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Maseczka lub chustka 
obowiązkowe

Na Śmiechowie utwardzane są i modernizowane 
kolejne ulice. Niedawno utwardzono płytami ul. Po-
godną, a obecnie trwa przebudowa ul. Południowej. 
Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont ul. Wąskiej, 
Wszystkie te drogi znajdują się w sąsiedztwie, mię-
dzy ulicami Sikorskiego a Roszczynialskiego.    Str. 6

ulice z nową
nawierzchnią

Budżet 
obywatelski 
w 2021 roku

Ze względu na obecne licz-
ne ograniczenia w życiu spo-
łecznym, związane z epidemią 
koronawirusa oraz zapewnie-
nie wszystkim mieszkańcom 
równych i realnych możliwości 
przygotowywania oraz składa-
nia   wniosków, władze Wejherowa podjęły decyzję 
o przesunięciu Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2021.     Str. 3

O konieczności noszenia ma-
seczki na twarzy w przestrzeni 
publicznej przypomina wejhe-
rowianom Remus. Widoczny 
za nim pusty deptak, a także 
opustoszały rynek, sfotografo-
wany w słoneczne niedzielne 
popołudnie, to obecny wizeru-
nek miasta. Nadal wychodzimy 
z domu tylko, jeśli to koniecz-
ne oraz w celach rekreacyjnych 
(do parku czy lasu), ale w od-
osobnieniu. Nadal potrzebna 
jest ostrożność i zachowanie 
higieny, a także cierpliwość i 
wytrwałość. Damy radę!

Siedem projektów drogowych Powiatu Wejherow-
skiego zostanie dofinansowanych z Funduszu Dróg 
Samorządowych w 2020 roku. Kwota rządowego 
wsparcia to prawie 12 mln zł, dwa kolejne projekty 
znalazły się na liście rezerwowej.    Str. 4

pieniądze 
na drogi 
powiatowe
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Dom Pielgrzyma, znajdu-
jący się w zabudowaniach 
klasztoru oo. Franciszka-
nów jest przygotowany na 
przyjęcie osób, które będą 
tego potrzebowały w czasie 
epidemii, w szczególności 
jeśli chodzi o lekarzy, pie-
lęgniarki i ratowników. 

Mieszkańcy Domu Piel-
grzyma mają do dyspozycji  
osobne wejście i pojedyn-
cze, w pełni urządzone po-
koje. Lekarze, pielęgniarki 
i ratownicy medyczni mogą 
tam odpocząć, nabrać sił i 
pomodlić się w kaplicy. 

Pierwszych sześciu pra-
cowników służby zdrowia 
zamieszkało w Domu Piel-
grzyma w kwietniu br. Są 
to osoby, które z uwagi na 
charakter swojej pracy i 
kontakt z osobami podej-
rzanymi o zakażenie lub 
zakażonymi nie mogą wra-
cać do domów w obawie o 
zdrowie swojej rodziny.

Państwowa Inspekcja 
Sanitarna monitoruje sytu-
ację w Domu Pielgrzyma w 
Wejherowie, tym bardziej, 
że mogą tam nocować rów-
nież pracownicy ochrony 
zdrowia, którzy czekają na 
wynik testu na COVID-19. 

ojcowie Franciszkanie pomagają 

Lekarze i pielęgniarki
w Domu pielgrzyma

Ojcowie Franciszkanie udostępnili Dom Pielgrzyma przy ul. 
Reformatów w Wejherowie lekarzom i pielęgniarkom, którzy ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne po kontaktach z osobami 
zakażonymi muszą pozostawać poza domem. Pracownicy służby 
zdrowia mają tam bezpieczne i bezpłatne tymczasowe lokum.

O odpowiednie warunki sa-
nitarne w pomieszczeniach 
dba personel szpitalny. 

Wejherowscy Francisz-
kanie starają się pomóc  
pracownikom Szpitala 

Specjalistycznego w Wej-
herowie, których wspierają 
również modlitwą. Zakon-
nicy są w kontakcie z dy-
rekcją placówki. 

Dom Pielgrzyma, jak sama nazwa wskazuje, jest 
przeznaczony dla gości odwiedzających wejherow-
skie Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, zwłaszcza w 
czasie tradycyjnych odpustów i uroczystości na Kal-
warii Wejherowskiej. Prawdopodobnie tej wiosny, 
w maju i w czerwcu pielgrzymki nie przybędą do 
Duchowej Stolicy Kaszub.

- Bardzo dużo mase-
czek szyje właściciel za-
kładu w Wejherowie, pan 
Jacek Królikowski i prze-
kazuje je za darmo wolon-
tariuszom i harcerzom do 
przekazania instytucjom 
najbardziej ich potrzebu-
jącym. Głównie formacjom 
zaangażowanym w walkę z 
epidemią koronawirusa - 
wyjaśnia komendant hufca 
ZHP w Wejherowie, Dawid 
Schwann. 

W akcję szycia maseczek 
włączyła się także specjal-
nie utworzona grupa facebo-
okowa. W społeczną i bardzo 
potrzebną pracę zaangażo-
wało się wiele pań z Wejhe-
rowa i naszego powiatu. 

Dzięki tej inicjatywie do 
potrzebujących instytucji 
trafiło prawie 4000 fachowo 
wykonanych masek. Druh 

Lekarze i pielęgniar-
ki narażeni są na kontakt 
z osobami zakażonymi ko-
ronawirusem, dlatego tak 
ważne jest zachowanie 
wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. trafiają do nas 
codziennie m. in. maseczki, 
przyłbice, rękawiczki, ale 
także sprzęt medyczny któ-
ry jest niezbędny do ratowa-
nia ludzkiego życia.

Firmy i instytucje prze-

pomoc od zaprzyjaźnionych darczyńców 

Dary niemal codziennie 
docierają do szpitala

Personel Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, podobnie jak 
innych placówek działających w ramach Szpitali Pomorskich, bez-
ustannie walczy o zdrowie pacjentów. Dzięki pomocy wielu firm i 
osób prywatnych, lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą 
to robić bezpieczniej i skuteczniej, chroniąc również siebie

kazują też szpitalom środki 
pieniężne oraz sprzęt me-
dyczny, a restauracje, bary 
i piekarnie przywożą posił-
ki dla pracowników szpitali.

- Wiele małych i dużych 
firm a nawet osoby prywat-
ne wspierają nas dostarcza-
jąc codziennie do naszych 
szpitali m.in. posiłki, prze-
kąski, napoje oraz sprzęt 
jednorazowego użytku a 
także środki antybakteryj-

ne i kosmetyki. Nie da się 
słowami opisać tego jak je-
steśmy wszystkim wdzięcz-
ni - mówi Dariusz Nałęcz, 
wiceprezes Zarządu Szpitali 
Pomorskich.

Nie sposób wymienić 
wszystkich darczyńców, ale 
nazwiska i nazwy firm oraz 
instytucji wymieniane są 
na profilu Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie na 
facebooku.

