiejszy kontakt z na-
szymi Czytelnikami). 

Na razie wciąż nie jest prowadzona przez 
bibliotekę stacjonarna działalność kultu-
ralna, odbywa się to w trybie on-line. Np. 
podczas Tygodnia Bibliotek organizowa-
ne były codziennie różne wydarzenia, jak 
warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi 
czy teatr dla dzieci. 

Wszelkie informacje odnośnie bieżącej 
działalności biblioteki znajdują się na stronie 
internetowej www.pbpw.pl, pod tym adresem 
jest także przekierowanie do katalogu on-li-
ne. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie (przy ul. Dworcowej 7) jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 16.00 (z przerwą 12.00 – 12.30). 
Zamówić książkę i umówić się na jej odbiór 
o konkretnej godzinie można pod numerami 
telefonów: 58 736 25 01 lub 535 555 937. 
/raf/

POWIAT | Po przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, biblioteki otwierają się dla 
Czytelników. Można zatem wypożyczyć książkę, ale trzeba przestrzegać określonych zasad.
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Z niemal dwumiesięcznym opóź-
nieniem, ale w końcu zapadła decyzja 
o pełnym „uruchomieniu” 19. edycji 
konkursu „Gniewińskie Pióro”. 

Jeśli chodzi o zasady – niewiele się 
zmieniło oprócz ram czasowych kon-
kursu. Do końca lipca br. można nadsy-
łać prace konkursowe, a wyniki pozna-
my po wakacjach.

Organizatorem konkursu jest Centrum 
Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliote-
ka w Gniewinie, a patronuje mu rada 
gminy. Cele konkursu to: zachęcenie 
uzdolnionych literacko do działań twór-
czych, wyłowienie talentów literackich, 
motywowanie do pracy nad własnymi 
zdolnościami, stworzenie wydarzenia 
literackiego.

Konkurs przeznaczony jest dla osób 
dorosłych oraz młodzieży w wieku 13-
17 lat. W jury zasiadają: Wioletta Ma-
jer-Szreder - przewodnicząca - poetka, 
dr literaturoznawstwa, nauczyciel po-
lonista; Anna Jastrzębska - nauczyciel 
polonista; Ewa Haberka - nauczyciel 
polonista; Dorota Zadroga - nauczyciel 
polonista; Róża Metz - nauczyciel polo-
nista i Mirosław Odyniecki - poeta, sa-
tyryk, dziennikarz.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest nadesłanie na adres organizatora 
utworu o dowolnej tematyce w języku 
polskim, dotąd nie publikowanego i nie 
nagradzanego w innych konkursach, 

a także nie publikowanego w internecie, 
w jednej z dwóch kategorii: proza lub 
poezja. Jeden autor może złożyć swoją 
pracę tylko w jednej kategorii. W przy-
padku poezji – minimum 3 utwory, 
w przypadku prozy – 1 utwór lub frag-
menty większych objętościowo prac, 
zredukowane do maks. 5 stron. Objętość 
całej pracy konkursowej nie powinna 
przekraczać 5 stron znormalizowanego 
wydruku formatu A4.

Utwór/utwory w 3 egzemplarzach - 
pogrupowanych w komplety - należy 
opatrzyć tylko godłem (pseudonimem). 
Do pracy należy dołączyć zaklejoną ko-
pertę opatrzoną takim samym godłem/
pseudonimem jak na pracy, zawierającą 
wypełnioną i podpisaną kartę zgłosze-
niową, będącą załącznikiem do niniej-
szego Regulaminu. Brak dołączonej kar-
ty dyskwalifikuje pracę konkursową.

W przypadku uczestników w wieku 
13-17 lat należy na pracy, obok godła, 
podać wiek autora, aby praca nie trafiła 
do kategorii dorosłych.

Jeżeli to możliwe, uprasza się uczest-
ników o dołączenie elektronicznej 
wersji prac konkursowych (przesłanie 
plików nazwanych przybranym godłem 
na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub 
dołączenie nośnika – płyty CD/DVD), 
ponieważ przyspieszy to przetwarzanie 
nagrodzonych prac do almanachu po-
konkursowego. Brak wersji elektronicz-

nej nie dyskwalifikuje pracy. Organiza-
tor nie zwraca prac papierowych oraz 
nośników elektronicznych.

