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OD JUTRA NOWY ROZKŁAD

Więcej składów na torach, zwiększenie częstotliwości kurso-
wania zarówno w weekendy jak i w dni powszednie na od-
cinku Gdańsk-Wejherowo – takie zmiany czekają pasażerów 
Szybkiej Kolei Miejskiej już od jutra. Zmiany w rozkładzie są 
efektem rosnącej liczby pasażerów korzystających z tego 
zbiorowego środka transportu.
str. 3

CHCĄ ZAPŁATY ZA NADGODZINY

Nauczyciele z gminy Szemud 
twierdzą, że należą im się płatne 
nadgodziny za prowadzenie zajęć 
lekcyjnych w okresie pandemii. 
Pedagodzy przekonują, że zdalne 
nauczanie to dla nich dodatkowy 
czas i koszty. Władze gminy są in-
nego zdania.
str. 2

HALA W FINALE KONKURSU

Rozpoczęło się finałowe głosowa-
nie w XXIV edycji internetowego, 
ogólnopolskiego plebiscytu na 
najpopularniejsze budowy i mo-
dernizacje w Polsce. Wśród finali-
stów jest wejherowska inwestycja 
– jedna z największych w regionie 
hal sportowych. 
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Do naszej redakcji zwrócili się pedago-
dzy, uczący w przedszkolach i szkołach 
w gminie Szemud, z prośbą o pomoc 
w wyjaśnieniu sporu finansowego pomię-
dzy nimi a władzami gminy. Nauczyciele 
uważają, że należą im się pieniądze za go-
dziny ponadwymiarowe w czasie, gdy pla-
cówki edukacyjne są zamknięte z powodu 
pandemii.

Godziny ponadwymiarowe 
w czasie pandemii

- Według posiadanej przez nas wie-
dzy, wójt gminy podjął arbitralną decyzję 
o niewypłacaniu wszystkim nauczycielom 
pracującym zdalnie godzin ponadwymia-
rowych – tłumaczy Iwona Sikora, nauczy-
cielka. - Wójt ingerował więc w kompeten-
cje dyrektorów szkół, bo to oni oceniają 
i podejmują decyzję, czy nauczyciel praco-
wał w godzinach ponadwymiarowych czy 
też nie. W tej kwestii Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej oraz Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku wypowiedziały się jedno-
znacznie: należy wypłacić. Tak też czynią 
wójtowie w innych gminach.(np. Żukowo, 
Luzino, Wejherowo). Wójt gminy Szemud, 
uderzając pracowników oświaty po kiesze-
niach zapomniał, że pracodawcą dla na-
uczycieli jest dyrektor szkoły, a nie on.

Niezadowolenie nauczycieli z po-
wodu niewypłacania za godziny po-
nadwymiarowe potęguje jeszcze fakt, 
że – jak sami podkreślają - z powodu 
zdalnego nauczania ponoszą dodatkowe 
koszta finansowe (np. za energię, eks-
ploatację sprzętu itp. ) jak i zdrowotne.  
Szkoda, że władze gminy wspólnie z dyrek-
torami nie pomyślały, jak zrekompensować 
nauczycielom te wydatki – dodaje Iwona 
Sikora. - W okresie pandemii wójt pracuje 
rotacyjnie, tzn. nie każdego dnia jest w pra-
cy, i warto zapytać, czy zwrócił się do rady 
gminy o obniżenie sobie wynagrodzenia!

zdalna praca jest 
czasochłonna

Nauczyciele zwracają też uwagę na sytu-
acje, gdy z powodu zwolnienia czy urlopu 
innego pedagoga przejmują część obowiąz-
ków od nich. 

- Każda klasa ma pięć godzin języka 
polskiego tygodniowo, dlatego patrząc na 
ilość nadgodzin, teoretycznie powinnam 
zaprzestać prowadzenia lekcji w dwóch 
klasach – mówi Iwona Wojciechowska, na-
uczycielka języka polskiego z ZSP Szemud. 
- Ale prowadzę - nie zostawię przecież tych 
dzieci samych. Wykonuję swoje obowiązki, 
mam stały kontakt z uczniami, komuniku-
ję się z nimi, zadaję im zadania do wykona-
nia, później sprawdzam. Praca zdalna jest 
o wiele bardziej czasochłonna, ponieważ  
to nie tylko kwestia przygotowania się do 
zajęć, ale sprawdzenia wykonanych przez 
uczniów zadań. W klasie można je było 
sprawdzić i omówić wspólnie z całą gru-
pą. Teraz – na odległość – trzeba to robić 
indywidualnie z każdym dzieckiem (uczę  
110 osób).

- Skąd biorą się nadgodziny w moim 
przypadku? Koleżanka z pracy w paździer-
niku ub. roku poszła na zwolnienie lekar-
skie i część jej obowiązków została mi prze-
kazana – dodaje Renata Górska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, 

nauczycielka przyrody i języka kaszubskie-
go. - Prowadzę więc dodatkowo 1 godzinę 
wychowawczą i 6 godzin języka kaszub-
skiego. Gdybym nie realizowała tych zajęć, 
które przecież są dla mnie dodatkowe, to 
dzieci nie byłyby klasyfikowane na koniec 
roku z tych przedmiotów. Tymczasem 
nadgodziny za czas pandemii nie są mi 
wypłacane. Warto też zauważyć, że sub-
wencja, którą pan wójt otrzymuje na dzieci 
uczące się języka kaszubskiego jest wyższa, 
niż na pozostałe dzieci. A zatem jeśli ja nie 
dostaję wynagrodzenia, które należy mi się 
za moją pracę, to co się dzieje z tymi pie-
niędzmi i jak włodarz ma zamiar rozliczyć 
się z otrzymanej subwencji? I jeszcze jed-
no: pandemia zaskoczyła nas wszystkich, 
a przecież nie każdy jest informatykiem. 
Nie byliśmy przeszkoleni w kwestii pro-
wadzenia zajęć on-line, musieliśmy sami 
się o to zatroszczyć, nauczyć, pracujemy na 
własnym sprzęcie i korzystając z własnych 
materiałów. A to są dodatkowe koszty. 

UbieGłoroczne strajki 
naUczycieli

Pedagodzy wskazują na to, że sytuacja 
podczas pandemii koronawirusa nie jest 
pierwszą kwestią sporną (między nimi 
a samorządem) dotyczącą wynagrodzeń.  
- Wójt gminy Szemud wyraźnie nie do-
cenia pracy nauczyciela, co można było 
zaobserwować podczas ubiegłorocznych 
strajków – dodaje Iwona Sikora. - W wie-
lu gminach wójtowie, prezydenci podej-
mowali próby choćby częściowej rekom-
pensaty nauczycielom za utracone środki 
pieniężne. W gminie Szemud potrącono 
zaś wszystkim co do jednej złotówki a za-
oszczędzone w ten sposób pieniądze prze-
znaczono na inne zadania. Władze gminy 
w czasie trwania strajku nie wykazywały 
żądnego zrozumienia wobec zgłaszanych 
postulatów przez strajkujących. W przeci-
wieństwie do wielu mieszkańców, którzy 
podtrzymywali nas na duchu.

dodatki fUnkcyjne za 
wychowawstwo

Kolejna kwestia dotyczy dodatku funk-
cyjnego dla nauczycieli w przedszkolach za 
wychowawstwo. W okresie trwania straj-
ków MEN podniosło kwotę tego dodatku 
dla nauczycieli wychowawców w szkołach 
do minimum 300 zł brutto miesięcznie. 
Natomiast dodatki funkcyjne dla nauczy-
cieli przedszkoli pozostawiono w gestii or-
ganów prowadzących, czyli gmin.

