
ObOstrzenia przedłużOne

Obowiązujące w całym kraju obostrzenia związane z pan-
demią koronawirusa zostały przedłużone o ponad tydzień 
– na razie będą obowiązywać do 18 kwietnia. Tymczasem po 
świętach pandemia znów się rozpędza. Czwartek był najtra-
giczniejszym do tej pory dniem - Ministerstwo Zdrowia poin-
formowało wczoraj o 954 zmarłych osobach.
str. 3

Finansowe wsparcie

Organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego na terenie 
powiatu wejherowskiego otrzy-
mały dofinansowanie na realizację 
zadań publicznych. W tym roku 
na ten cel powiat przeznaczył kwo-
tę 240 tys. zł.
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Budują EkofaBrykę

Dzięki budowie EkoFabryki 
w Wejherowie powstanie nowo-
czesny system gospodarki od-
padami oraz Ośrodek Eduka-
cji Ekologicznej. Centrum, któ-
re mieścić się będzie na terenie 
o powierzchni ok. 2 ha, otwarte 
będzie dla każdego.
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Podstawowym założeniem Tarcz Antykryzysowych jest redukcja nega-
tywnych skutków ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19. 
Najpopularniejszą formą pomocy oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych jest zwolnienie ze składek. To jednak nie jedyne wsparcie. 
Z jakich jeszcze rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Na Pomorzu kwota umorzonych do tej pory składek wyniosła ponad 
930 mln zł. Do końca kwietnia można składać wnioski o zwolnienie ze 
składek za styczeń, za grudzień i styczeń a także za luty. W dalszym ciągu 
można też starać się o świadczenie postojowe lub jego kontynuację. Do-
tyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale także osób, które wykonują umo-
wy cywilnoprawne. Takie wnioski można składać nawet do 3 miesięcy 
od zniesienia stanu epidemii. 

To jednak nie wszystkie formy pomocy. Każdy, niezależnie od wielkości 
przedsiębiorstwa czy czasu jego prowadzenia może skorzystać z odrocze-
nia terminu płatności składek bądź ich rozłożenia na raty bez ponoszenia 
opłaty prolongacyjnej. Wystarczy zawrzeć z ZUS umowę. Jeżeli złożymy 
wniosek o nazwie RDU przed terminem płatności składek, nie poniesie-
my żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek będzie złożony po 
terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złoże-
nia wniosku. Ulga dotyczy składek od stycznia ubiegłego roku. Z odrocze-
nia terminu płatności składek w związku z koronawirusem skorzystało na 
Pomorzu przeszło 15 tys. osób, natomiast z rozłożenia na raty ponad 3 tys. 

Osoby, które mają problemy z terminowym opłacaniem składek przez 
COVID mogą starać się o odstąpienie od odsetek od zaległości. Jest to 
jednak możliwe wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po 
ustawowym terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek. Nie 
ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek. Ulga dotyczy jednak 
tylko odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r. 
Wniosek o wsparcie nosi nazwę RDO. 

Wnioski o wsparcie z ZUS można składać wyłącznie przez PUE, czyli 
Platformę Usług Elektronicznych. 

/raf/

Nie tylko zwolnienie 
ze składek
Powiat | Sprawdź, jakie wsparcie poza zwolnieniem ze składek mo-
żesz dostać z ZUS.
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Bądź 
na Bieżąco
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Obowiązek przeprowadzenia spisu po-
wszechnego wynika z  zobowiązań międzyna-
rodowych. Dla celów porównawczych co dzie-
sięć lat, w  tym samym czasie, wszystkie kraje 
Unii Europejskiej są obowiązane do dostarcze-
nia wyczerpujących danych objętych temata-
mi spisu. Tym samym również na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej przeprowadza się bada-
nie, które dostarcza administracji publicznej, 
organom rządowym i samorządowym, instytu-
cjom naukowym i badawczym, ośrodkom ana-

litycznym, szkołom wyższym, mediom, a  tak-
że osobom prywatnym pełnych informacji opi-
sujących stan i  strukturę społeczno-demogra-
ficzną kraju.

Jak się spisać?
Najprościej spisać się poprzez aplikację do-

stępną na stronie spis.gov.pl. A co, gdy ktoś nie 
ma dostępu do Internetu lub zwyczajnie po-
trzebuje pomocy w przejściu przez formularz? 
W takim przypadku pomocą służą urzędy.

- Przygotowaliśmy w Urzędzie specjalne sta-
nowisko komputerowe, gdzie, przy zachowa-
niu reżimu sanitarnego, pracownik pomo-
że wypełnić formularz internetowo – mówi 
Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy 
– Zapraszamy wszystkich mieszkańców, któ-
rzy nie mają dojścia do sieci, lub przy wypeł-
nieniu obowiązku spisowego mogą potrzebo-
wać pomocy.

Spisać można się również na infolinii spiso-
wej obsługiwanej przez pracowników staty-
styki publicznej pod numerem – 22 279 99 99. 
Z  uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie 
nie będą realizowane do odwołania. Interneto-
wo można się spisać również w wojewódzkich 
urzędach statystycznych.