Zgłoszenie utworu/utworów do Kon-
kursu jest równoznaczne z oświadcze-
niem, że jest to utwór własny, nigdzie 
nie publikowany oraz nie nagradzany 
w innych konkursach. Prace konkurso-
we nie będą naruszać praw i dóbr osobi-
stych osób trzecich.

Sposób, termin i miejsce składania 
prac: osobiście lub za pośrednictwem 
poczty (decyduje data stempla pocz-
towego), 31 lipca 2020 r., Centrum 
Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki 
w Gniewinie, ul. Sportowa 1, 84-250, 
Gniewino. Ważne - z dopiskiem: „Kon-
kurs literacki”!

Organizator zastrzega sobie prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania nagro-
dzonych i wyróżnionych utworów kon-
kursowych we własnych celach, m.in. 
publikacji w almanachu pokonkurso-
wym lub na własnych stronach interne-
towych, czy też w celu promocji samego 
konkursu. 

Kryteria ocen: oryginalność i twórczy 
charakter utworu; poprawność styli-
styczna i językowa; bogactwo języka. 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody 
rzeczowe – młodzież w wieku 13-17 lat 
lub nagrody finansowe (pula nagród do 
podziału wynosi 5 tys. zł brutto) – doro-
śli. Ponadto – publikacja w almanachu 

pokonkursowym oraz dyplom/wyróż-
nienie.

Laureaci konkursu przyznane nagrody 
rzeczowe (młodzież) oraz almanachy 
pokonkursowe i dyplomy otrzyma-
ją pocztą, nagrody finansowe zostaną 
przelane na konta bankowe w terminie 
do 30 dni od ogłoszenia wyników. 

Ogłoszenie wyników planowane jest 
we wrześniu na stronie internetowej 
ckstib.naszgok.pl. Dodatkowe informa-
cje – tel.: (58) 670 63 38, e-mail: gbp@
gniewino.pl. Karta zgłoszenia do kon-
kursu na stronie internetowej www.do-
bremiejsce.gniewino.pl.
/mod/

Literaci – do piór!
GM. GNIEWINO | Startuje XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”.
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Organizatorzy zabawy fotograficznej 
chcą zebrać chwile zatrzymane w kadrze 
i przypomnieć, jak Wejherowo wygląda-
ło w przeszłości, a jednocześnie pokazać 
zmiany jakie zaszły w mieście na prze-
strzeni tych lat. Mile widziane zwłaszcza 
stare zdjęcia z życia miasta, a także jego 
mieszkańców. Owe 30 lat ma charak-
ter symboliczny. Nie jest istotne czy jest 
to zdjęcie z roku 1960, 1980, 1990 czy 
np. 1993. Chodzi o ukazanie fragmentu 
miasta jakie było, a jak wygląda obecnie, 
i ludzi w nim żyjących. Zbiórka archi-
walnych fotografii posłuży do wspólne-
go świętowania 30. rocznicy samorządu 
terytorialnego. Być może dzięki tej za-
bawie uda się stworzyć galerię fotogra-
ficzną w internecie, którą będzie można 
obejrzeć w każdej chwili nie wychodząc 
z domu, lub w formie wydawnictwa.

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców 

do przejrzenia swoich domowych archiwów 
i albumów w poszukiwaniu zdjęć związa-
nych z historią naszego miasta– mówi  
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Często nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, jaką wartość mają 
nasze fotografie, gdzie w tle widać miasto, 
a czasem w tle lokalne wydarzenia. Ser-
decznie zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Zdjęcia cyfrowe (stare - można zeska-
nować lub sfotografować lustrzanką lub 
smartfonem – chodzi o ostrość i dobrą 
jakość) należy nadsyłać na adres foto@
wejherowo.pl w terminie do 25 maja 2020 
r. W miarę możliwości warto podać rok 
wykonania zdjęcia. Dla osób, które na-
deślą zdjęcia przewidziane są nagrody 
niespodzianki. Na życzenie autora zdjęć  
w publikowanej galerii lub wydawnictwie 
zamiast imienia i nazwiska - w celu ochro-
ny danych osobowych, można zamieścić 

tylko imię i wiek (np. Bartek lat 12) lub 
pseudonim. Dodatkowo należy załączyć 
zgodę na publikację (wzór znajduje się na 

stronie internetowej miasta).
Zapraszamy do wspólnej zabawy, która 

może dostarczyć wszystkim wielu wrażeń 

i satysfakcji. Zbiórka starych fotografii po-
służy do wspólnego świętowania 30. rocz-
nicy samorządu terytorialnego.