- Większość gmin w Polsce podjęła de-
cyzję o przyznaniu nauczycielom przed-
szkoli dodatku w takiej samej wysokości co 
nauczycielom-wychowawcom w szkołach 
– wyjaśnia Iwona Sikora. - Dla przykładu 
w powiecie wejherowskim dodatki te wy-
noszą w poszczególnych gminach: Linia – 
300 zł, Luzino – 305 zł, Łęczyce – 300 zł, 
Gniewino -300 zł, miasto Wejherowo – 300 
zł, gm. Wejherowo – 150 zł. A w ościen-
nych gminach przykładowo: Żukowo 300 
– 350 zł, Przodkowo – 300zł. Natomiast 
w gminie Szemud nie tylko nie podnie-
siono wysokości dodatku, ale obniżono 
go ze 100zł do 80 zł brutto. Jest to chyba 
ewenement w skali całej Polski! Skutkiem 
tego nauczyciele przedszkola będą szukać 
pracy poza gminą Szemud lub w klasach 

I - III, gdzie dodatek jest znacznie wyższy. 
W tej sprawie nie można tylko obciążać 
samego wójta - regulamin wynagradza-
nia nauczycieli, w tym dodatek funkcyjny 
dla nauczycieli przedszkola, przyjęła Rada 
Gminy Szemud. Pikanterii dodaje fakt, iż 
przewodniczącą RG jest Aleksandra Perz, 
była dyrektor przedszkola. Tak więc punkt 
widzenia zależy od miejsca siedzenia!

wójt: nie było podstaw 
prawnych

O wyjaśnienie tej sprawy i zajęcie sta-
nowiska poprosiliśmy Ryszarda Kalkow-
skiego, wójta gminy Szemud. Włodarz 
wyjaśnia, że konsultował się w tej kwestii 
z prawnikiem, jak również działał na pod-
stawie wytycznych Państwowej Inspekcji 
Pracy.

- Z obowiązujących przepisów prawa wy-
nika, że kompetencja w zakresie ustalania 
zasad zaliczania do wymiaru godzin po-
szczególnych zajęć realizowanych z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość lub innego sposobu kształcenia, 
w tym także zajęć realizowanych w ramach 
godzin ponadwymiarowych, należy do dy-
rektora szkoły i jako wójt nie mogłem po-
dejmować w tym zakresie decyzji za dyrek-
tora szkoły – wyjaśnia Ryszard Kalkowski, 
wójt gminy Szemud. - W tym miejscu na-
leży wspomnieć, że zarówno wójt, jak i dy-
rektor szkoły realizując czynności związane 
z dysponowaniem środkami publicznymi 
musimy kierować się zasadą legalności, 
gospodarności, rzetelności i celowości wy-
datków i m.in. dlatego w niniejszej spra-
wie zasięgnęliśmy opinii radcy prawnego, 
który po wnikliwej analizie prawnej wy-
raził pogląd, że wynagrodzenie za niezre-
alizowane godziny ponadwymiarowe się 
nie należy. Taki sam pogląd wyraziła Pań-
stwowa Inspekcja Pracy w dnia 12 marca 
2020 r. w opublikowanym na stronie www.
pip.gov.pl: „Za dni, w których nauczyciele 
będą świadczyli pracę (niezależnie od tego, 
czy będzie to praca świadczona w miejscu 
pracy, czy zdalnie w miejscu zamieszka-
nia), otrzymują wynagrodzenie bez zmian, 
z wyjątkiem dodatku za warunki pracy, 
który jest należny wyłącznie za godziny 
przepracowane w określonych warunkach 
pracy, oraz wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe, które jest związane z do-
datkową pracą nauczyciela polegającą na 
realizacji zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych powyżej pełnego wy-
miaru zajęć”. Mając na uwadze powyższe, 
nie było podstaw prawnych do wypłacenia 
wynagrodzenia za niezrealizowane go-
dziny ponadwymiarowe a ich wypłacenie 
mogłaby stanowić naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

praca z domU dla dobra 
naUczycieli

- Sytuacja związana z epidemią i wpro-
wadzonym w związku z tym nauczaniem 
zdalnym dla nikogo nie była łatwa, dlatego 
jestem bardzo wdzięczny zarówno dyrek-
torom, nauczycielom, uczniom, jak i ich 
rodzicom za pracę w tym trudnym dla 
nas wszystkich czasie – podkreśla wójt Ry-
szard Kalkowski. - Zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie, mieli możliwość na czas 
nauki zdalnej użyczenia sprzętu ze szkoły 

zarówno tego, który już w szkole był, jak 
i tego, który gmina zakupiła i przekaza-
ła szkołom w ramach projektu „Zdalna 
szkoła”. Ponadto - zgodnie z przepisami 
- dyrektor mógł polecić nauczycielowi 
pracę zdalną z uczniem z domu, jak i wy-
konywanie nauczania zdalnego z miej-
sca pracy, ale z uwagi na bezpieczeństwo 
i zdrowie nauczycieli wybrano to drugie 
rozwiązanie. Zgodnie z rozporządzeniem 
dotyczącym prowadzenia kształcenia na 
odległość w związku z wprowadzonym 
stanem epidemii dyrektorzy mieli zorga-
nizować nauczanie, uwzględniając m.in.: 
równomierne obciążenie ucznia zajęciami 
w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć 
czy możliwości psychofizyczne ucznia. Jeśli 
więc tak zostało zorganizowane nauczanie 
zdalne i uczniowie sobie z tym poradzili, to 
uważam, że nauczyciele tym bardziej nie 
powinni mieć z tym problemu.

„apelUję o brak popUlizmU 
i szantażU”

Wójt gminy Szemud odniósł się też do 
kwestii finansowych związanych z ubiegło-
rocznym strajkiem pedagogów. 

- Nieprawdą jest, że nie doceniam pra-
cy nauczycieli – mówi wójt Kalkowski. - 
Niejednokrotnie powtarzałem i będę po-
wtarzał: praca nauczyciela nie jest łatwa. 
Wręcz przeciwnie - jest trudna, bardzo 
ważna i niezwykle odpowiedzialna, gdyż 
wpływa na kształtowanie naszych naj-
młodszych pokoleń. Kwestia potrącenia 
wynagrodzeń za czas strajku była już kil-
kukrotnie wyjaśniana w ubiegłym roku, 
ale oczywiście po raz kolejny wyjaśnię, że 
środki zostały potrącone zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i nie była to moja 
uznaniowa decyzja i brak zrozumienia 
zgłaszanych postulatów. Opinie prawne, 
dotyczące częściowej wypłaty rekom-
pensat za utracone środki, również jasno 
wskazywały na brak podstaw prawnych 
do takiego działania. A jako wójt jestem 
zobowiązany do działania w granicach 
prawa. W tym miejscu chciałbym zaape-
lować o nie stosowanie populistycznych 
haseł i wywieranie szantażu emocjonal-
nego tylko o merytoryczną dyskusję, 
opartą na obowiązujących przepisach 
prawa. W tym miejscu chciałbym rów-
nież wyjaśnić, że środki, które zostały 
potrącone, nie zostały wydane na inne 
działania, tylko o tyle mniej musieliśmy 
dopłacić do oświaty; jak powszechnie 
wiadomo, subwencja oświatowa nie po-
krywa wszystkich wydatków ponoszo-
nych przez samorządy na oświatę.

obniżka? ale jaka?
Jeśli chodzi o trzecią kwestię, poruszoną 

przez nauczycieli (dodatek za wychowaw-
stwo dla nauczycieli w przedszkolach), to 
wójt nie kryje swojego zaskoczenia. 