Dla strażników i służby zdrowia

Maseczki w prezencie
Bardzo pożyteczny prezent otrzymała wejherowska Straż Miej-

ska. Harcerze z wejherowskiego hufca ZHP przekazali funkcjo-
nariuszom 140 bawełnianych maseczek wielorazowego użytku. 
Harcerze przekazują  maseczki również placówkom medycznym, 
a otrzymują je od wielu ludzi dobrej woli, którzy szyją ten niezbęd-
ny element codziennego wyposażenia.

Dawid Schwann oraz wo-
lontariusz Adam Gondek, 
takie same maseczki prze-
kazali również placówkom 

medycznym, m.in. wejhe-
rowskiemu Szpitalowi im. 
F. Ceynowy  oraz hospicjum 
w Gdyni.

Maseczki są wykorzystywane przez funkcjonariu-
szy SM podczas pracy patrolowo-interwencyjnej, o 
której piszemy na str. 15.

Fot. Leszek Spigarski

PANU
CZESŁAWOWI KUKOWSKIEMU

Radnemu Miasta Wejherowa
i Przewodniczącemu WRS

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A T K I 
składają

                                                                 Mieszkańcy Wejherowa

K O N D O L E N C J E
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Jak co roku najwięcej środków przeznaczono na kulturę 
fizyczną i sport - łącznie 265 tys. zł. Spośród wielu wej-
herowskich klubów najwięcej otrzymały: Wejherowski 
Klub Sportowy „Gryf” (52 tys. zł), Wejherowska Aka-
demia Piłki Nożnej „Błękitni” (47 500), Klub Sporto-
wy „Tytani” (33 tys. zł), Wejherowski Klub Bokserski 
„Gryf” (28 tys. zł) oraz Uczniowski Klub Sportowy 
„Basket-Ósemka” (23,5 tys. zł).

Niewiele mniej, bo 220 tys. zł otrzymały organizacje, 
których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i pato-
logiom społecznym, m.in. na profilaktykę  i terapię  uzależ-
nienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym, pro-
wadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wycho-
wawczych, czy choćby na wypoczynek dzieci i młodzieży. 
Ponad połowa tej kwoty została przekazana Stowarzy-
szeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Ro-
dzina - Zdrowa Gmina”, z czego 17 tys. zł organizacja 
przeznaczyła na zwalczanie narkomanii.

Niemałą sumę, 100 tys. zł przeznaczono w zeszłym roku 
na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego. Miasto nie zapomniało również o organi-
zacjach dbających o kulturę, sztukę, dobra kultury i dzie-
dzictwa narodowego - otrzymały one łącznie 85 tys. zł. 
Ponadto 65 tys. zł przeznaczono na ochronę i promocję 
zdrowia, a 10 tys. zł na turystykę i krajoznawstwa.

Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, głównym celem przyznawania dotacji jest wspie-

ranie wszelkich form aktywności społecznej mieszkańców 
naszego miasta, a przede wszystkim stworzenie warunków 
do kształtowania prawidłowych relacji między społeczeń-
stwem a władzą samorządową, co w dzisiejszych czasach 
jest rzeczą niezbędną. Gwarantuje to pełne i skuteczne za-
spokojenie potrzeb społecznych wejherowian w wielu dzie-
dzinach życia poprzez m.in. zaktywizowanie działalności 
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, czy choćby wspoma-
ganie nowo powstałych organizacji.

Z każdym rokiem miasto zwiększa środki dla wejherow-
skich organizacji i stowarzyszeń. Dla porównania, w 2018 
roku łączna suma dotacji wyniosła 636,8 tys. zł, a rok później 
dofinansowanie opiewało już na kwotę prawie 760 tys. zł.

Rekordowa kwota dotacji zostanie przekazana również 

Miasto wsparło 60 organizacji pozarządowych w Wejherowie

Na sport, ekologię, kulturę, ochronę zdrowia
Od wielu lat wejherowski samorząd wspiera stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe, co rozwija aktyw-

ność mieszkańców, wpływa na poprawę warunków ich życia i na rozwój miasta. Tylko w ubiegłym roku pomoc finansową otrzy-
mało aż 60 podmiotów, do których trafiło łącznie 759 100 zł.

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

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

- Przekładamy tegorocz-
ną edycję Budżetu Obywa-
telskiego na przyszły rok, 
w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców, a 
także zapewnienie wszyst-
kim mieszkańcom rów-
nych i realnych możliwości 
przygotowywania i składa-
nia wniosków - mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Kierowaliśmy się 
ostatnim stanowiskiem mi-

Ze względu na obecne liczne ograniczenia w życiu społecznym 
związane z epidemią koronawirusa oraz zapewnienie wszyst-
kim mieszkańcom równych i realnych możliwości przygotowy-
wania oraz składania wniosków, władze Wejherowa podjęły 
decyzję o przesunięciu Wejherowskiego Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2021.

Z powodu licznych ograniczeń

Budżet obywatelski 
przesunięty na 2021 rok

nistra zdrowia Łukasza Szu-
mowskiego, który przyznał, 
że pomimo planowanego 
stopniowego przywracania 
do życia gospodarki i in-
nych dziedzin życia, niektó-
re ograniczenia pozostaną z 
nami zdecydowanie dłużej. 

Pewne jest m.in., że przez 
najbliższe miesiące nie bę-
dzie można organizować du-
żych wydarzeń społecznych, 
a w miejscach publicznych 
trzeba będzie nadal zakry-

wać usta i nos. Z tego powo-
du przez jakiś czas musimy 
przywyknąć do restrykcji i 
z pewnych działań czasowo 
zrezygnować.

Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

Zagłosuj na halę 
W XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 

& Budowa XXI w.” rywalizuje m.in. nowoczesna hala sportowa, 
otwarta w tym roku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 
Jeszcze przez tydzień, do 30 kwietnia br. można głosować na wej-
herowską halę na stronie internetowej: modernizacjaroku.org.pl

Celem konkursu jest wy-
łonienie i nagrodzenie mo-
dernizacji oraz obiektów, 
wyróżniających się szczegól-
nymi walorami. Do takich z 
pewnością należy hala przy 
szkole nr 5. Została tak za-
projektowana, aby spełniać 
oczekiwania wszystkich 
grup wiekowych. Pozwa-
la na rozgrywanie meczów 
piłki ręcznej, koszykówki i 
siatkówki, a także badmin-
tona. W obiekcie znalazła 
się 7-metrowa ścianka wspi-
naczkowa oraz odpowiednie 
zaplecze. Widownia może 
pomieścić 204 osoby. 

Na halę przy „Piątce” można głosować na stronie: 
modernizacjaroku.org.pl do 30 kwietnia br.
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Ruszył pierwszy etap modernizacji ulicy obwodowej 
w Redzie, która realizowana jest wspólnie z Miastem Re-
da. Łączny koszt zadania to 2 mln zł oraz budowa sieci 
wodociągowej wartej prawie pół miliona złotych. prace 
mają potrwać do końca czerwca br.