Zabawa fotograficzna 
„Wejherowo 30 lat temu a dziś”
Urząd Miejski w Wejherowie z okazji 30-lecia samorządu za-
prasza wszystkich miłośników fotografii do udziału w zabawie 
fotograficznej pod hasłem „Wejherowo 30 lat temu a dziś”. 
Może w niej wziąć udział każdy, kto posiada w swoich lub ro-
dzinnych zbiorach zdjęcie Wejherowa z lat 90-tych lub starsze 
i wykona w tym samym miejscu zdjęcie stanu obecnego.

WCK DzISIaj

WCK 30 Lat teMU
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Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego roz-
począł nabór wniosków na dofinansowanie 
działalności organizacji pozarządowych z pro-
gramu Wsparcia Doraźnego COVID-19. Przy 
aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny.

dlA kogo dotACJA?
Wnioski o dotację w ramach programu mogą 

składać:
organizacje pozarządowe, o których •	

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w tym w szczególności sto-
warzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), 
związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki 
terenowe organizacji pozarządowych posiada-
jące osobowość prawną,

osoby prawne i jednostki organizacyjne •	
działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego,

spółdzielnie socjalne,•	
koła gospodyń wiejskich,•	
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną od-•	

powiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację ce-
lów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 
do podziału między swoich udziałowców, ak-
cjonariuszy i pracowników.

nA JAkiE CElE?
Otrzymaną dotację można przeznaczyć wy-

łącznie na konkretne cele. Jakie?
Działania wspierające (Priorytet 1) – •	

maksymalna kwota dotacji 50 tys. zł:
Uzupełnianie zadań administracji pu-•	

blicznej, których celem jest przeciwdziałanie 
COVID-19 w społecznościach lokalnych;

Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2) – •	
maksymalna kwota dotacji 40 tys. zł:

Realizacja działań, które musiały zostać •	
wstrzymane przez epidemię;

Realizacja działań, które umożliwią dalsze •	
funkcjonowanie organizacji;

Zakup sprzętu i materiałów, które są nie-•	
zbędne do realizacji powyższych działań;

Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji •	
działań.

wAżnE tERminy
Wnioski będą przyjmowane od 12 maja 2020 

r. do wykorzystania środków w ramach progra-
mu lub do daty jego zakończenia.

Program będzie realizowany w ogłoszonym 
przez Ministra Zdrowia stanie epidemii, in-
nych stanach nadzwyczajnych ogłoszonych 
w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po 
ich zakończeniu.

JAk Złożyć wniosEk?
Zaloguj się lub utwórz profil w Generato-•	

rze Wniosków (generator wniosków dostępny 
na stronie NIW-CRSO);

Następnie w zakładce „Konkursy” wy-•	
bierz program COVID-19 i wypełnij wniosek;

Wyślij wniosek za pomocą przycisku •	
ZŁÓŻ WNIOSEK.

Dodatkowe informacje można znaleźć na 
stronie: niw.gov.pl
/raf/

Ruszył program dotacyjny
WEJHEROWO | Rozpoczął się nabór wniosków organizacji pozarządowych na dofinansowanie z Programu 
Wsparcia Doraźnego COVID-19. Poniżej informujemy, komu i na jakie cele przysługuje dofinansowanie.
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W Starostwie Powiatowym w Wejherowie 
wręczono nominacje dyrektorskie. Akt po-
wierzenia na stanowisko dyrektora PZS nr 1 
w Rumi odebrała Lucyna Penkowska, a na dy-
rektora PZS w Redzie Dorota Nowicka-Klimo-
wicz. Funkcję dyrektorów obie Panie pełnią od 
1 września 2015 r.

– W związku z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju i przedłużającym się kształceniem na 
odległość w szkołach i placówkach oświato-
wych, zmienione zostały przepisy dotyczące 
m.in. powierzania stanowiska dyrektora szkoły 
– wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Dzięki Rozporządzeniu Ministra Eduka-
cji Narodowej, przedłużyliśmy umowy z dotych-
czasowymi dyrektorami dwóch powiatowych 
placówek edukacyjnych bez konieczności prze-
prowadzania postępowania konkursowego. 