- Proponuję autorom pisma zadać pyta-
nie, co oznacza „większość gmin”: czy to 
jest większość w skali kraju, województwa 
czy powiatu? - pyta wójt Ryszard Kalkow-
ski. - Oczywiście w każdej gminie jest 
inaczej. W naszej rada gminy w drodze 
uchwały ustaliła dodatek dla nauczyciela 
opiekującego się oddziałem przedszkol-
nym w wysokości 80 zł. Wskazać należy, 
że jest to „nowy” dodatek i konieczność 
jego ustalenia przez RG w drodze uchwały 
pojawiła się dopiero pod koniec ubiegłego 
roku. A więc nie bardzo rozumiem - o jaką 
obniżkę chodzi?

zdalne naUczanie
Zdania na temat sposobów nauczania 

w czasie pandemii są podzielone. Również 
wśród samych uczniów i ich rodziców. 
Niektórzy popierają nauczycieli, inni wręcz 
przeciwnie. 

- Trzeba wspierać naszych pedagogów, 
ich praca jest trudna i odpowiedzialna – 
mówi pani Małgorzata, matka 11-letniej  
uczennicy. 

Ale są też i takie opinie:
- Większość nauczycieli nie prowadzi 

lekcji on-line, tylko poprzez e-dziennik 
lub maila wysyła nam informacje, jakie 
zadania mamy wykonać i do kiedy – re-
lacjonuje Krzysztof, uczeń z Redy. - A nie 
tłumaczą nam, jak i co mamy zrobić. Za-
dań do zrobienia jest 2 – 3 razy więcej, niż 
podczas normalnej nauki! Większa część 
osób z mojej klasy nie wykonuje części 
prac, bo albo nie wiedzą, jak je wykonać (to 
zupełnie nowy materiał, którego nie znamy 
i nikt nam nie tłumaczy), albo nie zdążają, 
bo tego jest po prostu za dużo. 

- Sporą część zadań wykonujemy ja lub 
mąż wspólnie z córkami – dodaje pani 
Joanna, matka dwóch uczennic. - Obser-
wując to, jak wygląda nauczanie zdalne, 
muszę niestety powiedzieć, że moim zda-
niem ten system się nie sprawdza. W wielu 
przypadkach ze strony nauczyciela jest tyl-
ko zlecenie wykonania długiej listy zadań, 
a brakuje przerabiania tego materiału. I ten 
ciężar i czas nauki spada w dużej mierze 
na nas, rodziców. A przecież nie jesteśmy 
w stanie zastąpić szkoły, nie znamy wszyst-
kich zagadnień ze wszystkich przedmio-
tów, a poza tym mamy swoją pracę i obo-
wiązki domowe. 

Rafał Korbut

Chcą zapłaty za dodatkowe godziny
Gm. Szemud | Nauczyciele z gminy Szemud twierdzą, że należą im się płatne nadgodziny 
za prowadzenie zajęć lekcyjnych w okresie pandemii. Władze gminy są innego zdania.
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Już od najbliższej soboty, 13 czerwca, pocią-
gi SKM pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem 
będą kursować częściej. To odpowiedź samo-
rządu województwa pomorskiego na zwiększa-
jącą się liczbę podróżnych. Po zmianach w nie-
dziele pociągi będą kursować co pół godziny.

więcej kUrsów
W związku z odmrażaniem gospodarki liczba 

pasażerów korzystających z pociągów Szybkiej 
Kolei Miejskiej wzrasta. 

- Odbieramy sygnały, że w pociągach jest 
coraz więcej podróżnych, i że nie zawsze jest 
możliwe zachowanie dystansu społecznego 
– mówi Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. - Dlatego, aby uspraw-
nić mieszkańcom Trójmiasta dojazd do pracy, 
wprowadzamy zmiany w rozkładzie jazdy. 
Od 13 czerwca pociągi pomiędzy Gdańskiem 
a Wejherowem pojadą częściej 

zmiany w weekendy
W soboty składów będzie o 8 więcej niż do-

tychczas. Dodane zostaną pociągi:
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście 07:22 

– 08:37; 17:15 – 18:37; 18:22 – 19:37; 19:26 - 
20:36

Gdańsk Śródmieście - Wejherowo 14:30 
– 15:46; 17:30 – 18:43; 18:30 – 19:42; 19:30 - 
20:40

Z kolei w niedziele liczba pociągów wrośnie 
o 42 proc. W godzinach 9.00-18.00 pociągi po-
jadą dwa razy częściej, czyli co 30 minut.

Wejherowo - Gdańsk Śródmieście 09:22 
– 10:38; 10:20 – 11:41; 11:22 – 12:38; 12:07 

– 13:38; 13:20 – 14:38; 14:22 – 15:38; 16:20 – 
17:38; 17:20 – 18:38; 18:18 - 19:38

Gdańsk Śródmieście - Wejherowo 09:30 
– 10:43; 10:30 – 11:43; 11:30 – 12:43; 12:30 
– 13:43; 13:30 – 14:55; 14:30 – 15:33; 15:30 – 
16:42; 16:30 – 17:42; 17:30 - 18:43

w dni powszednie
W dni powszednie na tory wyjedzie 14 po-

ciągów więcej. 
- Dogęszczamy siatkę połączeń poza go-

dzinami szczytu oraz w relacji do Wejherowa 
– wyjaśnia marszałek Struk. - Liczę, że dzięki 

tym zmianom dojazd do pracy czy powrót do 
domu będzie bezpieczniejszy. 

Na tory wyjadą następujące pociągi:
Gdynia Cisowa - Gdańsk Śródmieście 04:44 

- 05:35
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście 06:29 

– 07:43; 10:12 – 11:25; 10:52 – 12:05; 12:52 – 
14:05; 13:30 – 14:45; 19:52 - 21:05

Gdańsk Śródmieście - Reda 05:45 - 6:43
Gdańsk Śródmieście - Wejherowo 14:30 

– 15:46; 09:40 – 10:55; 11:40 – 12:55; 12:20 – 
13:33; 15:07 – 16:21; 20:30 - 21:43

/raf/

Od jutra nowy rozkład
POmORze | Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej pojadą częściej. Na tory wyjadą dodatkowe składy.
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Zakładając ochronne maski oraz jednorazowe rękawiczki 
zapobiegasz rozprzestrzenianiu się wirusa. Ale pamiętaj, 
aby korzystając z tych środków ochrony indywidualnej nie 
zanieczyszczać później przestrzeni publicznej. Jak zatem 
postępować? 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie 
przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu podstawo-
wych zasad utrzymania czystości poprzez wyrzucanie zu-
żytych środków ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki 
do pojemników na odpady zmieszane. To bardzo ważne, 
ponieważ rozrzucanie ich po trawnikach, chodnikach itp. 
stwarza realne zagrożenie.  /raf/

nie zaŚmiecaj miasta!
wejherowo | Gdzie wyrzucać maseczki i rękawiczki?

konsUltacje dla 
ósmoklasistów 
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Kolejny sprzęt dla szkół
Gm. WeJHeROWO | Dyrektorzy odebrali kolejny sprzęt niezbędny do wsparcia procesu 
zdalnego nauczania z dofinansowania, pozyskanego w ramach konkursu grantowego.