- Remont jezdni prowadzony jest na odcinku od mostu 
na kanale Łyskim do ulicy Łąkowej. W ramach zadania wy-
budowane zostanie także rondo na skrzyżowaniu ulic Obwo-
dowej, Rolniczej i Olimpijskiej oraz przebudowane zostaną 
przystanki autobusowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie 
uliczne, zabezpieczone zostaną kable energetyczne,  tele-
techniczne pod monitoring miejski, wykonane będzie ozna-
kowanie pionowe i poziome. Dodatkowo budowana jest sieć 
wodociągowa w ul. Obwodowej - wyjaśnia Jacek Thiel wice-
starosta wejherowski. - Warto dodać, że ulica Obwodowa jest 
naturalnym bajpasem dla zatłoczonej w okresie letnim drogi 
krajowej numer 6, dlatego modernizacja wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa użytkowników drogi i płynność  ruchu.

Na czas przebudowy wprowadzony został ruch jednokie-
runkowy, od mostu na kanale Łyskim w kierunku ulicy Łąko-
wej, który prowadzony będzie naprzemiennie, po lewym lub 
prawym pasie ruchu ulicy Obwodowej. Objazd dla kierow-
ców jadących w przeciwnym kierunku wyznaczono ulicą Łą-
kową do ulicy Kazimierskiej, fragmentem drogi krajowej nr 

W Redzie trwa remont ulicy obwodowej
dotyczący obsługi klientów Wydziału Komuni-

kacji starostwa powiatowego w Wejherowie
 
Od dnia 23.04.2020 r. Wydział Komunikacji Starostwa Po-

wiatowego w Wejherowie będzie obsługiwał klientów w go-
dzinach 8-15,  po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać pod nume-
rem telefonu:

1)   58 572 95 26  w sprawach dotyczących rejestracji po-
jazdów, odbioru dowodu rejestracyjnego,

2)   58 572 95 25 w sprawach dotyczących praw jazdy, ze-
zwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legity-
macji instruktora nauki jazdy.

Do starostwa powiatowego w Wejherowie będą 
wpuszczani wyłącznie umówieni  klienci mający zakry-
te usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski 
albo maseczki oraz w jednorazowych rękawiczkach.

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

KoMuNIKAT

Następne drogi na terenie 
powiatu wejherowskiego zo-
staną zmodernizowane dzię-
ki rządowemu wsparciu.

- Inwestycje drogowe nale-
żą do priorytetowych zadań 
samorządu i są sukcesywnie 
realizowane, w celu stałego 
podnoszenia poziomu bez-
pieczeństwa oraz komfortu 
użytkowników dróg - zazna-
cza starosta wejherowski 
Gabriela Lisius. - Dlate-
go staramy się korzystać 
ze wszystkich możliwych 
wsparć, w tym dotacji z bu-
dżetu państwa, bo jak wiado-
mo zadania drogowe należą 
do jednych z najdroższych.

Wśród zadań, które 
otrzymały dofinansowanie 
znalazła się modernizacja 
ulicy Pomorskiej w Rumi 
z kwotą 1,7 mln zł oraz uli-
cy Obwodowej w Redzie 
(szczegóły poniżej), na którą 
pozyskano łącznie na dwa 
etapy prac 3,7 mln zł. Na obu 
tych drogach od marca trwa-

pieniądze na siedem inwestycji drogowych w powiecie wejherowskim

prawie 12 milionów zł dofinansowania
Siedem projektów drogowych Powiatu Wejherowskiego zosta-

nie dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 
roku. Kwota rządowego wsparcia to prawie 12 mln zł, dwa kolejne 
projekty znalazły się na liście rezerwowej.

Prace remontowe trwają także na drodze powiatowej Szemud – Kamień na odcinku 
Kielno – Karczemki.

ją prace remontowe, które 
postępują zgodnie z planem. 

Niedługo rozpoczną się 
roboty budowlane na dro-
dze powiatowej w miejsco-
wości Kębłowo na ulicy 
Chłopskiej. 

- Głównym celem tej in-
westycji jest odnowienie 
nawierzchni drogowej na 
długości około 850 metrów, 
która znajduje się w złym sta-
nie technicznym - mówi wice-
starosta wejherowski Jacek 
Thiel.  - Przypomnę, że w 
grudniu 2018 roku oddali-
śmy wcześniejszy fragment 
tej drogi, a teraz będziemy 
modernizować następny od-
cinek. Projekt zakłada wy-
konanie nowej nawierzchni 
wraz z chodnikiem, ciągu 
pieszo-rowerowego, zatoki 
autobusowej oraz przebudo-
wę skrzyżowań. Na to zada-
nie udało nam się pozyskać 
blisko 2 miliony złotych.

Prace remontowe trwają 
także na drodze powiatowej 

Szemud - Kamień na odcin-
ku Kielno – Karczemki, 
w miejscowości Kielno. W 
ramach zadania wyremon-
towana zostanie nawierzch-
nia drogowa, powstaną nowe 
chodniki i zatoki autobuso-
we, przewidziano także bu-
dowę oświetlenia. Zadanie 
otrzymało wsparcie finanso-
we w wysokości 2,3 mln zł.

Wśród dofinansowanych 
zadań znalazła się ponadto 
droga Kolkowo - Rybno na 
odcinku Kolkowo – Strze-
bielinek o długości około 
2,2 km.  Na to zadanie po-
wiat otrzymał 1,3 mln zł. 
Poza tym wsparcie finanso-
we w wysokości 750 tys. zł 
samorząd otrzymał na mo-
dernizację drogi powiato-
wej na odcinku Choczewo 
–  Łętowo.

Warto dodać, że na liście 
rezerwowej, opublikowanej 
w ostatnich dniach  przez 
Urząd Wojewódzki, znalazły 
się kolejne dwa projekty dro-

gowe w naszym powiecie. 
- Chodzi o rozbudowę 

drogi powiatowej Rumia – 
Łężyce – Gdynia na odcinku 
Łężyce, zjazd do Eko Doliny 
o długości około 1 km  oraz 

na odcinku Kochanowo o 
długości około 2,5 kilome-
tra - wyjaśnia wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel. 
- Przewidywane dofinan-
sowanie pierwszego projek-

tu to 1,3 mln zł, natomiast 
drugiego 3 mln zł.  

Wszystkie wymienione 
inwestycje drogowe Powiat 
planuje zrealizować w bie-
żącym roku.

6 od ulicy Łąkowej do ulicy Puckiej oraz odcinkiem od skrzy-
żowania z drogą krajową nr 6 do ulicy Kazimierskiej. Zmianie 
uległa również organizacja ruchu autobusów MZK nr 9 i 18. 

Przypomnijmy, że w poprzednich latach, dzięki dobrej 
współpracy Powiatu Wejherowskiego z Miastem Reda zo-
stał zmodernizowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy 
Obwodowej. 
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Na wniosek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego 
udzielono pomocy finansowej 
wejherowskiemu szpitalowi.