Narodowy spis powszechny obejmuje:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo 

przebywające w mieszkaniach, budynkach i in-
nych zamieszkanych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami;

- osoby fizyczne niemające miejsca zamiesz-
kania;

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego za-
kwaterowania oraz zamieszkane pomieszcze-
nia niebędące mieszkaniami.

Z  powodu stanu epidemii Narodowy Spis 
Powszechny został wydłużony do 30 wrze-
śnia. Obowiązkiem spisowym jest objęty 
każdy Polak. Osoby małoletnie powinny zo-
stać spisane przez rodziców lub opiekunów. 
Zebrane dane będą objęte bezwzględną ta-
jemnicą statystyczną. 

Reda się spisuje i pomaga
REDa | 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Urząd Miasta 
w Redzie jest gotowy do pomocy mieszkańcom.
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1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się w Polsce Narodowy Spis 
Ludności i Mieszkań. Główną metodą spisu - o skorzy-
stanie której apeluje Główny Urząd Statystyczny - ma 
być samospis internetowy. Każdy mieszkaniec zachę-
cany jest do zalogowania się na stronie www.spis.gov.pl 
i wypełnienie prostej ankiety.
To bardzo ważne wydarzenie zarówno dla Kaszubów, jak 
i innych mniejszości, zamieszkujących teren RP, pod-
czas którego po raz kolejny będzie można podkreślić 
naszą odrębność narodową i językową.  
Tegoroczny spis będzie pierwszym, który zostanie prze-
prowadzony przede wszystkim przez Internet, a udział 
w nim będzie obowiązkowy. Osoby, które z różnych 
przyczyn nie będą mogły dokonać samospisu interneto-
wego, będą mogły liczyć na pomoc rachmistrzów.
/raf/

każdy musi to zrobić!
WEJHEroWo | spis powszechny Ludności i mieszkań 
2021.
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Czwartek był najtragiczniejszym dniem, li-
cząc od początku pandemii. Ministerstwo 
Zdrowia poinformowało o 954 zmarłych oso-
bach, u któych zdiagnozowano COVID-19. 
To najwyższa do tej pory liczba zgonów. Trze-
ba jednak wziąć pod uwagę, że są to dane po 
Świętach Wielkiej Nocy i część osób, ujętych 
w statystykach, zmarło w Wielki Piątek, Wiel-
ką Sobotę oraz w same święta. 

W czwartek resort zdrowia podał aktualne 
dane statystyczne dotyczące pandemii. Po-
twierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
u kolejnych 27 887 osób.

W województwie pomorskim liczba nowych 
zakażeń to 1484, zmarły 44 osoby (z tego 42 
osoby miały choroby współistniejące, nato-
miast wyłącznie z powodu COVID-19 zmar-
ły 2 osoby). Liczba wykonanych testów: 7026. 

W powiecie wejherowskim liczba zakażo-
nych w ciągu doby wyniosła 138, liczba przy-

padków śmiertelnych – 1 (osoba zmarła mia-
ła choroby współistniejące). Liczba wykona-
nych testów – 718. 

Dzień wcześniej przedstawiciele rządu na 
specjalnie zwołanej konferencji poinfor-
mowali o przedłużeniu obowiązujących ob-
ostrzeń (wcześniej miały obowiązywać do 9 
kwietnia). 

- Przedłużamy je do 18 kwietnia - poinfor-
mował minister zdrowia Adam Niedzielski. - 
Co istotne, dopiero w perspektywie tygodnia 
okaże się, jaki wpływ na rozwój trzeciej fali 
epidemii miały minione święta. 

Minister podkreślił także, że nie można pa-
trzeć wyłącznie na statystyki zakażeń. Istotna 
także jest aktualna sytuacja w szpitalach, a ta 
– niestety – jest bardzo poważna. 

- „Parametry zajętości" łóżek w szpita-
lach zbliżają się do 80 procent i to sytuacja 
niebezpieczna – powiedział Niedzielski. - 

Fala zachorowań z zeszłego tygodnia właśnie 
teraz będzie przechodziła przez szpitale. Spa-
dek liczby zachorowań (chodzi o dane sprzed 
2 – 4 dni – przyp. red.) jest związany z okre-
sem świątecznym. Reprezentatywne infor-
macje będziemy mieli tak naprawdę dopiero 
w kolejnych dniach. Konsekwencje ewentu-
alnej zwiększonej mobilności w czasie świąt, 
skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, 
będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym 
tygodniu. Wtedy przekonamy się, czy ta trze-
cia fala będzie stopniowo opadała, czy złapie 
drugi oddech.

Rafał Korbut

Obostrzenia przedłużone
KRaj | Obowiązujące w całym kraju obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zostały prze-
dłużone o ponad tydzień – na razie będą obowiązywać do 18 kwietnia. Tymczasem po świętach 
pandemia znów się rozpędza. 