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku od-
dany został do użytku nowy budynek szkolny 

z dziesięcioma pracowniami w Powiatowym 
Zespole Szkół w Redzie oraz rozbudowany zo-
stał Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

– Serdecznie gratuluję, dziękuję za dotych-
czasowe wysiłki i zaangażowanie przy rozbu-

dowie prowadzonych przez Panie placówek 
oraz życzę dalszych sukcesów w pracy zawodo-
wej  – powiedziała wręczając nominacje Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.
/raf/
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Dyrektorzy szkół otrzymali nominacje
POWIAT | Zarząd Powiatu Wejherowskiego podjął decyzję o przedłużeniu umowy z dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi oraz dyrek-
torem Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

OgłOszenie 340/2019/DB
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siAnokisZonkA 120x120, dobrej jako-
ści, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

RoZsiEwACZ lej 480 zł, opryskiwacz 
400 l, lance 12 m, mało używany, 1480 zł, 
tel. 600 667 860

spRZEdAm lodówkę, lawe szw. na kół-
kach, tel. 576 204 945

RoZdRABniACZ BAK na 2 worki z silni-
kiem 840 zł, tel. 600 667 860

słomA w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

dREwno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

ZłotA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 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

NIERUCHOMOŚCI

spRZEdAm

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

OGŁOSZENIA

MOTORYZACJA

spRZEdAm

skodA 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 797 077

RomEt ogar Caffe 124, 2019 r., blue/
black, 4t, cena 1100 zł, po kolizji Tczew, 
tel. 574 797 077

piAggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1555 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

JAwA typ 223, 1977 r. farbig Rote-Creme, 
2T, 2os. OC, BT, cena 1888 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

kupiĘ

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

EDUKACJA

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

ReKlaMa 32/2019/Rl

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

może być do remontu.

  728-657-517, iza
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DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
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TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubię, gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

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

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 

ReKlaMa 103/2020/DB

uwAgA... nowy numER ogłosZEń ZA 2 Zł 7248!

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRzYsKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUKaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 7248 (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.

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentów 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum” w Rumi – •	
ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi •	
w obszarze pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą, 

 na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o  przyjęciu: 

zarządzeniem Nr 640/140/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 11.05.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum” w Rumi – eTaP i wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 

 informacje o ww. dokumencie: 
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.eko-•	

portal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 14.02.2020 r. - •	

16.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;
w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu w dniu 20.02.2020 r. •	

została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami;
każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do •	

dnia 03.04.2020 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7. 

 zarządzeniem Nr 641/141/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 11.05.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w obszarze 
pomiędzy ul. grunwaldzką a ul. Cegielnianą  

 informacje o ww. dokumencie:
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.eko-•	

portal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 14.02.2020 r. - •	

16.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200; 
w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu w dniu 20.02.2020 r. •	

została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami; 
każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do 
dnia 03.04.2020 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7. sporz. K. Jażdżewska 
spr. J. Jażdżewska – Reszka

Rumia, dnia 13.05.2020
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We wtorek, 19 maja swoje zbiory zwie-
dzającym udostępniły: 
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficz-
ny we Wdzydzach Kiszewskich, Mu-
zeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 
oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współcze-
snej w Słupsku. Oczywiście, na specjal-
nych zasadach związanych z trwającym 

nadal stanem zagrożenia epidemicz-
nego. Zwiedzać można w maseczkach, 
po dezynfekcji rąk i przy ograniczonej 
liczbie osób. Nie wolno także zbierać 
się w grupy. 
A jak wygląda sytuacja w powiecie 
wejherowskim? Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wej-

herowie na razie pozostaje zamknięte. 
- Muzeum w pełni otworzy swe po-
dwoje dla Gości w momencie przy-
wrócenia przez państwo normalnego 
nauczania w szkołach – informuje To-
masz Fopke, dyrektor wejherowskiego 
muzeum. - Ta grupa klientów jest dla 
naszej instytucji grupą najbardziej 
wymagającą, stąd nasze standardy ob-
sługi/bezpieczeństwa dostosowujemy 
do dzieci. Bardzo ostrożne szacunki 
to koniec września br, o ile nie ulegnie 
zmianie sytuacji epidemiczna.
/raf/