- Na ostatniej sesji pod-
jęliśmy uchwałę w sprawie 
przekazania dotacji Szpi-
talowi Specjalistycznemu 
w Wejherowie w wysokości 
130 tys. zł, z czego 70 tys. 
zł przeznaczone zostanie 
na zaopatrzenie w niezbęd-
ną aparaturę medyczną dla 
szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego związanego z walką 
z koronawirusem, a 60 tys. 
zł zostanie przeznaczone na 
zakup sprzętu dla Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej -  podkreśliła Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius. - To nie jedyna po-
moc ze strony samorządu 

Radni powiatu obradowali 
w hali sportowej

Z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa sanitar-
nego, w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wej-
herowie odbyła się Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. Podczas 
posiedzenia radni przyjęli do budżetu ponad 6 mln zł wolnych 
środków i przeznaczyli je m.in. na remonty i modernizacje dróg 
powiatowych, pomoc finansową dla wejherowskiego szpitala oraz 
określono zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

powiatowego dla wejherow-
skiego szpitala, który za-
rządzany jest przez władze 
województwa. W ramach za-
dań kryzysowych staramy 
się zaopatrywać w niezbęd-
ne materiały typu maseczki 
i środki dezynfekcji personel 
medyczny narażony na zaka-
żenie koronawirusem.

Na sesji zostały wpro-
wadzone dodatkowe środki 
do budżetu powiatu, które 
w dużym stopniu wykorzy-
stane zostaną na zadania 
inwestycyjne na drogach po-
wiatowych.

- Wśród zaplanowanych 
zadań jest m.in. moderni-
zacja ul. Chłopskiej i Wiej-
skiej w Kębłowie, dalszy etap 
przebudowy ulicy Obwodo-
wej w Redzie od skrzyżowa-

nia z ulicą Łąkową do ronda 
przy ulicy Młyńskiej, remont 
nawierzchni i budowa chod-
nika na drodze powiato-
wej w Łężycach, wykonanie 
przejścia dla pieszych wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
oraz doświetleniem w miej-
scowości Pobłocie - mówi 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel. - Realizacja 
zadań drogowych uzależnio-
na jest w dużym stopniu od 
otrzymania środków z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
i sytuacji na rynku w związ-
ku z epidemią.

Na sesji przyjęto także 
uchwałę w sprawie określe-
nia zadań powiatu z zakresu 
rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych 
na te zadania w 2020 r.

- W tym roku Powiat Wej-
herowski otrzyma z PFRON 
środki finansowe w wysoko-
ści 5,1 mln zł, które zosta-
ną przeznaczone m.in. na 
dofinansowanie tworzenia i 
działalności warsztatów te-
rapii zajęciowej, likwidację 
barier architektonicznych, 
zakup sprzętu rehabilita-
cyjnego, przedmiotów or-
topedycznychi środków 
pomocniczych, zwrot kosz-
tów wyposażenia stanowiska 

pracy w ramach zadania z 
zakresu rehabilitacji zawo-
dowej oraz dofinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych 
- dodaje Jacek Thiel.

Inne uchwały podjęte w 
trakcie obrad sesji dotyczy-
ły udzielenia pomocy finan-
sowej na zadania z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej 
dla gminy Szemud i prze-
kazania 50 tys. zł na zakup 
samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla OSP w Szemu-
dzie. Wsparcia finansowego 
udzielono również Gminie 
Miasta Wejherowa na budo-

wę parkingu przy ul. Jagal-
skiego w Wejherowie. Na ten 
cel przeznaczono 250 tys. zł.

Warto dodać, że podczas 
sesji przyjęto również uchwa-
łę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Powiatem 
Wejherowskim, a Skarbem 
Państwa - Generalnym Dy-
rektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad w sprawie współ-
pracy przy realizacji budo-
wy skrzyżowania budowanej 
drogi ekspresowej S6 z drogą 
powiatową - ulicą Chylońską 
w Kamieniu.

Na wniosek Starosty Wejherowskiego Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej przekazało wejherowskiemu urzędowi środki 
finansowe w wysokości 6,9 mln zł na realizację czterech programów 
antykryzysowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy, 
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a tak-
że organizacje pozarządowe. Środki mają posłużyć m.in. na pokrycie 
części kosztów wynagrodzeń  pracowników zatrudnionych zarów-
no na umowę o pracę, jak i umowy cywilno-prawne czy utrzymanie 
płynności finansowej przez osoby samozatrudnione.

Najpopularniejszą obecnie formą wsparcia dla mikroprzed-
siębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej są pożyczki w 
wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, które przy spełnieniu określonych wa-
runków mogą być umorzone.

– Od 1 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie przyjmuje 
wnioski na realizację niskoprocentowych pożyczek z Funduszu Pracy 
dla mikroprzedsiębiorców, tzn. zatrudniających do 9 pracowników. 
Do 16 kwietnia wpłynęło aż 707 takich wniosków, z czego rozpatrzo-
no 233. Wsparcia udzielono 218 pracodawcom na łączną kwotę  po-
nad 1 mln zł – mówi Starosta Wejherowski gabriela Lisius.

pomoc dla przedsiębiorców
powiatowy urząd pracy w Wejherowie otrzymał blisko 7 mln zł na wsparcie lokalnych przedsiębior-

ców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. pierwsze pieniądze już zostały przelane na konta firm, 
które ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa.

Pożyczka może mieć charakter bezzwrotny, o ile mikroprzed-
siębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniej-
szy stanu zatrudnienia. W innym przypadku pożyczka podlega 
zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

Od połowy miesiąca w Powiatowym Urzędzie Pracy trwa tak-
że nabór wniosków na dwa kolejne instrumenty wsparcia dla 
przedsiębiorców. Chodzi o dofinansowanie części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubez-
pieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wy-
stąpienia COVID-19 oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia 
firmy przez osoby samozatrudnione. Zgodnie z ustawą, nabór pro-
wadzony będzie przez okres 14 dni.

Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków na dofinansowa-
nie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 
nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarzą-
dowych w przypadku spadku przychodów działalności statutowej.

Warto dodać, że Starosta Wejherowski wystąpił do Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki na realizację 
wszystkich czterech form pomocy dla przedsiębiorców.

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

Szczegółowe informacje o wszystkich narzędziach i formach po-
mocy, jakie oferuje tzw. tarcza antykryzysowa i sposobach wniosko-
wania o pomoc znaleźć można na uruchomionej stronie internetowej 
www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa/ oraz na stronie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejherowie w zakładce tarcza antykryzysowa.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius podczas wide-
okonferencji z Marleną Maląg Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej
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INWESTYCJE

W ramach inwestycji na 
ul. Pogodnej utwardzono 
jezdnię płytami drogowy-
mi na długości około 283 m. 
Wykonano także jednostron-
ny chodnik oraz wyniesione 
skrzyżowanie z kostki beto-
nowej. Po  wykonaniu prze-
budowy tej ulicy zarówno 
piesi, jak i rowerzyści mogą 
wykorzystać nowe komforto-
we połączenie ulicy Myśliw-
skiej z ulicą Południową.

Aktualnie trwa remont 
ul. Południowej, a wraz z 
tą ulicą zostanie utwardzo-
ny sięgacz prostopadły do ul. 
Południowej o długości 63 m.