Konkurs, z którego pozyskano pieniądze na 
zakup sprzętu, nosi nazwę „zdalna Szkoła+ 
wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” i de-
dykowany jest w głównej mierze uczniom z ro-
dzin wielodzietnych.

- Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z obu 
programów grantowych tj. "Zdalna Szkoła" oraz 
"zdalna Szkoła+" udało nam się zakupić łącznie 
150 laptopów i 26 tabletów za kwotę ponad 250 
tys. zł - wyjaśnia Henryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo. - To ogromne wsparcie dla naszych 
uczniów. Z uwagi na to, iż uczniowie nie wrócą 
do szkoły do zakończenia roku szkolnego, kolej-
ny sprzęt w jeszcze większym stopniu ułatwi im 
kontakt z nauczycielami.

Z dofinansowania pozyskanego w ramach 
konkursu pn. "zdalna Szkoła+" Gmina Wejhe-
rowo zakupiła 26 tabletów, które przekazano 
Szkole Podstawowej w Gościcinie.

Dlaczego tablety? Zapytaliśmy o to dyrekto-
ra szkoły w Gościcinie Arkadiusza Malinow-
skiego.

- Uzasadnienie jest proste - skomentował dy-
rektor. - Tablety są poręczne, nowoczesne, łatwe 
w obsłudze, działają na zasadzie telefonów ko-
mórkowych czyli dotykowo, dzieci mają opano-
wany ten system pracy. Po zakończeniu pracy 
zdalnej uczniów sprzęt powraca do placówki 
szkolnej i będzie używany do celów edukacyj-
nych na świeżym powietrzu lub w terenie. Wy-
bór laptopów byłby w tej sytuacji dużo gorszą 
opcją. Myślimy przyszłościowo, dlatego posta-
wiliśmy na tablety.

Zasady, jak i w poprzednim projekcie granto-
wym są takie same - sprzęt będzie wspomagał 
uczniów w realizacji zdalnego kształcenia w cza-
sie epidemii, a po jej zakończeniu - w szkołach.

/UGW/

Gm. wejherowo | w szkole 
w orlu rozpoczęły się 
systematyczne konsultacje.

Konsultacje dla klas ósmych pro-
wadzone są z przedmiotów: język 
polski, język angielski i matematyka.
Frekwencja w obecnej chwili wyno-
si ok. 70 proc. uczęszczającej mło-
dzieży. Uczniowie zostali podzieleni 
na małe grupy kilkuosobowe we-
dług wytycznych Ministra Edukacji 
Narodowej. Konsultacje spełniają 
rolę dopełnienia zdalnej formy 
nauczania, udział w programie jest 
dobrowolny. Ponadto w godzinach 
lekcyjnych odbywają się konsul-
tacje indywidualne z pozostałych 
przedmiotów dla uczniów klas 
młodszych. Warunkiem uczestnic-
twa jest wcześniejsze uzgodnienie 
terminu. Każdy uczeń ma także 
możliwość korzystać z biblioteki 
szkolnej w godzinach: 8.00 – 11.00.
/UGW/

fot. UG Wejherowo

Rozbudują kanalizację
Gm. WeJHeROWO | Powstają kolejne plany kanalizacji sanitarnej.

Po budowie kanalizacji sanitarnej w Gościcinie, Bolszewie, Kąpinie, 
Orlu, Górze, Pętkowicach, przychodzi czas na kolejne miejscowości 
w gminie Wejherowo. Gmina jeszcze pod koniec kwietnia podpisała 
umowę z wykonawcą na realizację kompleksowej dokumentacji projek-
towej kanalizacji sanitarnej dla znacznej części Gowina. Umowę udało 
się zawrzeć dopiero po trzecim postępowaniu przetargowym. Obecna 
umowa opiewa na kwotę prawie 450 tys. zł. Ukończenie prac projekto-
wych przewidywane jest w II połowie 2022 r. Będzie to projekt trudny, 
z uwagi na rozległy charakter miejscowości, duże różnice terenu i dużo 
dróg wewnętrznych będących własnością osób fizycznych. W fazie koń-
cowej projektu gmina rozpocznie poszukiwanie możliwości sfinanso-
wania inwestycji, która będzie wieloletnia i pochłonie znaczne środki.

Ponadto kończą się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Górze 
(Paradyż) i Orlu (etap II i III). Gmina uzgodniła z PEWIK Gdynia, że 
w kolejnych latach będą wykonywane dalsze prace w zakresie etapu IV.

Trwają też prace związane z projektowaniem sieci wod-kan w Bolsze-
wie, Gościcinie, Łężycach. /UGW/
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W maseczkach i z zachowaniem procedur 
bezpieczeństwa, zajęcia zostały wznowione 
w poniedziałek, 8 czerwca.

 – Pomimo wciąż trwającej epidemii, powoli 
wracamy do normalności – mówi Łukasz Ka-
miński, zastępca burmistrza Redy -  Zajęcia od-
bywają się w dni powszednie, w dwóch turach,  
od godz. 8:00 do 11:00 oraz od 12:00 do 15:00, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bez-
pieczeństwa uczestników. Pomiędzy grupami 
poranną i popołudniową jest godzinna przerwa 
na dezynfekcję pomieszczeń. 

- Dzisiaj mamy bardzo dużo zajęć – mówi 

pani Barbara, uczestniczka grupy porannej – 
Robimy kwiatuszki metodą quillingu, potem 
wykorzystamy je do różnych dekoracji. Robimy 
również tablicę ogłoszeń, gdzie będziemy mo-
gli wymieniać się ważnymi informacjami. Ale 
przede wszystkim fantastycznie spędzamy czas. 
Po trzech godzinach zajęć wychodzimy młodsi 
i pełni pozytywnej energii. Instruktorzy wspa-
niale się nami opiekują, zajęcia są bardzo inspi-
rujące i rozwijające. 

Redzki klub Senior+ powstał dzięki dotacji 
z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” 
Edycja 2015-2020 na utworzenie i wyposażenie 

dziennego Klubu Seniora. Projekt „Senior+” 
jest adresowany do nieaktywnych zawodowo 
mieszkańców Redy, powyżej 60 roku życia. Lo-
kalizacja Klubu na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji pomaga w organizacji zajęć 
ruchowych i prozdrowotnych, zaś bezpośrednie 
sąsiedztwo Fabryki Kultury ułatwia dostęp do 
oferty kulturalnej. 

Wszystkie zajęcia w Klubie Senior+ prowadzo-
ne są bezpłatnie. Klub oferuje 15 miejsc i w tej 
chwili mogą zapisać się jeszcze dwie osoby. 
W tym celu należy się skontaktować z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Redzie.