Od 6 maja możliwe jest otwarcie żłobków i przedszkoli, 
ostateczna decyzja należy jednak do władz samorządo-
wych. W Redzie, jak i w wielu innych miastach, zdecydowa-
no o przesunięciu tej daty o prawie dwa tygodnie.
- Mamy dwa miejskie przedszkola – mówi Łukasz Kamiński, 
zastępca burmistrza Redy. - Aby ponownie przyjąć dzieci, 
placówki muszą spełnić szereg warunków sanitarnych, 
organizacyjnych i kadrowych. 
Minister Edukacji Narodowej, wspólnie z Głównym In-
spektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia, przygotował 
wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowa-
dzących. To oznacza liczne ograniczenia i procedury, jak 
chociażby zmniejszenie ilości dzieci przebywających w pla-
cówce tak, aby na każde dziecko przypadało minimum 4 
metry kwadratowe.
- Prosimy rodziców, aby dokładnie zapoznali się z informa-
cjami zamieszczonymi na stronach internetowych przed-
szkoli – mówi Łukasz Kamiński. – Szczególnie ważne jest, 
aby przynajmniej dwa dni wcześniej złożyć w przedszkolu 
wniosek informujący o zamiarze przyprowadzenia dziecka. 
To daje placówce czas na odpowiednie przygotowanie się.
Niezbędne informacje znajdują się na stronach interneto-
wych: przedszkole1.reda.pl i przedszkole2reda.pl.

pRZEdsZkolA Znów dZiAłAJą

muZEA otwARtE, AlE niE wsZystkiE

REdA | w miniony poniedziałek, po ponad 2 miesiącach 
przerwy, w Redzie otwarto miejskie przedszkola.

pomoRZE | kolejne muzea w naszym województwie są otwierane. Ale jest 
to robione stopniowo i jeszcze nie wszystkie instytucje są dostępne dla 
odwiedzających. muzeum wejherowskie będzie dostępne w późniejszym terminie.

fot. UM Reda

W roczniku znajdziemy wiele interesują-
cych publikacji o działalności Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Wejherowie, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Wejherowie oraz Wej-
herowskiego Centrum Kultury-Filharmonii 
Kaszubskiej. W skład redakcji wchodzili: 
Henryk Połchowski – redaktor naczelny oraz 
Iwona Block (MBP), Zuzanna Szwedek-Kwie-
cińska (MPiMK-P), Beata Felczkowska (PSM) 
i Adam Szulc (WCK). Oprócz wyżej wymie-
nionych autorami zamieszczonych artykułów 
byli: Arkady Saulski, Danuta Lowenau, Da-
niej Odija, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, 
Grażyna Dettlaff, Ewelina Roszman, Sylwia 
Jawień, Paulina Melcer, Bogna Zubrzycka, 
Józefina Opczyńska, Tomasz Fopke, Gabriela 
Lisius, Barbara Borzyszkowska, Bogusław Ci-
rocka, Dorota Muża-Szlas i Jolanta Rożyńska. 
W roczniku zostało zamieszczonych wiele 
zdjęć czarno-białych i kolorowych ciekawie 
ilustrujących wydarzenia kulturalne i arty-
styczne. Całość uświetnił swoimi zabawnymi 
ilustracjami wejherowski grafik i rysownik 
Tomasz Mering, autor m.in. wielu komiksów. 

- Kiedy podejmowaliśmy w ubiegłym roku 
pracę nad tym rocznikiem jego głównym celem 
było ukazanie się podczas Ogólnopolskiego Ty-

godnia Bibliotek. Zaś sama promocja rocznika, 
który zazwyczaj ukazywał się jesienią, w swoim 
zamyśle miała być uatrakcyjnieniem Tygodnia 
Bibliotek. I choć nasze plany pokrzyżowała 

pandemia koronawirusa, cieszymy się że rocz-
nik udało się wydać w planowanym terminie. 
Zainteresowanych jego nabyciem zapraszamy 
do wejherowskich placówek kultury. Można 
go również wypożyczyć w naszej bibliotece – 
mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dodajmy, że biblioteka była w tym roku głów-
nym wydawcą Wejherowskiego Rocznika Kul-
turalnego 2019 w imieniu czwórporozumienia, 
które tworzą Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Wej-
herowskiego Centrum Kultury-Filharmonia 
Kaszubska, Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fry-
deryka Chopina w Wejherowie. 