W tym roku planowany 
jest również remont ulicy 
Wąskiej, gdzie na długości 
110 m wymienione zostaną  
stare płyty drogowe pełne 
na nowe płyty drogowe wie-
lootworowe i w ten sposób 
mieszkańcy tej dzielnicy zy-
skają kolejne połączenie ul. 
Sikorskiego z ul. Wąską.

- Od kilku lat, w różnych 
częściach Wejherowa stara-
my się systematycznie utwar-
dzać kolejne ulice - mówi 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. 
- Ta technologia utwardza-
nia ulic jest z wielu powo-
dów korzystna. Po pierwsze 
nie wymaga sporządzenia 
wielobranżowej dokumen-
tacji projektowej, która jest 
kosztowna i wymaga kilku-
nastomiesięcznego terminu 
wykonania. Po drugie pły-
ty spełniają również funkcję 
ekologiczną - częściowo za-
trzymują wodę i umożliwia-
ją jej wchłanianie do gruntu.

- W imieniu mieszkań-
ców południowej części 
Śmiechowa  dziękujemy za 
utwardzanie kolejnych ulic 
i systematyczną realizację 
naszych wniosków w tym za-
kresie - podsumowują radni 
tej dzielnicy Piotr Bochiń-
ski i Wojciech Kozłowski.

Trwa projektowanie ulicy Budowlanych

Ważna droga w
dzielnicy przemysłowej

Nowa nawierzchnia, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa - taki 
m.in. jest zakres prac związanych z przebudową ulicy Budowla-
nych w Wejherowie. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji drogo-
wych prowadzonych przez miasto w tzw. dzielnicy przemysłowej. 

Przebudowa ulicy Bu-
dowlanych ma na celu uzu-
pełnienie dwóch inwestycji 
drogowych: już zaprojek-
towanego połączenia ulicy 
Przemysłowej z drogą kra-
jową nr 6 przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy oraz drogi 
powiatowej - ul. Tartacz-
nej, której projektowanie 
właśnie trwa na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie. 

W ramach inwestycji 
powstanie nowa jezdnia o 
szerokości 7 m wraz z obu-
stronnymi chodnikami, a 
także jednostronną ścież-
ką rowerową o szerokości 2 
m. Przebudowane zostaną 
wszystkie istniejące zjazdy 
indywidualne i publiczne. 

Wzdłuż nowo projekto-
wanej drogi zostaną wybu-
dowane miejsca postojowe 
dla ok. 60 aut oraz 3 miej-
sca dla osób niepełnospraw-
nych. Zakres inwestycji 
obejmuje budowę nowej sie-
ci oświetleniowej, sieci ka-
nalizacji deszczowej, kanału 
technologicznego. Istnieją-
ca napowietrzna sieć elek-
troenergetyczna zostanie 
zmieniona w sieć podziem-

ną (kablową). W rejonie 
szkoły, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów, 
wykonane zostaną wyspo-
we progi zwalniające. 

Jak podkreśla Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, ulica 
Budowalnych to ważna dro-
ga, przy której mieści się 
Powiatowy Zespół Szkół nr 
3, ale która także zapewnia 
dojazd do wielu wejherow-
skich przedsiębiorstw. 

- Cieszę się, że wkrótce roz-
pocznie się przebudowa ul. 
Budowlanych w Wejherowie 
- mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Wiele razy oma-
wialiśmy, konsultowaliśmy 
projekt inwestycji z przed-
siębiorcami zrzeszonymi w 
Regionalnej Izbie Przedsię-
biorców NORDA. Jest to 
bardzo ważne uzupełnienie 
ul. Tartacznej, którą projek-
tuje Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie oraz nowego 
już zaprojektowanego połą-
czenia z drogą krajową nr 
6 tzw. Nowa Karnowskie-
go, która właściwie stanowi 
łącznik z ul. Przemysłową. 

Kolejne ulice w Śmiechowie 
są utwardzane płytami drogowymi

Będzie wygodniej
i bezpieczniej

Trwa przebudowa ulicy Południowej, a jeszcze w tym roku roz-
pocznie się remont ul. Wąskiej. Przypomnijmy, że w tej części Wej-
herowa niedawno utwardzono płytami także ul. Pogodną.

Remont ulicy Południowej dobiega końca.

Bardzo zmienił 
się wygląd ulicy 
Pogodnej na Śmie-
chowie. Mieszkańcy 
mają już do dys-
pozycji wygodną 
i bezpieczną na-
wierzchnię jezdni 
oraz chodników.
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Jak mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, w 2017 r. mia-
sto ogłosiło otwarty konkurs 
na wykonanie prac moder-
nizacyjnych w budynkach  
mieszkalnych na terenie ob-
jętym projektem Rewitaliza-
cji Śródmieścia Wejherowa. 
Zgłoszono wówczas 31 ofert, 
w tym 6 ofert Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz 25 ofert wspólnot 
mieszkaniowych. 

Wszystkie oferty prze-
szły ocenę formalną, mery-
toryczną i wybrane zostały 
do dofinansowania. Łączna 
wartość projektów złożonych 
w ramach konkursu wynio-
sła ponad 3,6 mln zł.

-  Zgłoszone w ramach 
konkursu zadania dotyczy-
ły m.in. wykonania elewacji 
z ociepleniem ścian, funda-
mentów i wymiany okien 
oraz drzwi w częściach wspól-
nych, remontów dachów, 
odwodnienia budynków, re-
montów klatek schodowych, 
a także zagospodarowania 
otoczenia wielorodzinnych 

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa. Dofinansowanie na remonty 

Wypięknieją kamienice i podwórka
Kolejne kamienice w Śródmieściu Wejherowa zmieniają swoje oblicze. Sześć spośród 31 budynków mieszkalnych, stanowiących 

własność wspólnot mieszkaniowych już zmodernizowano w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Dzięki temu 
podwyższył się standard historycznej zabudowy na rewitalizowanym obszarze. Rewitalizacji poddane zostaną również zaniedbane 
podwórka przy kilku nieruchomościach komunalnych, położonych w Śródmieściu. Na wszystkie prace miasto zdobyło dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej.

• Wspólnota Mieszkaniowa „3 Maja 6”, w której wy-
konano termomodernizację budynku (m.in. wzmocnie-
nie fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna 
fundamentów , wzmocnienie ścian elewacyjnych, odtwo-
rzenie detali, elewacja budynku, wymiana zdegradowanej 
stolarki okiennej w części wspólnej).

• Wspólnota Mieszkaniowa „Św. jacka 32”, gdzie wy-
remontowano i docieplono elewację oraz wymieniono sto-
larkę drzwiową.

• Wspólnota Mieszkaniowa „sobieskiego 256” - reno-
wacja ściany frontowej, remont i docieplenie pozostałych ścian 
elewacji, prace dekarskie i zagospodarowane  podwórko

• Wspólnota Mieszkaniowa „Św. jacka 18” - wykona-
no tam remont elewacji i dachu.

• Wspólnota Mieszkaniowa „sobieskiego 318” - 
wyremontowano elewację, m.in. oczyszczono elewację 
frontową ze starych warstw farby, wzmocniono podłoże, 
odrestaurowano naczółki okienne.

• Wspólnota Mieszkaniowa „Dworcowa 3”, gdzie wy-
remontowano zabytkową, drewnianą werandę.