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

OgłOszenie 84/2021/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu miasta rumi przy 
ul. sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został 
Wykaz nr iX stanowiący załącznik do zarządzenia 
nr 970/95/2021 Burmistrza miasta rumi z dnia 
1 kwietnia 2021 roku obejmujący nieruchomość 
niezabudowaną składającą się z działek nr 69/32, nr 
39 i nr 27/7 o łącznej pow. 575m²,  obr. 12, położoną 
w rumi przy ul. H. Czarnieckiego, stanowiącą 
własność gminy miejskiej rumia przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, z pierwszeństwem nabycia 
przysługującemu poprzedniemu właścicielowi lub 
jego spadkobiercom.

rumia, dnia 02.04.2021r.
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Pani
Jolancie GackowskieJ

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Męża
składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu Miasta Rumi

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

aktuaLniE oboWiązuJącE 
rEstrykcJE:
- zamknięte centra i galerie handlowe (nie 
dotyczy sklepów spożywczych, aptek 
i drogerii, salonów prasowych, księgarni)
- zamknięte sklepy meblowe i budowlane 
powyżej 2 tys. m kw. 
- ograniczenia w placówkach handlowych 
i miejscach użyteczności publicznej, jak 
np. poczty: 1 osoba na 15 m kw. w sklepach 
do 100 m kw.; 1 osoba na 20 m kw. w skle-
pach powyżej 100 m kw.
- limity w kościołach: 1 osoba na 20 m 
kw., zachowanie odległości min. 1,5 m, 
obowiązek zakrywania ust i nosa za po-
mocą maseczki
- nieczynne salony urody, zakłady kosme-
tyczne oraz fryzjerskie
- zamknięte przedszkola i żłobki (opie-
ka wyłącznie dla dzieci rodziców wyko-
nujących zawód medyczny i służb mun-
durowych)
- obiekty sportowe dostępne wyłącznie 
dla sportu zawodowego
- nauczanie zdalne dla wszystkich rocz-
ników
- zamknięte hotele
- zamknięte teatry, kina, muzea, galerie 
sztuki, kasyna
- zamknięte baseny, sauny, solaria

W naszych okolicach zjawisko to niestety również ist-
nieje. Sołtys Gościcina Marek Miotk przyznaje, iż cały 
czas walczy z problemem dzikich wysypisk. Do tej pory 
udało się już zlikwidować kilka z nich, a nawet odna-
leźć i ukarać sprawców. Często jednak sprawy wysypisk 
z braku dowodów zostają po prostu umorzone.
W ostatnim czasie odkryto dzikie wysypisko śmieci na 
polu nieopodal ulicy Rumiankowej w Gościcinie. Takie 
sprawy nie należą do najłatwiejszych. W tym miejscu 
jest droga gminna. Sprawa toczyła się od grudnia (wte-
dy odkryto pozostawione śmieci), ale niestety warun-
ki pogodowe nie pozwoliły na to, aby usunąć te odpady. 
Miejsce, gdzie śmieci zalegały, znajdowało się bowiem 
w miejscu, gdzie jest bardzo utrudniony dojazd, szcze-
gólnie gdy znajduje się tam sporo śniegu. Jest to pod-
mokły, miękki teren i nie mogły być wcześniej usunię-
te. Ostatecznie wysypisko zostało posprzątane, a spra-
wa zgłoszona policji. 
Pozostałości, które najczęściej zalegają w lasach to rze-
czy budowlane lub właśnie warsztatowe, motoryzacyjne. 
- „Budowlanka” to najczęstszy problem. Natomiast naj-
więcej śmieci ja jako sołtys, które usuwam, które uda-
je się zlokalizować, to są najczęściej rzeczy warsztato-
wo-budowlane - informuje Marek Miotk.
Problem zaśmiecania lasów trwa praktycznie cały czas 
i wymaga podjęcia nieustającej walki, by dzikie wysypi-
ska jak najszybciej likwidować, a sprawców surowo ka-
rać. Sołtys Gościcina dodaje, iż podczas dotychczaso-
wej kadencji udało się usunąć 6 takich wysypisk,  tego 
3 razy złapano sprawcę.
Sołtys Gościcina przypomina także o fotopułapce, któ-
ra została zakupiona specjalnie do walki z problemem 
wysypisk.
- Osobiście jako sołtys i radny na sesji prosiłem wójta, 
aby stosować fotopułapkę - przyznaje sołtys Gościcina 
Marek Miotk.
W ostatnim czasie powstała inicjatywa, w której działa-
cze gminy sami angażują się w sprzątanie wybranych 
części lasu. Niestety śmieci jest mnóstwo. Fotopułapka 
jednak skutecznie może wyłapać osoby odpowiadające 
za zaśmiecanie.
Tym razem sprawa znalazła swój finał. Okazało się, że 
śmieci wywiózł i porzucił na polu mieszkaniec gm. Wej-
herowo. Sołtys Gościcina poinformował, że na podstawie 
znalezionych w porzuconych odpadach rachunków uda-
ło się namierzyć właściciela śmieci. 
Po ustaleniu tożsamości mieszkańca gminy ten przyznał 
się do winy. Mężczyzna wyjaśnił, że zlecił innej osobie 
utylizowane odpadów, a sam nie jest odpowiedzialny za 
stworzenie dzikiego wysypiska. 
Właściciel odpadów został zobowiązany do przedsta-
wienia sołtysowi rachunku za wywóz zarówno odpadów 
zostawionych przy leśnej drodze, jak i... wszystkich in-
nych odpadów z tej ulicy. Dodatkowo zadośćuczynie-
niem jest wpłata pieniędzy na cel charytatywny. Ponad-
to musi posprzątać Gościcino (z pomocą rodziny) w wy-
znaczonym czasie.
Sołtysi Gościcina i Orla wystosowali wniosek do wój-
ta gminy o zakup większej liczby fotopułapek, które być 
może zmniejszą nielegalny proceder wywożenia śmieci 
do lasu czy porzucania przy drogach.
(K.C.)