Klub wznawia działalność
RedA | Po prawie trzech miesiącach redzcy seniorzy wrócili do zajęć, prowadzonych w Klubie Senior+.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie wspólnie z grupą te-
atralną „Srebrna Nitka” Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku przygotowały filmik na podstawie fraszki 
Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”. Nieprzypadkowo temat zdrowia 
w okresie pandemii koronawirusa nabrał wyjątkowego znaczenia.

Jak informuje dyrektor wejherowskiej biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek to kolejna z odsłon teatrologii, którą biblioteka pro-
wadzi w trybie zdalnym wspólnie z grupą teatralną „Srebrna Nitka” 
SWUTW. Wcześniej w tej formie został spopularyzowany wiersz Bo-
gny Zubrzyckiej. Filmik jest odpowiedzią na nominację Biblioteki 
Sopockiej w akcji #kochanowskichallenge zapoczątkowanej z okazji 
490. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego przez Bibliotekę Pu-
bliczną w Piasecznie oraz jedną z form popularyzacji utworów Mi-
strza z Czarnolasu przez wejherowską bibliotekę.

W wejherowskim filmiku występują słuchacze Stowarzyszenia 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Bożena Krywald, 
Kazimierz Wójcik, Krystyna Bolc, Teresa Malinowska, Alina Ma-
zurkiewicz-Sychowska, Elżbieta Kilikowska (na zdjęciu ze stopklat-
ki), Wanda Kantecka, Bogdan Krawczyk i Beata Myszka. Montaż: 
Krzysztof Powałka.

/raf/
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Wyzwanie z Janem 
Kochanowskim
WeJHeROWO | Ciekawa inicjatywa „Srebrnej Nitki” i biblioteki.
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Wśród kilkudziesięciu finalistów z całej Polski 
znalazła się „Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie”. Głosy 
można oddawać do 3 sierpnia na stronie organi-
zatora: modernizacjaroku.org.pl.

Nowoczesna hala sportowa przy SP nr 5 
w Wejherowie to kolejna inwestycja w infra-
strukturę sportową w mieście. Przypomnijmy, 
że SP nr 5 to jedna z najstarszych szkół w Wej-
herowie. Jej początki sięgają roku 1948, kiedy 
to 10 października, w przystosowanym na po-
trzeby edukacji baraku dzieci z tzw. Bolduano-
wa (Śmiechowa), usłyszały pierwszy dzwonek.

- Po latach starań udało się w budżecie wy-
gospodarować środki finansowe, które pozwo-

liły na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej 
– informuje zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Nowo wybudowany obiekt jest 
jedną z większych hal sportowych w regionie.

W sali o wysokości 7 m i wymiarach 44,5 na 
27 m uczniowie mogą uprawiać takie dyscy-
pliny sportowe jak: piłka ręczna, mini-piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka, tenis oraz 
badminton. Umożliwia to wielorakie wyko-
rzystanie tego obiektu, a młodzież szkolna 
może rozwijać swoje zainteresowania i zdol-
ności w wielu dyscyplinach sportowych. Bar-
dzo ciekawym elementem jest wyposażenie 
hali w ściankę wspinaczkową o wysokości 7 
m. Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Na płycie boiska 
jednorazowo może przebywać około 50 osób, 
a na składanych trybunach zmieści się ponad 
200 osób. Jest także możliwość przedzielenia 
hali sportowej kotarą, dzięki czemu można 
prowadzić niezależne zajęcia sportowe z kil-
koma grupami.

Oprócz samej przestrzeni przeznaczonej do 
uprawiania sportu na terenie hali powstało 
zaplecze socjalne, w tym między innymi węzły 
szatniowe, toalety (damskie, męskie i dla nie-
pełnosprawnych), prysznice, pomieszczenia 
na sprzęt, sale dla nauczycieli z toaletą, po-
mieszczenia porządkowe i magazynowe oraz 
techniczne. Uczniowie w drodze na zajęcia 
nie muszą wychodzić na zewnątrz, bo na hale 
sportowe; można przejść przez łącznik.

- Sale gimnastyczne to miejsca, gdzie moż-
na aktywnie spędzać czas niezależnie od aury 
pogodowej – mówi sekretarz miasta Bogusław 
Suwara. - Inwestycje, które konsekwentnie 
realizujemy w naszym mieście, mają na celu 
zachęcenie mieszkańców do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Do prowadzenia zdro-
wej rywalizacji i fantastycznej zabawy, a przede 
wszystkim do aktywności społecznej. W wy-
budowanej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowe] nr 5 mieszkańcy mogą rozwijać 
swoje zainteresowania, może rozwijać je każdy, 
ponieważ oferowany wachlarz dyscyplin spor-
towych, które można w niej uprawiać, jest bar-
dzo szeroki. Ta inwestycja to spełnienie marzeń 
uczniów, pedagogów i rodziców.  /raf/

Hala w finale konkursu
WeJHeROWO | Rozpoczęło się finałowe głosowanie w XXIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu na 
najpopularniejsze budowy i modernizacje w Polsce. Wśród finalistów jest wejherowska inwestycja.

W całym kraju zwolennicy Rafała Trzaskowskiego 
zmobilizowali się, aby jak najszybciej zebrać wymaganą 
liczbę podpisów. Także na wejherowskim rynku można 
było w ten sposób okazać poparcie dla kandydata Koalicji 
Obywatelskiej. Podpisy w czwartkowe popołudnie zbierali 
m.in. Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta Wejhe-
rowa, radny Rafał Szlas, były kandydat na prezydenta 
miasta i radny Marek Budnik. 
Zbieranie podpisów w Wejherowie miało wymiar bardziej 
wizerunkowy, a nie formalny. Już wtedy było bowiem wia-
domo, że pod listami z nazwiskiem Rafała Trzaskowskiego 
podpisało się znacznie więcej osób, niż jest to wymagane. 
Ale zbierającym zależało też na tym, aby pokazać, jak dużym 
poparciem społecznym cieszy się kandydat Koalicji.
- Chcieliśmy uwolnić energię ludzi i zachęcić ich do wzięcia 
udziału w wielkim święcie demokracji, jakim są wybory – 
dodaje Jacek Gafka. 
- Zauważyliśmy wielką determinację ze strony ludzi, którzy 
podpisywali się na listach – dodał Rafał Szlas. 
Jak podkreśla Marek Budnik, wiele osób przychodziło 
z listami już wcześniej wydrukowanymi i podpisanymi przez 
siebie, sąsiadów i znajomych. W całym kraju zebrano ponad 
1,6 mln podpisów. 
/raf/

czasU było bardzo mało, 
ale podpisów mnóstwo
wejherowo | tylko jeden z kandydatów na prezydenta 
polski musiał w krótkim czasie zebrać 100 tys. podpisów. 

fot. Rafał Korbut
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Czesława 
Świerk

Pana

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

Najszczersze wyrazy 
głębokiego żalu i współczucia 

dla Rodziny i Najbliższych 
z powodu śmierci 

OGłOszenie 145/2020/DB

składa

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

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

NaJsTarszY CzłONek POLskieGO zwiĄzkU GłUCHYCH 
ODDział w weJHerOwie

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

MariaN 
zaParUCHa

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy i wsparcia dla Rodziny i Najbliższych

OGłOszenie 138/2020/DB

składa
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

 OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 
1474./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodek-
su postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. 
poz. 2096 ze zm../ zawiadamia, że w dniu 2020-03-19, na wniosek 
z dnia 2019-12-24 (uzupełniony dnia 2020-03-05) Wójta Gminy 
szemud

wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej pn.: 