- Rewitalizacja Śródmieścia 
niesie za sobą konkretne korzyści 
dla mieszkańców. Wiele wspól-
not mieszkaniowych korzysta z 
projektu rewitalizacji, gdyż za 
pieniądze unijne wykonane zo-
staną prace modernizacyjne i 
remontowe w ich budynkach. 
Dzięki wspólnym wysiłkom, na-
sze miasto pięknieje, a mieszkań-
cy kamienic otrzymują wyższy 
standard życia. 

budynków mieszkalnych - 
mówi Beata Rutkiewicz. 
- Na wizerunek miasta, 
wpływa wiele elementów. 
W Wejherowie, zwłaszcza w 
ścisłym centrum, mamy wie-
le zabytkowych budynków, 
postrzeganych jako atrakcje 
architektoniczne. Konieczne 
jest również przeprowadze-
nie niezbędnych remontów, 
zwłaszcza ocieplenie budyn-
ków czy zagospodarowania 

- Należy podkreślić dobrą 
współpracę Urzędu Miejskie-
go z mieszkańcami i wspól-
notami mieszkaniowymi. 
Cieszę się, że nasze działa-
nia i zabiegi przekładają się 
na realne korzyści dla wej-
herowian w postaci zago-
spodarowania podwórek i 
remontów budynków

podwórek. Cieszę się, że znaj-
dujemy zrozumienie miesz-
kańców, którzy pomimo 
dużych trudności związa-
nych z rozliczeniem dofinan-
sowania unijnego, chętnie z 
nami współpracują. 

W najbliższym czasie pro-
wadzone będą prace konser-
watorsko-modernizacyjne w 
budynkach: przy ul. Sobie-
skiego 328 (m.in. remont 
dachu i elewacji budyn-
ku oraz zagospodarowanie 
podwórka), Sobieskiego 
328C (remont dachu i elewa-
cji budynku) oraz u zbiegu 
ul. Puckiej 1 i Wałowej 23 
(remont i docieplenie elewa-
cji ścian). Przy budynkach 
wielorodzinnych  przy placu 
Jakuba Wejhera 20, 20A, 
20C (zagospodarowanie po-
dwórka wraz z nową instala-
cją kanalizacji deszczowej).

Zagospodarowanie 
podwórek
Wejherowski Zarząd Nie-

ruchomości Komunalnych, 
wramach działań miasta 
związanych z realizacją pro-
jektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”, zlecił 
opracowanie projektów za-
gospodarowania podwórek 
w budynkach komunalnych 
przy ul. Kalwaryjskiej 2a, 
ul Klasztornej 2 i Klasz-
tornej 4. Dodatkowo w bu-
dynku przy Klasztornej 2 

zostanie wykonany remont 
elewacji wraz z docieple-
niem ścian, wymianą stolar-
ki okiennej i parapetów oraz 
drzwi zewnętrznych.

 W ramach przebudowy 
ulicy Kopernika zaplanowa-
no również rewitalizację po-
dwórka przy nieruchomości 
Kopernika 22, zaś w ra-
mach rewitalizacji kwartału 
pomiędzy ulicami Dworcową 
a Kopernika, nowy wizeru-
nek otrzyma podwórko przy 
ul. Kopernika 1.

Roboty zostaną przepro-
wadzone w sposób kom-
pleksowy. Zakres prac na 
podwórkach obejmie utwar-
dzenie ich nawierzchni pły-
tami MEBA z zachowaniem 
funkcji biologicznie czyn-
nej (naturalne wchłanianie 
wód opadowych), wykona-
nie ciągów pieszych z kostki 
i odprowadzenia wód opa-
dowych z rynien do kanali-
zacji deszczowej. Tam gdzie 
będzie to możliwe powstaną 
wiaty śmietnikowe, oświe-
tlenie ogrodowe, mała ar-
chitektura z ogrodzeniami, 

ławeczkami, koszami na 
śmieci, a także nasadzenia-
mi m.in. drzewek, krzewów 
ozdobnych, rabat kwiato-
wych i trawy niskiej.

- Tak przeprowadzona 
rewitalizacja podwórek po-
winna przyczynić się do po-
lepszenia warunków życia 
mieszkańców i poprawy es-

prezydent Wejherowa 
Krzysztof hildebrandt 

 Wojciech Kozłowski
radny miejski, który uczestniczył w przygotowaniu 
programu rewitalizacji

tetyki tych nieruchomości.  
Po zakończeniu prac projek-
towych realizowanych przez 
WZNK zostaną ogłoszone 
przetargi na realizację po-
szczególnych zadań, które 
powinny być zrealizowane do 
końca bieżącego roku – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta miasta.

MIASTO

Do końca 2019 r. sześć wspólnot mieszkaniowych we 
współpracy z urzędem Miasta zrealizowało zadania.

Remontu doczeka się wkrótce kolejna zabytkowa kamienica w Wejherowie, 
położona przy ul. Sobieskiego 328.
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W ostatnich tygodniach uczniowie zamiast w szkol-
nych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. 
Niestety, wielu z nich nie ma dostępu do internetu albo 
sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Dlatego 55 komputerów zostanie przekazanych do 6 
wejherowskich szkół podstawowych. Nowe laptopy umoż-
liwią zdalną naukę uczniom, którzy nie dysponują sprzę-
tem  umożliwiającym prowadzenie zdalnych lekcji. 

Miasto Wejherowo ubiegało się o dofinansowanie za-
kupu sprzętu komputerowego dla najbardziej potrze-
bujących uczniów szkół podstawowych w Wejherowie i 
otrzymało na ten cel kwotę  99 990 zł.

- Nasz wniosek został pozytywnie oceniony przez Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa. Bardzo zależało nam na 
tej dotacji, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy 
uczniowie posiadają dostęp do sprzętu, na którym mogą 
realizować podstawy programowe - wyjaśnił Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - W 
obecnej sytuacji edukacja zdalna jest niezbędna, dlatego 
ważne jest, aby umożliwić wszystkim dzieciom udział w 
zdalnych lekcjach. 

Działanie w całości zostało sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 
2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego interne-
tu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach. 

Dyrektor szkoły Danuta 
Czernewska informuje, że 
przy „ósemce” rozpoczęły 
się prace związane z budo-
wą wiat rowerowych i mia-
steczka ruchu drogowego 
„Szkoła na kołach”. Obiekt 
powstanie obok wejścia do 
budynku szkolnego, a w 
wiatach znajdą się miejsca 
w stojakach na 56 rowe-
rów. Ważną rolę edukacyj-
ną pełnić będzie miasteczko 
ruchu drogowego z oznako-
waniem drogowym o wy-
miarach 20x15 metrów, na 
którego terenie znajdą się 
gry podwórkowe z lustrem, 
kompasem, rakietą z plane-
tą oraz rakietą z papugą.