dzikiE Wysypiska śmiEci 
to Wciąż spory probLEm
Gm. WEJHEroWo | zaśmiecanie pól i lasów to 
odwieczny problem. szczególnie wiosną, gdy śnieg 
stopnieje, a pogoda zachęca do spacerów, natknąć się 
można na bardzo niemiłe niespodzianki pozostawione 
przez ludzi na terenie lasów.

fot. m. Chmielewska
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Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie otrzymała 
wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 
2020” organizowanym przez Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podkreśla, że dzia-
łania podejmowane przez biblioteki w tym trudnym okre-
sie cechowała różnorodność, innowacyjność rozwiązań, 
kreatywność, ogromny zasięg oraz szerokie spektrum 
form zaoferowanych użytkownikom.
- Bardzo cieszymy się, że nasze działania, w tym trudnym dla 
wszystkich czasie, zostały docenione przez komisję konkur-
sową. Organizatorzy konkursu zwrócili szczególną uwagę 
na „ogromne zaangażowanie bibliotek i bibliotekarzy w upo-
wszechnianie czytelnictwa w tym tak szczególnym, i trud-
nym, roku 2020” – mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
- Gratuluję Bibliotece, pani dyrektor i wszystkim pracowni-
kom tej instytucji, otrzymanego wyróżnienia. Świadczy to 
o tym, że bibliotekarze stając przed nowymi wyzwaniami, do-
stosowali się do okoliczności i podjęli różnorodne działania, 
aby zaspokoić oczekiwania i potrzeby czytelników/użytkow-
ników w każdym wieku. Cieszę się, że wejherowscy bibliote-
karze sprostali tym oczekiwaniom a praca ich spotkała się 
z uznaniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie oprócz dyplo-
mu i okolicznościowego upominku książkowego otrzyma 
również rabat na zakup książek do biblioteki.
/raf/

WyróżniEniE dLa 
miEJskiEJ bibLiotEki
WEJHEroWo | miejska biblioteka publicznej 
w Wejherowie otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie.
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Wsparli działalność 
stowarzyszeń

Powiat | Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych. 
W tym roku na ten cel powiat przeznaczył 240 tys. zł.  

fot. Um Wejherowo 

fo
t. 

U
m

 W
ej

he
ro

w
o

Objazdowa zbiórka odpadów 
niebezpiecznych
wEjHERowo | 16 i 30 kwietnia br. mieszkańcy Wejherowa będą mieli możliwość oddania powstających wyłącznie w gospodarstwach do-
mowych odpadów niebezpiecznych. 

Należy je dostarczyć osobiście do  kierowcy 
samochodu. Zbiórkę organizuje Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Co można przekazać: zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny (do 20 kg), baterie i akumu-
latory,  termometry rtęciowe, żarówki energo-
oszczędne, środki ochrony roślin i owadobój-
cze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pu-
ste opakowania nie będą przyjmowane), prze-
terminowane lub tylko częściowo wykorzysta-
ne leki bez opakowań i ulotek.

16 kwietnia (piątek) – wejherowo Północ:
9:00 – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdań-

ska 30

9:40 – Szkoła Podstawowa nr 11, Os. Kaszub-
skie 27

10:20 – Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. 
Obrońców Wybrzeża 1

11:00 – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Nanic-
ka 22

12:00 – 12:40 – Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3, ul. Budowlanych 2

30 kwietnia (piątek) - wejherowo Południe 
9:00 – Powiatowy Zespół Kształcenia Specjal-

nego, ul. Sobieskiego 279 (przy budynku G)
9:40 - Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobie-

skiego 344 (postój ul. Inwalidów Wojennych)
10:20 - Szkoła Podstawowa nr 9, Os. 1000-

lecia Państwa Polskiego 15
11:00 - LO nr 1, ul. Bukowa 1
11:40 - Powiatowy Zespół Szkół nr 2, ul. 