 „Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Kamieniu”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy szemud okre-
ślonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi 
gminnej:
- obr. Kamień działki nr ewid.: 436/1, 436/5 (powstała z dz. nr 
436/2), 436/7 (powstała z dz. nr 436/3), 436/8 (powstała z dz. nr 
436/3)
- obr. szemud działki nr ewid.: 294, 289/28 (powstała z dz. nr 
289/12), 289/30 (powstała z dz. nr 289/4)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowla-
nych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjaz-
dów i innych dróg publicznych:
- obr. Kamień działki nr ewid.: 436/4 (powstała z dz. nr 436/2), 
436/6 (powstała z dz. nr 436/3)
- obr. szemud działki nr ewid.: 289/31 (powstała z dz. nr 289/4), 
289/27 (powstała z dz. nr 289/12)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwesty-
cją o możliwości zapoznania się z decyzją w starostwie Wejherow-
skim Wydział architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 
3 Maja 4, Wgląd do akt postępowań administracyjnych w okresie 
epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego 
wirusem COViD-19 będzie możliwy po wczejśniejszym umówieniu 
się. Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgło-
szenie takiego zamiaru w terminie 14 dni, telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. Wgląd do akt sprawy będzie możliwy w godz.7.30-
15.30, tel. 58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne zastrzeżenia 
i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez platformę ePUaP 
lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

 OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych /tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz 
art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ 
zawiadamia, że w dniu 20.05.2020r., na wniosek z dnia 01.08.2019r. 
(uzupełniony dnia 22.04.2020r.) wydano decyzję o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku 
Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości około 2,5 km”  

na terenie gminy Wejherowo oraz gminy Luzino
 
na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo i Gmi-
ny luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- gmina luzino, obr. Kębłowo działki nr ewid.: 278/2 (z podziału działki nr 
278), 290/2 (z podziału działki nr 290), 280, 282, 285, 287, 289, 291, 292
- gmina Wejherowo, obr. Gościcino działki nr ewid.: 488/34 (z podziału 
działki nr 488/10), 488/36 (z podziału działki nr 488/18), 488/38 (z po-
działu działki nr 488/14), 488/40 (z podziału działki nr 488/15), 488/42 
(z podziału działki nr 488/17), 671/4 (z podziału działki nr 671/2), 671/5 
(z podziału działki nr 671/2), 672/6 (z podziału działki nr 672/3), 672/8 
(z podziału działki nr 672/5), 488/1, 671/1, 672/1, 691/1, 692/1, 693/3, 
693/5, 695/17, 695/19, 695/21, 695/23

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:
- gmina Wejherowo obr. Gościcino działki nr ewid.: 488/8, 488/27, 
488/32

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właści-
we organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
zapoznania się z decyzją w starostwie Wejherowskim Wydział archi-
tektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, Wgląd do akt 
postępowań administracyjnych w okresie epidemii i stanu zagrożenia 
epidemicznego spowodowanego wirusem COViD-19 będzie możliwy 
po wcześniejszym umówieniu się. Osoby, które chcą uzyskać wgląd do 
akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru w terminie 14 dni, tele-
fonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do akt sprawy będzie możli-
wy w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez platformę 
ePUaP lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Ko-
deksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępo-
wania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 



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

sprzedam materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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

USŁUGI

UsłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

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

RÓŻNE

sprzedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

przetasaczo zgrabiarka do siana na 2 
pasy klinowe, szer. robocza ok. 3m., 1190 zł, 
tel. 600 667 860

słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

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

dUża lodówka tanio, lawa na kółkach, tel. 
576 204 945

sprzedam słoiki 1, no lit. Z nakrętkami, 
większa ilość, szt. 1 zł, Sierakowice tel. 790 
290 835

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

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

wynajmę

odnajmę niedrogo garaż / do remontu 

OGŁOSZENIA

/ z działką o pow. 616 m2, Reda 12 Marca, 
tel. 602 306 210

kUpię

kUpię mieszkanie, zadłużone, z komorni-
kiem, do remontu, z lokatorem, szybka go-
tówka, tel. 791 715 131

kUpię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29
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Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza
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skUp mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

rok 2006 Mercedes B. Czarny Silnik, 2.0, Die-
sel, automat, bezwypadkowy, cena 11 900 zł, tel. 
602 306 210

kUpię

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

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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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.

/gwe24
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W roku szkolnym 2019/2020 szkoły i przed-
szkola z Wejherowa po raz kolejny uczestni-
czyły w działaniach edukacyjnych dotyczących 
ochrony środowiska naszego regionu. Komu-
nalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylon-
ki, którego członkiem jest miasto Wejhero-
wo, w minionym roku zapraszał do udziału 
w warsztatach terenowych, konkursach, pro-
jektach edukacyjnych oraz przekazywał miesz-
kańcom liczne wydawnictwa dotyczące ochro-
ny powietrza, wód i ziemi.

Jak dowiedzieliśmy się w Komunalnym 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
wspólnie z placówkami oświatowymi zebrano 
z terenu ośmiu gmin członkowskich Związku 
prawie 18,5 tony elektroodpadów, 10 ton bate-
rii oraz 9,5 tony plastikowych nakrętek, otrzy-
maliśmy 242 prace plastyczne wykonane przez 
dzieci oraz 113 fotografii w ramach konkursu 
fotograficznego „Na leśnym szlaku”.

- W dzisiejszym świecie obfitującym w ka-
tastrofy ekologiczne, zanieczyszczenia śro-
dowiskowe wpływające na zmiany klimatu, 
edukacja ekologiczna już od najmłodszych 
lat ma ogromne znaczenie – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Mądra edukacja to nie tylko kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności za stan środo-
wiska, ale także uczestniczenie w konkursach 
ekologicznych. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom konkursów, laureatom za aktywność 
i kratywność, a opiekunom za zaangażowanie. 

Wejherowskie szkoły i przedszkola bardzo 
aktywnie włączają się w działania związane 
z ochroną środowiska, czego efektem – poza 
wzrostem świadomości ekologicznej - są na-

grody za udział w konkursach ekologicznych. 
Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło 
uczniów z Wejherowa.

Wręczanie nagród odbędzie się we wrześniu 
br. Jest to termin orientacyjny, o ile sytuacja 

prawna i epidemiologiczna na to pozwoli. 
Szczegóły dotyczące zmian w ofercie edukacyj-
nej Związku dostępne są na stronie interneto-
wej www.kzg.pl.

/raf/

Przedszkola i szkoły z ekologią za pan brat
WeJHeROWO | Wejherowskie szkoły i przedszkola ponownie zostały nagrodzone za prowadzone w nich działania proekologiczne.

W ramach prowadzonych zajęć 
online Dziecięcego Teatru Tańca 
oraz Teatru Tańca Sarasvati Airdan-
ce instruktorka Sangmo Borysiewicz 
pracowała nad tą formą realizacji 
wspólnie z uczestnikami i rodzicami 
od ponad 1,5 miesiąca. Zdalnie in-

struowała, omawiała szczegóły oraz pracowała nad choreografią. Każdy 
uczestnik filmowany był indywidualnie w domu czy też w plenerze przez 
rodziców, z zachowaniem wyznaczonych zasad bezpieczeństwa.