Książka ukazała się w Wydawnictwie RE-
GION w Gdyni w nakładzie 200 egzem-
plarzy. Projekt okładki opracował Jarosław 
Ellwart. Skład komputerowy dzieląc się swo-
im doświadczeniem redaktorskim wykonał 
Grzegorz Szczepaniak, zaś korektę języka 
kaszubskiego wykonał Roman Drzeżdżon. 
Zapraszamy do lektury rocznika, na który 
składa się bardzo bogaty plon artykułów i in-
formacji, kalendarium wydarzeń oraz ponad 
tysięczny indeks nazwisk. 
/UMW/

Rocznik Kulturalny 2019
WEJHEROWO | Dzięki czwórporozumieniu wejherowskich instytucji kultury ukazało się kolejne, 
już szóste, wydanie Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego, tym razem za 2019 rok.

Ulubioną pieśń Św. Jana Pawła II wysłu-
chał także Arkadiusz Kraszkiewcz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

W inscenizacji, której inicjatorem i reży-
serem był Wojciech Rybakowski, wystąpili 
muzycy: Magdalena Wicka  i Waldemar 
Rutnz oraz aktorzy Teatru OKO: Katarzyna 
Ciesiołkiewicz, Andrzej Szmidtke i Jakub 
Szumilas. 

"Barka" była ulubioną pieśnią oazową Jana 
Pawła II. W sierpniu 2002 r. po zakończeniu 
mszy na krakowskich Błoniach, gdy zgro-
madzeni zaśpiewali "Barkę", papież jeszcze 
raz zwrócił się do wiernych i podkreślił, że 
właśnie ta pieśń prowadziła go "z Ojczyzny 
przed 23 laty".

"Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wy-
rok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią 
nie rozstawałem się przez te wszystkie laty. 
Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, 

była też przewodniczką na różnych drogach 
Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielo-
krotnie tu - na krakowskie Błonia, pod Ko-

piec Kościuszki" - powiedział papież Jan Pa-
weł II. "Dziękuję ci, pieśni oazowa" - dodał.
/UMW/
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Pieśń „Barka” wybrzmiała na rynku
WEJHEROWO | W poniedziałkowy wieczór – dokładnie w setną rocznicę urodzin Papieża Polaka, Świętego Jana Pawła II – aktorzy Teatru 
OKO działającego przy Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie oraz muzycy wykonali na wejherowskim rynku pieśń oazową „Barka”.

W Poznaniu odbyły się elimi-
nacje centralne I Ogólnopolskiej 
Olimpiady Historycznej Juniorów. 
Wydarzenie to poprzedziły elimi-
nacje szkolne, a następnie elimi-
nacje okręgowe. Przez wszystkie 
etapy przeszedł do finału Mateusz 
Dziadowicz, uczeń klasy VII f SP 
w Bolszewie, dla którego historia 
jest wielką pasją.

Organizatorem Olimpiady jest 
Polskie Towarzystwo Historyczne, 

pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ogólnopolski Kon-
kurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych został ujęty w wyka-
zie olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia laureatów 
z danego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty. W finale olimpiady 
uczestniczyło 46 uczniów z całej Polski. 

W uroczystym podsumowaniu I Olimpiady Historycznej Juniorów, 
ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wzięli udział: wiceminister 
Edukacji Narodowej, Maciej Kopeć, wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, prof. Tomasz Schramm, prorektor Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Beata Mikołajczyk, członkowie 
Komitetu Głównego Olimpiady oraz licznie zgromadzeni nauczyciele 
i rodzice finalistów. Mateusz Dziadowicz zdobył 94 punkty na 100 moż-
liwych i zajął I miejsce oraz uzyskał tytuł laureata Olimpiady. 

Uzyskanie tytułu laureata Olimpiady o zasięgu ogólnopolskim to naj-
wyższe osiągnięcie naukowe w historii szkoły. Ale to nie wszystkie osią-
gnięcia Mateusza. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał, jako uczeń klasy 
VI, tytuł laureata Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu z Historii. 
Tytuł ten w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał również jego brat, Piotr. 
Razem są uczniami tej samej klasy. W tym roku szkolnym Mateusz 
kolejny raz został laureatem Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu 
z Historii. Ponadto zajął II miejsce i uzyskał tytuł laureata w X Woje-
wódzkim Konkursie Historycznym „Sierpień 80”. Opiekunem Mateusza 
jest nauczycielka historii, Katarzyna Błędzka.  /UGW/

Sukces ucznia
BOLSZEWO | Wielki sukces Mateusza Dziadowicza, ucznia klasy 
VII f Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.
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