Strzelecka 9
12:20 - Powiatowy Zespół Szkół Policealnych, 

ul. Dworcowa 5
13:00 - 13:20 - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 

Śmiechowska 36 (parking z tyłu szkoły)
Przypominamy też o możliwości oddania zu-

żytych sprzętów elektrycznych i  elektronicz-
nych oraz pozostałych odpadów niebezpiecz-
nych w  Punkcie Zbiórki Odpadów Niebez-
piecznych (PZON) w siedzibie Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z  o. o.,ul. Obrońców Helu 
1. Punkt jest czynny w  poniedziałki i  środy 
w godz. 15-18, soboty 8-12.  

Zużyte baterie zbierane są również w  syste-
mie pojemnikowym w  placówkach oświato-
wych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Wejhe-
rowa natomiast przeterminowane leki w apte-
kach na terenie miasta. 

Zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny 
o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpo-
średnio z domów i mieszkań po ich zgłoszeniu 
telefonicznym - 58 624 66 11.

/raf/

Środki wesprą projekty sportowe, zadania 
z zakresu kultury czy działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

W ramach konkursu grantowego ogłoszone-
go przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na 
2021 r. wsparcie otrzymały 94 przedsięwzięcia.

– Na terenie powiatu wejherowskiego jest 
wiele prężnie działających organizacji poza-
rządowych – podkreśla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

– Dzięki projektom realizowanym przez 
tzw. trzeci sektor, każdego roku przeprowa-
dzanych jest wiele ciekawych przedsięwzięć 
służących integracji społecznej, upowszech-
nianiu kultury fizycznej, sprzyjających ak-

tywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży 
oraz propagujących zdrowy styl życia i lokal-
ne produkty turystyczne.

Na realizację zadań publicznych w 2021 
r. najwięcej środków przeznaczono na upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu – 
91.500 zł oraz działania związane z kulturą, 
sztuką i ochroną dóbr kultury – 49.500 zł. Po-
nadto na zadania w sferze wypoczynku dzieci 
i młodzieży przekazano – 33.700 zł, działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji, promowania aktywności oraz in-
tegracji osób niepełnosprawnych – 20.000 zł. 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego wsparł także 
projekty z zakresu ochrony i promocji zdro-

wia, ratownictwa i ochrony ludności oraz 
z zakresu turystyki, w tym promocji lokal-
nych produktów turystycznych, krajoznaw-
stwa, ochrony środowiska, edukacji ekolo-
gicznej i opieki nad zwierzętami.

– Wspieramy finansowo wydarzenia już zna-
ne, które na stałe weszły do 

kalendarza imprez powiatowych, m.in.: 
Redzkie Impresje, Konkurs Haftu Kaszubskie-
go czy Maraton Pieśni Patriotycznych w Pa-
łacu, ale także nowe inicjatywy na rzecz róż-
nych grup społecznych – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Życzę powodzenia 
w ich realizacji, tym bardziej że mamy szcze-
gólnie trudny okres ze względu na pandemię. 
Wierzę, że przekazane stowarzyszeniom środ-
ki zostaną w pełni wykorzystane i posłużą na-
szym mieszkańcom.

Systematycznie Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego zwiększa pulę środków, które trafiają do 
podmiotów prowadzących działalność pożyt-
ku publicznego na terenie powiatu. W 2019 r. 
dotacje wyniosły 220.000 zł, a w bieżącym roku 
blisko ćwierć miliona zł. To efekt dostrzegania 
rosnącej roli organizacji pozarządowych i ko-
rzyści wynikających ze współpracy z tzw. trze-
cim sektorem.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wyko-
nanie zadań publicznych w 2021 r. można zo-
baczyć na stronie internetowej www.powia-
twejherowski.pl/aktualnosci.

/raf/
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Inwestycję realizuje Zakład Usług Komunal-
nych, który zdobył na ten cel środki z fundu-
szy Unii Europejskiej. Centrum otwarte bę-
dzie dla każdego, kto interesuje się ekologią, 
recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, 
naprawą sprzętów oraz stylem życia zero wa-
ste, czyli zero marnowania. 

Nowoczesna EkoFabryka powstanie na tere-
nie dawnych zakładów drzewnych w  rejonie 
ulic Tartacznej i Budowlanych. Na powierzch-
ni 2 ha znajdzie się Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), myjnia do 
pojemników i pojazdów, Centrum Edukacyj-
ne oraz Biuro Obsługi Klienta. W EkoFabry-
ce powstaną warsztaty do naprawy przedmio-
tów i  sprzętów, biblioteka z odzysku, ścieżka 
edykcyjna dla dzieci i  dorosłych oraz warsz-
taty „Zrób to sam”. Organizowane będą kon-

ferencje i szkolenia oraz spotkania o tematy-
ce ekologicznej. Planowany koszt inwestycji to 
ok. 26,5 mln zł, z czego ponad 13,4 mln zł to 
dofinansowanie unijne.

Zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwo-
ju miasta Beata Rutkiewicz mówi, że ten pro-
jekt ma usprawnić selektywną zbiórkę odpa-
dów, zachęcić mieszkańców do powtórnego 
wykorzystania przedmiotów, a przede wszyst-
kim zwiększyć wiedzę z  zakresu gospodaro-
wania odpadami oraz rozwijać postawy pro-
ekologiczne. 