Spektakl „Matka Ziemia” to swoistego rodzaju manifest. Głos Zie-
mi - upomnienie człowieka, wołanie o pomoc. Twórcy chcą uwrażli-
wić odbiorców na otaczającą nas naturę i jej degradację. Przypomnieć, 
jak ważne jest jej poszanowanie i życie w zgodzie z nim. Pokazać pięk-
no, bezkres i wszechmoc. Wskazać również, do czego może dopro-
wadzić nieodpowiedzialne działanie człowieka – jak bardzo potrafi 
zmienić środowisko, pozostawiając po sobie ogromne zniszczenia. 
W spektaklu została połączona północ z południem – na poszczególnych 
nagraniach zobaczymy piękne plenery Parku Ojcowskiego, Beskidu i Mo-
rza Bałtyckiego. Zestawiono najwspanialsze polskie pejzaże z miejscami 
zdegradowanymi przez człowieka (wykarczowane, zaśmiecone lasy). 
Twórcy pragną pokazać, że kolejne młode pokolenia niebawem nie będą 
miały możliwości dorastać w pięknych okolicznościach natury.

Spektakl w reżyserii Sangmo Borysiewicz powstał we współpracy sekcji 
prowadzonych przez Wejherowskie Centrum Kultury - Teatru Tańca Sa-
rasvati oraz Studia Jogi i Baletu w leśnym Centrum koło Krakowa, a także 
Sangter Foundation. Czas trwania 17 minut.

Muzyka www.bensound.com
Spektakl na początku tego miesiąca został opublikowany w internecie, 

można go oglądać na stronie wck.org.pl.
/raf/

„Matka Ziemia” 
- spektakl w sieci
WeJHeROWO | Na stronie WCK można już obejrzeć nową, krótką 
formę teatralną, która jest zgodna z wszystkimi obowiązującymi 
obostrzeniami. To spektakl w formie online pt. „Matka Ziemia”.
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konkurs „małe dzieci nie chcą 
śmieci”, XXii edycja:
- Sara Nagórska, III miejsce w kat. 
SP klasa I, Szkoła Podstawowa nr 
7 Specjalna z oddziałami szpital-
nymi w Szpitalu Specjalistycznym
- Ksawery Krywald, I miejsce 
w kat. SP klasa II, Szkoła Podsta-
wowa nr 8 w ZSP nr 2
- Antonina Bolanowska, 
wyróżnienie w kat. SP klasa III, 
Społeczna Szkoła Podstawowa

konkurs fotograficzny, 
Xii edycja:
- Tymoteusz Dawidowski, III 
miejsce w kat. SP klasy IV – VI, 
Szkoła Podstawowa nr 8 w ZSP 
nr 2
- Oliwia Szpakowicz, III miejsce 
w kat. SP klasy VII – VIII, Szkoła 
Podstawowa nr 8 w ZSP nr 2
- Karolina Mielewczyk, I miejsce 
w kat. Szkoły Ponadpodstawowe, 
Powiatowy Zespół Szkół nr 3
- Zofia Bartoszewska, III miejsce 

w kat. Szkoły Ponadpodstawowe, 
Powiatowy Zespół Szkół nr 3
- Dawid Szymichowski, 
wyróżnienie w kat. Szkoły Ponad-
podstawowe, Powiatowy Zespół 
Szkół nr 3
- Karolina Thiel, wyróżnienie 
w kat. Szkoły Ponadpodstawowe, 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4
- Michalina Dąbrowska, 
wyróżnienie w kat. Szkoły Ponad-
podstawowe, Powiatowy Zespół 
Szkół nr 4
 
konkurs „ekspert e.e. 
czyli w trosce o środowisko”:
- Igor Gibas, II miejsce w kategorii 
uczniowskiej, Niepubliczne Przed-
szkole „Słoneczne Przedszkole” 
w Wejherowie
- Piotr Piaseczny, I miejsce w kat-
egorii uczniowskiej, Społeczna 
Szkoła Podstawowa nr 1
- Bartosz Chlechowicz, III miejsce 
w kategorii uczniowskiej, Zespół 
Szkolno – Przedszkolny nr 2
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Chętnie odwiedzane przez klientów „Jarmarki Cuda Wianki” 
ponownie zawitały w Porcie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan. Jeszcze dziś i jutro na stoiskach regionalnych 
dostawców i twórców można zakupić żywność oraz ubranka 
dziecięce. Na stoiskach spożywczych można znaleźć bogaty 
wybór tradycyjnych wędlin, chlebów na zakwasie oraz serów. 
Ponadto w ofercie wystawców znalazły się też oliwki, róż-
norodne bakalie czy miody. Z kolei na stoiskach rękodzielni-
czych można znaleźć ciekawe fasony ubranek dla dzieci. 
Stoiska są dostępne w pasażu Portu Rumia w godzinach 
pracy obiektu, czyli od 9:00 do 21:00 jeszcze do 13 czerwca. 
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich kupujących centrum 
handlowe przypomina o zasadach bezpiecznych zakupów. 
Klienci w trakcie wizyty w obiekcie powinni mieć zasłonięte 
usta i nos maseczką lub szalikiem, nosić jednorazowe ręka-
wiczki oraz utrzymywać 2 metry odległości od innych osób 
przebywających na terenie pasażu galerii handlowej. 
Jarmark „Cuda wianki” rozpoczął się 9 czerwca i potrwa do 
soboty 13 czerwca w Porcie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Stanowiska 
w pasażu sę dostępne w godzinach otwarcia galerii handlo-
wej. Wstęp wolny!
/raf/

reGionalne prodUkty 
znów na jarmarkU
rUmia | jarmark produktów regionalnych ponownie 
zagościł w porcie rumia. będzie otwarty tylko do jutra. 

fot. Rafał Korbut

Początek spotkania to duża przewaga go-
spodarzy. W pierwszym kwadransie meczu 
doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji pod 
bramką Gryfa, ale w każdej z nich zabrakło 
skuteczności. W 16. minucie pojedynku ze 
znakomitej strony pokazał się Deleu, ale ude-
rzenie byłego piłkarza Lechii Gdańsk okazało 
się zbyt słabe. Kolejne minuty upłynęły pod 
znakiem całkowitej dominacji podopiecz-
nych Adriana Stawskiego, którzy wykazywali 
się dojrzałością w kreowaniu gry. W poczy-
naniach gości było widać wiele chaosu i nie-

dokładnych zagrań, które nie przysparzały 
bramkowych sytuacji. 