Jak mówi inspektor 
Piotr Nowosiak z Wydzia-
łu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie, zakres 
robót budowlanych obej-
muje między innymi roz-
biórkę istniejącego murku 
oporowego i nawierzchni 
z płyt betonowych, wyko-
nanie 4 wiat rowerowych 
wraz ze stojakami na 14 
rowerów każdy, wykonanie 
nowej nawierzchni z kostki 
betonowej o grubości 8 cm 
oraz budowa miasteczka 
ruchu drogowego z palisa-
dą w miejscu murku oporo-

„szkoła na kołach” powstanie przy sp nr 8

Wiata i miasteczko edukacyjne
W ramach Budżetu Obywatelskiego ruszyła realizacja projektu pn. „Szkoła na kołach 

- budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu o miastecz-
ko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie” autorstwa Doroty 
Chodubskiej, radnej i nauczycielki.

wego. Zostanie tam również 
zamontowana instalacja 
teletechniczna wraz moni-
toringiem wizyjnym, który 
będzie podłączony do moni-
toringu szkoły. 

Na terenie miasteczka 
ruchu drogowego będą też 
nasadzenia zieleni, mała 
architektura oraz tablica z 
regulaminem funkcjonowa-
nia miasteczka.

Wyłoniony w drodze 
przetargu wykonawca - Za-
kład Usług Komunalnych w 

Wejherowie wykona to za-
danie w ciągu 1,5 miesiąca 
za około 198 tys. zł brutto.

- Bardzo cieszę się z 
rozpoczęcia budowy wiaty 
rowerowej i miasteczka ro-
werowego przy naszej szko-
le - mówi autorka projektu 
Dorota Chodubska, rad-
na Wejherowa. - Tego typu 
infrastruktura jest skutecz-
ną zachętą do większej ak-
tywności dzieci i młodzieży. 
Wielu uczniów  przyjeżdża 
na zajęcia na rowerach i 

hulajnogach. Po zakończe-
niu inwestycji będą mieli 
miejsce, w którym można 
bezpiecznie zostawić ro-
wer. Ten projekt ma także 
aspekt edukacyjny, ponie-
waż powstające miastecz-
ko będzie służyło do nauki 
przepisów ruchu drogowe-
go i praktycznego szkolenia 
z zakresu ruchu pieszych 
oraz nauki jazdy na rowe-
rze. Niewątpliwie zwiększy 
to bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży na drodze.  

Laptopy dla zdalnej szkoły

pomogą 
w zajęciach

EDUKACJA I POMOC

Sprzęt komputerowy dla wejherowskich 
szkół, o który wejherowski samorząd za-
wnioskował do władz centralnych, trafi do 
najbardziej potrzebujących uczniów. Po-
zwoli im na udział w zajęciach prowadzo-
nych online w związku z wprowadzeniem 
stanu epidemii i zamknięciem placówek 
oświatowych..

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje 
wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56,   504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

R E K L A M A

Większość projektów zo-
stanie zrealizowanych do 
końca marca przyszłego ro-
ku. Są jednak również 53 
projekty wieloletnie, które 
zabezpieczają miedzy in-
nymi działalność placówek 

pFRoN wspiera niepełnosprawnych

Konkurs „Kierunek Aktywność”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże ponad 100 mln 

złotych na realizację projektów organizacji pozarządowych, wspierających osoby z nie-
pełnosprawnościami. W ramach konkursu „Kierunek Aktywność” zrealizowane zostaną 
304 projekty, a wsparciem objętych będzie ponad 55 tys. osób niepełnosprawnych.

rehabilitacji ciągłej. Do te-
gorocznej edycji konkur-
su zgłoszonych zostało 555 
wniosków, spośród których 
421 otrzymało pozytywną 
ocenę niezależnej komisji 
konkursowej. 

Projekty, którym nie 
udało uzyskać wystarcza-
jącej liczby punktów znala-
zły się na liście rezerwowej. 

Dzięki środkom PFRON 
co roku udaje się zorgani-
zować liczne kursy, warsz-

taty, turnieje sportowe, 
koncerty czy festiwale. 
Wsparciem objęte są oso-
by z wszystkimi rodzajami 
niepełnosprawności.

Przed Szkołą Podstawową nr 8 realizowany będzie projekt Budżetu Obywatelskiego.
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Podmioty prowadzące na 
terenie powiatu wejherow-
skiego działalność pożyt-
ku publicznego otrzymały 
środki finansowe na reali-
zację zadań publicznych, 
w ramach konkursu gran-
towego ogłoszonego przez 
Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego na 2020 r. 

- Wspieranie inicjatyw 
służących lokalnej społecz-
ności jest dla nas jednym 
z priorytetów. Dlatego każ-
dego roku przeznaczamy 
środki finansowe na pro-
mowanie działań z zakresu 
ochrony zdrowia, wsparcia 
osób niepełnosprawnych, 
wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, edukacyjnych 

Organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu wejhe-
rowskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicz-
nych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania 
i upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
oraz lokalnych produktów turystycznych. W tym roku na ten cel 
Starostwo Powiatowe przeznaczyło ponad 200 tysięcy zł. Spośród 
zgłoszonych ofert wsparcie otrzymało 96 przedsięwzięć.

Ponad 32 tys. zł przenaczono na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 
zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełno-
sprawnych. Na zdjęciu spotkanie członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym  „Barka”.

Powiat Wejherowski po-
zyskał 100 tys. zł z pro-
jektu „Zdalna Szkoła 
- wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w sys-
temie kształcenia zdalne-
go” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Projekt jest odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnic-
twa, związaną z wprowa-
dzeniem na terenie naszego 
kraju stanu epidemii.

- Czasowe zamknięcie 
placówek oświatowych z 
powodu zagrożenia epide-
miologicznego wymusiło 
nowe standardy naucza-
nia. Od 25 marca br. 
szkoły mają obowiązek pro-
wadzenia zdalnej edukacji. 
Udzielając maksymalnego 
wsparcia nasze szkoły nie-

EDUKACJA I POMOC

W ramach programu „Zdalna szkoła”

Komputery dla uczniów 
z powiatowych szkół

zwłocznie użyczyły sprzęt 
komputerowy wszystkim 
potrzebującym uczniom i 
nauczycielom - wyjaśnia 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius. - Teraz 
dzięki pozyskanym środ-
kom kupiliśmy dodatkowo  
nowoczesne laptopy wraz 
z niezbędnym oprogramo-
waniem. Komputery te zo-
stały przekazane kolejnym 
najbardziej potrzebującym 

uczniom z powiatowych 
szkół w Rumi, Redzie i 
Wejherowie, w celu pod-
niesienia jakości realizo-
wanego procesu zdalnego 
nauczania.

Wypożyczone młodzie-
ży laptopy, po ponownym 
otwarciu szkół wrócą do 
powiatowych placówek 
edukacyjnych, w których 
będą wykorzystywane ja-
ko pomoc dydaktyczna. 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie kupiło laptopy w ramach 
rządowego programu „Zdalna szkoła”. Sprzęt trafił już do naj-
bardziej potrzebujących uczniów z powiatowych szkół ponad-
podstawowych.

Program „Zdalna szkoła”, który ruszył 1 kwietnia 
umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego 
ubieganie się o dofinansowanie na zakup laptopów, 
komputerów, tabletów oraz oprogramowania i Inter-
netu do realizacji zdalnego kształcenia. 