Prezes Zarządu ZUK w Wejherowie Roman 
Czerwiński wyjaśnia, że budowa wzorcowego 
systemu gospodarki odpadami dla Wejherowa 
polega na modernizacji i  odzyskaniu warto-
ści użytkowej dawnej fabryki drzewnej. Budy-
nek po dawnym zakładzie drzewnym zostanie 

przygotowany do edukacji - upcyklingu, recy-
klingu i przede wszystkim wszystkim działań 
towarzyszących.

- Będzie tu składownia rzeczy i  przedmio-
tów, których ludzie już nie potrzebują, a  nie 
chcą ich wyrzucić. Ludzie dostarczają nam 
np. książki, czy instrumenty Nie wszystko 
jest odpadem. My to naprawimy lub przero-
bimy i będziemy przywracać do użytkowania 
- przekonuje Roman Czerwiński. 

W  ramach projektu EkoFabryki powstały 
już na terenie miasta podziemne pojemniki 
tzw. gniazda, które przeznaczone są do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Gniazda rozmiesz-
czone są w  Śródmieściu Wejherowa i  zosta-
ną uruchomione dla mieszkańców w  pierw-
szej połowie maja.

/raf/

Trwa budowa EkoFabryki 
w Wejherowie

wEjHERowo | Dzięki budowie EkoFabryki powstanie w Wejherowie nowoczesny system gospo-
darki odpadami oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej.
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W obliczu pandemii koronawirusa 
ludzka aktywność w wielu sferach ży-
cia musiała ulec znaczącemu ograni-
czeniu. Problem ten nie ominął samo-
rządów i organizacji pozarządowych, 
które mimo to starają się realizować 

wspólne zadania. Dlatego samorząd 
Rumi wsparł organizacje finansowo. 
Dotacje zostały przyznane 38 podmio-
tom na realizację zadań publicznych 
w obszarach takich jak: sport, kultu-
ra, ochrona zdrowia, a także edukacja 

i wychowanie. W wyniku postępowa-
nia konkursowego podmioty dbające 
m.in. o aktywizację seniorów czy upo-
wszechnianie kultury fizycznej oraz 
sztuki wśród młodzieży i dorosłych 
otrzymały łącznie 642 tys. zł. Nato-
miast na działania związane z pomo-
cą społeczną samorząd przeznaczył 
157,5 tys. zł.
– Organizacje pozarządowe mają spo-
ry wkład w życie społeczne Rumi. Pro-
pagują sport, dbają o kulturę, promują 
profilaktykę zdrowotną oraz edukują 
i wychowują najmłodszych. To bardzo 
ważne, abyśmy jako miasto wspierali 
finansowo te działania, również w tym 
trudnym dla wszystkich okresie, jakim 
jest pandemia koronawirusa – mówi 
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi 
do spraw społecznych. – Jestem pew-
ny, że mieszkańcy także doceniają za-
angażowanie tych podmiotów.
/raf/

Granty dLa orGanizacJi
rumia | Władze rumi przekazały organizacjom pozarządowym blisko 800 tys. zł.

fot. Um rumia

2 obiekty zgłoszone 
do konkursu
Powiat | Ruszyło głosowanie w ogólnopolskim konkursie „Moderni-
zacja Roku & Budowa XXI w.”. W finale konkursu znalazły się dwa obiekty 
zgłoszone przez powiat wejherowski. 

Te dwa obiekty to:
- Książnica prof. Gerarda Labudy (kategoria – obiekty kultury) 
- Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi z nadbudo-

wą, windą i adaptacją poddasza na bibliotekę (kategoria – obiekty szkol-
nictwa i edukacji). Każdy może zagłosować na wybrany projekt. Aby od-
dać głos należy: wejść na stronę www.modernizacjaroku.org.pl; wyszu-
kać zgłoszony obiekt według województwa lub nazwy obiektu; kliknąć 
na „zgłoś obiekt”, a następnie „zobacz podstronę obiektu i oddaj swój 
głos”; na podstronie podać imię i nazwisko, adres mailowy, zaznaczyć 
„nie jestem robotem”, a po udanej weryfikacji kliknąć „Zagłosuj”. Na po-
dany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go 
zaakceptować.

Liczba oddanych głosów jest aktualizowana o pełnej godzinie. Głoso-
wanie trwa do 10 maja br. do godziny 12.00.