Szturm na bramkę Wiesława Ferry był kon-
tynuowany w drugiej połowie spotkania. 
W pierwszym kwadransie swoje szanse mieli 
Mateusz Szela oraz najskuteczniejszy snajper 
Bytowa – Karol Czubak. W 54. minucie derbo-
wego pojedynku znakomitą serią parad popisał 
się golkiper Żółto-Czarnych, który wybronił 
trudny strzał i nie dopuścił do utraty gola po-
mimo dwóch dobitek. Najwidoczniej ta sytuacja 
podziałała na podopiecznych Łukasza Kowal-

skiego mobilizująco, bo w 61. minucie meczu 
w rewelacyjnej sytuacji znalazł się Kewin Przy-
goda. Młody napastnik Gryfa Wejherowo nie-
stety nie zdołał trafić do pustej bramki. Minutę 
później 22-letni piłkarz  ze spuszczoną głowę 
opuścił murawę bytowskiego stadionu, a w jego 
miejsce na boisku zameldował się Karol Bara-
nowski. Wejście nowego zawodnika nie odmie-
niło stylu gry piłkarzy ze Wzgórza Wolności. 
Na murawie wciąż dominowali gospodarze, co 
przyniosło oczekiwany skutek w postaci bramki 
zdobytej w 78. minucie meczu. Autorem gola 
otwierającego wynik derbowego spotkania był 
Karol Czubak. Żółto-Czarni w ostatniej fazie 
rozgrywki próbowali doprowadzić do wyrów-
nania, ale w ich akcjach ofensywnych brakowało 
dokładności i wykończenia. Gdy wydawało się 
już, że zwycięstwo w Derbach Kaszub padnie 
łupem Bytovii Bytów – w doliczonym czasie gry 
bramkę na wagę remisu strzelił Bartosz Gęsior. 
Po tej sytuacji arbiter główny zakończył mecz. 

Remis w Derbach Kaszub
II LIGA | Żółto-Czarni wywożą z Bytowa cenny punkt. Pomimo dominacji gospodarzy Gryfowi udaje się 
doprowadzić do remisu w doliczonym czasie gry. Autorem gola gwarantującego remis był Bartosz Gęsior.

bytovia bytów: 
Gostomski – Liberacki, Rutkowski, Memić, 
Deleu, Lech, Feruga, Zawistowski, Kwiat-
kowski, Szela, Czubak

Gryf wejherowo: 
Ferra – Gęsior, Przygoda, Gabor, Sławek, 
Godlewski, Pilarski, Kolus, Pek, Nowicki
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Dzień pełen zabawy
RedA | W tym roku, ze względu na panującą wciąż epidemię korona-
wirusa, Fabryka Kultury przeniosła święto wszystkich dzieci do sieci.

Coroczne obchody Dnia Dziecka nie mogły odbyć się w postaci kolo-
rowego festynu w Miejskim Parku Rodzinnym dlatego Fabryka Kultury 
w Redzie podjęła się wyzwania organizacji święta najmłodszych w for-
mie on-line. Odległość nie stanęła jednak na przeszkodzie, by stworzyć 
dzieciom pełne rozrywki i radości święto.

Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji do wykonania samodzielnie 
w domu. W bogatym harmonogramie znalazły się filmy instruktażowe, 
wyzwania z nagrodami oraz animacje dla dzieci. Wydarzenia udostęp-
nione na profilu społecznościowym stanowiły inspiracje do spędzenia 
tego dnia w rodzinnym gronie. Z udostępnionych materiałów widzo-
wie mogli dowiedzieć się jak stworzyć giga bańki mydlane, gumowego 
slime’a, zapoznali się z pojęciem geocachingu (gra terenowa polegająca 
na poszukiwaniu tzw. skrytek stworzonych przez innych uczestników 
zabawy). Dzieci miały okazję zobaczyć wspaniały spektakl on-line, czy 
też wykonać zadania, w których do wygrania były kolorowe upominki. 
Wśród wyzwań – wspólne gotowanie oraz rodzinny spacer. Założeniem 
wydarzenia było stworzenie okazji dla dzieci i rodziców do wspólnego 
spędzania czasu. Uczestnicy mogli dzielić się mile spędzonymi chwilami 
udostępniając zdjęcia na stroni wydarzenia.

– Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organiza-
cję tego wydarzenia – mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kul-
tury – Nie udałoby się stworzyć tego przedsięwzięcia gdyby nie pomoc 
i kreatywność Młodzieżowej Rady i zaprzyjaźnionych instruktorów, to 
dzięki nim razem mogliśmy przeżyć ten wyjątkowy Dzień Dziecka.

Początkowo warsztaty z młodzieżą 
miały odbyć się „tradycyjnie” - zajęcia 
w pracowni komputerowej, a następnie 
testowanie w terenie gry opartej na „Bal-
ladynie” Juliusza Słowackiego.
- Rzeczywistość zweryfikowała plany 
i przed prowadzącą zajęcia pojawiło się 
nowe zadanie: skuteczne przeprowadze-
nie zdalnych warsztatów projektowania 
z młodzieżą, której nigdy wcześniej nie 
spotkała w realnym świecie. Na potrzeby 
nowej formuły zajęć powstały trzy kilku-
osobowe zespoły – każdy z nich składał 
się członków jednej klasy – opowiada 
Ewelina Magdziarczyk – Plebanek, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Pierwsze, wspólne spotkanie miało 
miejsce 28 kwietnia. Po części oficjalnej 
odbyło się dwugodzinne szkolenie tech-
niczne. Od tej pory młodzież pracowała 
w trzech, mniejszych grupach nad swoją 
wersją gry.
Ósmoklasiści świetnie poradzili sobie 
z mechaniką gry, stworzeniem ciekawe-
go scenariusza i przygotowaniem opra-
wy graficznej. Do „zadanej” tematyki 
podeszli w sposób twórczy, ale udało 
im się nie zgubić głównego przesłania 
„Balladyny” - podkreśla dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.
Warsztaty zakończyły się 21 maja. Ich wy-
nikiem są trzy, prototypowe, gry mobilne: 
„Kto wygra: Alina czy Balladyna?”, „Wiel-
kie śledztwo” i „Balladyna: The Kirkor Edi-
tion”. Teraz zostaną one przetestowane 
przez pozostałych uczniów. Ponadto, na 

ich podstawie zostanie stworzona jedna, 
główna gra mobilna, którą każdy będzie 
miał okazję sprawdzić. Jej premiera 
odbędzie się we wrześniu podczas Naro-
dowego Czytania, którego lekturą w tym 
roku jest właśnie „Balladyna”.
W zależności od sytuacji epidemiolo-
gicznej, gra będzie miała formułę w pełni 
mobilną, w której uczestnicy będą się 
poruszać po Wejherowie, lub „domową”, 
z której będzie można skorzystać, nie 
wychodząc z domu.
- Wypracowane metody pracy zdal-
nej w szkole, pozwoliły na sprawne 
przeprowadzenie projektu i umożliwie-
nie ósmoklasistom, którzy za chwilę 
kończą pierwszy etap edukacji, udziału 
w nowatorskim przedsięwzięciu, dzięki 

któremu spojrzeli na lekturę z zupełnie 
innej strony – podsumowuje Ewelina 
Magdziarczyk – Plebanek.
Warto dodać, że koniec Miejska Biblio-
teka Publiczna w Wejherowie planuje 
wprowadzić innowacyjny sposób czyta-
nia lektur szkolnych z pomocą aplikacji 
mobilnych do stałej współpracy ze szko-
łami podstawowymi w naszym mieście. 
W ten sposób po omówieniu kolejnych 
lektur uczniowie będą mogli sprawdzić 
swoją wiedzę, grając w zaprojektowaną 
przez ich uczestników grę.
Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.
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nowatorskie spojrzenie na znane lektUry szkolne
wejherowo | miejska biblioteka publiczna we współpracy z firmą szkoleniową zorganizowała projekt „smart_lektury”,  
dzięki któremu uczniowie ze szkoły podstawowej nr 11 - bez wychodzenia z domu - mogli stać się projektantami gry mobilnej.
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