/raf/

Będzie też specjalny moduł dla osób, które straciły pra-
cę przez pandemię koronawirusa. Program poprowadzą 
wszystkie powiatowe urzędy pracy w województwie po-
morskim, a samorząd przeznaczył na niego 6 mln zł.
Od 2018 roku Samorząd Województwa Pomorskiego skiero-
wał na realizację Pracy dla Pomorzan łącznie 18 mln zł. Do-
tychczas zostało nim objętych prawie trzy tys. osób, z któ-
rych niemal dwa tys. po zakończeniu udziału w programie 
znalazło pracę albo założyło własną działalność gospodar-
czą. Średnia efektywność zatrudnieniowa we wszystkich do-
tychczasowych edycjach programu wyniosła 77 proc.
Dla uczestników przygotowano szkolenia, warsztaty, płat-
ne staże i refundację dojazdów do pracy. Osoby, które chcą 
rozwijać własny biznes, mogą korzystać z dotacji na zało-
żenie działalności gospodarczej. W tegorocznej edycji do-
dano moduł specjalny dla osób, które straciły zatrudnie-
nie z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego pande-
mią COVID-19. Priorytetem programu jest to, by takie oso-
by możliwie najkrócej pozostały bez pracy.  /raf/

proGram dLa 
szukaJącycH pracy
pomorzE | prawie 700 pomorzan będzie mogło skorzy-
stać z warsztatów, doradztwa i wsparcia w poszukiwa-
niu zatrudnienia lub w budowaniu nowej ścieżki kariery. 
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W postępowaniu przetargowym na elektryfikację Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej złożonych zostało 11 
ofert. Komisja przetargowa Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej analizowała je, zarówno pod względem formal-
nym, jak i merytorycznym. Wiodącym kryterium była 
cena (100%), przy czym składała się na nią cena zamó-
wienia podstawowego (95 %) i cena zamówienia opcjo-
nalnego  (5 %). Najtańszą ofertą okazała się złożona 
przez firmę z Poznania. Jej wartość to ok. 48,8 mln zł. 
Jeśli pozostali oferenci nie wniosą odwołania, umowa 
zostanie wkrótce podpisana. Wykonawca będzie miał 
18 miesięcy na wykonanie wszystkich prac.
Linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od początku 
planowana była do elektryfikacji. Dzięki tej inwestycji 
już podróżni zyskają jeszcze większy komfort podróży, 
pociągi będą też bardziej pojemne i szybsze. Równo-
cześnie powstanie nowy przystanek. Chodzi tu o ozna-
czony symbolem 6@ przystanek Gdańsk Firoga, po-
między Matarnią a Portem Lotniczym. Z peronu będą 
mogli korzystać pracownicy licznych firm zlokalizowa-
nych w rejonie gdańskiego lotniska.
/raf/

pkm poJEdziE na prąd
pomorzE | ponad 48,8 mln zł będzie kosztować elektryfi-
kacja linii pomorskiej kolei metropolitalnej. powstanie tak-
że nowy przystanek. 

fot. Pomorska kolej metropolitalna

reklama U/2021/Pr

Miasto wspiera terapię uzależnień
wEjHERowo | Dzięki dotacji miasta w kwocie 152 tys. zł na działalności Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina” możliwa jest pomoc mieszkańcom w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień.Obywatelski.

Aldona Wensierska, pełnomocnik Za-
rządu Stowarzyszenia i dyrektor Ośrodka 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wejherowie, informuje, 

że na podpisany pakiet zadań na 2021 
rok składają się następujące programy: 
„Zwiększanie dostępności leczenia uza-
leżnienia od alkoholu i  współuzależnie-

nia dla mieszkańców Miasta Wejherowa 
w  2021 roku” (95 tys. zł), „Pomoc psy-
chologiczna w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie dla mieszkańców 
Miasta Wejherowa w 2021 roku” (30 tys. 
zł), „Profilaktyka i  terapia uzależnienia 
od narkotyków dla mieszkańców Mia-
sta Wejherowa w 2021 roku” (17 tys. zł) 
oraz "Profilaktyka i terapia indywidualna 
dla młodzieży Miasta Wejherowa w 2021 
roku” (10 tys. zł).

Podpisane umowy Stowarzyszenie 
„Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” re-
alizuje poprzez prowadzenie działalno-
ści Ośrodka Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, któ-
ry działa w  Wejherowie od 1991 roku 
jako Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośro-
dek oferuje pełen zakres terapii ambula-

toryjnej osób uzależnionych od alkoho-
lu i współuzależnionych, udziela wspar-
cia psychologicznego ofiarom przemo-
cy domowej oraz osobom z tzw. syndro-
mem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholi-
ków). Podstawą funkcjonowania Ośrod-
ka jest kontrakt z  Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Obecnie w  ośrodku za-
trudnionych jest 12 doświadczonych te-
rapeutów.

- Nowym zadaniem realizowanym 
przez Stowarzyszenie wyrosłym na ba-
zie rodzących się potrzeb jest pomoc 
terapeutyczna dla młodzieży w  zakre-
sie terapii różnego rodzaju uzależnień. 
Warto działać zanim młodzież będzie 
próbowała sama „rozwiązywać” proble-
my za pomocą używek - podkreśla Al-
dona Wensierska, dyrektor OPiRPA.

Przyznawane dotacje przez Prezyden-
ta Miasta Wejherowa na realizowane 
programy zapewniają możliwość kom-
pleksowej pomocy oraz gwarantują bez-
pieczeństwo, stałość i  długofalowość 
pracy w niestabilnej rzeczywistości.

OPiRPA ze względu na pandemię pra-
cuje w  systemie pracy on-line. W  celu 
umówienia się osoby zainteresowane wi-
zytą proszone są o  kontakt z  rejestracją 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 15.00. Ośrodek prowadzi li-
sty osób oczekujących na poszczegól-
ne rodzaje terapii. Pomoc terapeutyczna 
świadczona jest również w j. angielskim.

Kontakt: OPiRPA, 84-200 Wejhero-
wo, ul. Kościuszki 2, tel. 58-736-37-84, 
730-092-908.

/raf/
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Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Tegoroczne obchody Dnia Świadomości Autyzmu, 
które przypadały 2 kwietnia, ze względu na pande-
mię koronawirusa, musiały przyjąć nową formu-
łę. Patronat nad tegorocznym Światowym Dniem 
Świadomości Autyzmu objął m.in. Prezydent Mia-
sta Wejherowa. Z  członkami Wejherowskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem spotkał się 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, który podkreślił jak ważna dla nas jest wie-
dza na temat autyzmu. 

- Zaprojektowane przez rodziców z Wejherowskie-
go Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem tablice 
informacyjne przekazują w czytelny i ciekawy sposób 
najważniejsze informacje na temat autyzmu oraz pra-
cy stowarzyszenia – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Bardzo cieszymy się, że nie zmieniło się jedno - 
jako stowarzyszenie i rodzice osób z autyzmem czu-
jemy ogromną solidarność i wsparcie naszej inicja-
tywy szerzenia świadomości autyzmu - mówi Arka-
diusz Raguza, prezes Wejherowskiego Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z Autyzmem. - Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu jest jednym z  najważniej-
szych dni w roku dla każdego z członków naszego 
stowarzyszenia. Rodzicom osób z autyzmem bardzo 
zależy na tym, żeby podkreślić wagę tematu auty-

zmu wśród społeczeństwa oraz przekazać swoje do-
świadczenie rodzicom, którzy dopiero są w trakcie 
diagnozy dziecka. 

Arkadiusz Raguza dodaje, że w  Filharmonii Ka-
szubskiej jest wyeksponowana wystawa, która ma 
na celu przybliżyć wszystkim temat autyzmu. Przed-
stawiono też prace plastyczne podopiecznych wej-
herowskiego stowarzyszenia. W  ramach światowej 
akcji „Zaświeć się na niebiesko” podświetlone mia-
ły być także budynki Filharmonii Kaszubskiej oraz 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 W kwietniu na stronie facebook/autyzm.wejhero-
wo rodzice osób ze spektrum autyzmu Wejherow-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z  Autyzmem 
będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ważnymi 
informacjami w  procesie diagnozy autyzmu, opo-
wiedzą jaką drogę musi przejść każdy rodzic, któ-
ry spotkał się z diagnozą spektrum zaburzeń auty-
stycznych. Jak przyznają rodzice dzieci z autyzmem, 
szczególnie dotkliwe są komentarze otoczenia.

Wystawę udało się zorganizować dzięki Wejhe-
rowskiemu Centrum Kultury, a tablice informacyj-
ne na Placu Jakuba Wejhera umieszczone zostały 
dzięki pomocy Muzeum Piaśnickiemu.
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O autyzmie na 
miejskim rynku

wEjHERowo | Na wejherowskim rynku stanęło 8. tablic informacyjnych, 
na których umieszczone są najważniejsze wiadomości o spektrum autyzmu 
- m.in fakty i mity o autyzmie, terapie, które wdrażane są najczęściej u pod-
opiecznych w zależności od potrzeb i wieku.

Byłeś świadkiem 
wypadku?
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Start i meta zawodów, które odbywały się z zacho-
waniem obecnie panującego reżimu sanitarnego, 
znajdowała się na terenie gościnnej Stajni Barłomino.

W imprezie uczestniczyło blisko 400 zawodników 
z terenu całej Polski. Chętnych było zdecydowanie 
więcej, ale limit uczestników został ustalony z poli-
cją i sanepidem.

Zawodnicy ścigali się na wymagającej trasie terena-
mi Nadleśnictwa Strzebielino na odcinku: SPEED - 33 
km (1 pętla) - MEGA - 59 KM ( 2 pętle). 

W ramach imprezy prowadzona była klasyfikacja 

Pucharu Polski XCM oraz Mistrzostw Pomorza LZS.
W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył m in. 

Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino oraz Piotr Klecha, 
dyrektor GOSRiT Luzino i prezes Pomorskiego LZS. 

Najlepszy wynik wśród mieszkańców Luzina osią-
gnęła Joskowska Iwona, która zajęła 3 miejsce na dy-
stansie Speed.

Impreza została dofinansowana przez GOSRiT Lu-
zino ze środków gminy oraz przez pomorskie LZS ze 
środków samorządu województwa pomorskiego. 
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400 zawodników
na starcie

KoLaRStwo | W Barłominie koło Luzina zainaugurowana została tego-
roczna edycja MH Automatyka MTB Pomerania Maraton.