Ministerstwo Cyfryzacji na ten cel przeznaczyło 
w całym kraju 186 mln zł.

ponad 180 mln zł na komputery

czy patriotycznych - zazna-
cza Jacek Thiel wicesta-
rosta wejherowski. - W tym 
roku ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju 
wiele zadań będzie musiało 
się odbyć w innym terminie, 
niż pierwotnie zakładano. 
W tej trudnej sytuacji słu-
żymy pomocą stowarzysze-
niom przy realizacji zadań, 
które mogą mieć w tym roku 
inny wymiar.

Największa kwota, bo 
aż 86 500 zł przyznana zo-
stała na zadania z zakresu 
wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej i 
sportu. Na realizację zadań 
związanych z kulturą, sztu-
ką i ochroną dóbr kultury 

przeznaczono 40 500 zł. Na 
liście dofinansowanych za-
dań znalazły się również 
działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji, promowania 
aktywności oraz integracji 
osób niepełnosprawnych. 
Na ten cel Zarząd Powiatu 
przyznał 32 500 zł. Ponad-
to kwotą w wysokości 31 
000 zł wsparto zadania w 
sferze wypoczynku dzieci i 
młodzieży. 

Pomoc finansowa przy-
znana została również na 
zadania z zakresu ochro-
ny zdrowia, w tym zdrowia 
psychicznego, oświaty i wy-
chowania, ratownictwa i 
ochrony ludności.

Dołącz do nas na: facebook.com/pulsWejherowa

Fot. Starostwo w Wejherowie

96 zadań otrzymało dofinansowanie

powiat wspiera
organizacje
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Filharmonia Kaszubska prezentuje wybra-
ne wydarzenia kulturalne, które zostały przez 
nią wyprodukowane. 

Pierwszym spektaklem, który udostępniła 
na swojej stronie było „12 opowieści na do-
bre czasy”. W strefie online Wejherowskie-
go Centrum Kultury można zobaczyć m.in. 
magicznego „Kopciuszka” lub niezapomnia-
ną „Onirę”, niezwykłe baletowe widowisko 
- „Dziadek do orzechów” oraz „Burszty-
nową Balladynę”. 

Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie 
Centrum Kultury i Fundacja ARKA im. Józefa 
Wilkonia przygotowała także prezentację wy-
stawy niezwykłego polskiego artysty - Józefa 
Wilkonia, która dostępna jest online. Więcej: 
www.wck.org.pl/.

Specjalną ofertę kulturalną proponuje tak-
że  Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie. Instytucja przygotowuje spektakl 
charytatywny, w którym będzie można zo-

WE jhERoWsKA KuLTuRA W INTERNECIE

spektakle wyprodukowane 
przez Filharmonię Kaszubską

Zostajemy w domach i... oglądamy widowiska oraz spektakle te-
atralne! Jest to ciekawa propozycja kulturalna dla wszystkich 
spragnionych kultury. W Wejherowie można skorzystać z kilku pro-
pozycji, które oferuje m.in. Filharmonia Kaszubska i Miejska Biblio-
teka Publiczna. W piątek, 24 kwietnia będzie można zobaczyć „Śluby 
Panieńskie” w reżyserii Wojciecha Rybakowskiego. 

baczyć także znane w Wejherowie osoby. Za-
powiada się fantastyczna zabawa dla całych 
rodzin! Fragmenty z przygotowań można zo-
baczyć już na profilu biblioteki.

 
Przypomnijmy, że wejherowskie instytucje 

kultury, wspólnie z innymi z naszego regionu, 
włączyły się w projekt Nie damy się!/Kultu-
ra w Twoim domu! 

Na stronie wydarzenia na Facebooku 
(https://www.facebook.com/events
/2704771983088939/?active_tab=discussion) 
publikowane są codziennie materiały fil-
mowe, zawierające różnorodne warsztaty, 
czytanie bajek, czy teatrzyki. Pozwalają 
one uczestniczyć młodym widzom w wyda-
rzeniach kulturalnych, ale zawierają także 
wskazówki do rodzinnych zabaw w domu.

Jednym z rodzajów odwołanych wydarzeń 
kulturalnych są spotkania autorskie. Sto-
warzyszenie Unia Literacka przeniosła je do 

przestrzeni Internetu, organizując  „codziennie 
przeciwwirusowe spotkania literackie” (o godz. 
18.00). Szczegółowe informacje i nagrania z poprzed-
nich spotkań na stronie Unii Literackiej na Facebo-
oku: https://www.facebook.com/unia.literacka

To tylko kilka z propozycji, które pojawiły się w 
ostatnich dniach w przestrzeni Internetu. Warto z 
nich skorzystać i nadal uczestniczyć w życiu kultu-
ralnym, pomimo pobytu w domu.

O G Ł O S Z E N I E 
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ROZMAITOŚCI

Plac Jakuba Wejhera, 
który w czasach PRL na-
zywał się placem Armii 
Czerwonej zdobiły, nie 
wiadomo dlaczego, zwie-
rzęta z dalekich i zdecy-
dowanie zimnych rejonów 
świata. Rzeźby polarnych 
zwierząt ustawiono na 
wejherowskim rynku w 
latach 60-tych. Fontanna 
przetrwała na rynku do 
1982 roku. Z pysków bia-
łych misiów tryskała wo-
da, a kiedy wody nie było, 
dzieci z wielkim zapałem 
wdrapywały się na grzbie-
ty niedźwiedzi lub karki 
pingwinów. 

Wielu rodziców lub opie-
kunów dzieci fotografowa-
ło swoje pociechy na tle 
niedźwiedzi. Z wejherow-
skimi misiami fotografo-
wali się  również dorośli. 
Takie zdjęcia, przecho-

gdzie są zdjęcia z tamtych lat?

Białe misie i pingwiny
zdobiły rynek

Mieszkańcy Wejherowa w dojrzałym wieku z pewnością pamię-
tają dwa niedźwiedzie polarne w otoczeniu pingwinów, stojące na 
wejherowskim rynku. Klub Miłośników Wejherowa przygotowuje 
wystawę, przypominającą tę wątpliwej urody ozdobę, którą wielu 
wejherowian wspomina z wielkim sentymentem. Poszukiwane są 
zdjęcia z dawnych lat, które zostaną wyeksponowane obok parku.

Białe niedźwiedzie w towarzystwie pingwinów możemy oglądać co roku w 
okresie Bożego Narodzenia w Parku Miejskim. To element świątecznych de-
koracji, przypominający dawną obecność misiów w Wejherowie.

wywane w rodzinnych 
albumach lub pudłach z fo-
tografiami są dzisiaj bar-
dzo poszukiwane.

- W ramach sentymen-
talnego powrotu do czasów 
minionych, Urząd Miasta 
przygotowuje piękny skwe-
rek obok Parku Miejskie-
go, na którym zostaną 
ustawione wspomniane 
zwierzaki - mówi Paweł 
Formela, wejherowski 
radny i prezes Klubu Mi-
łośników Wejherowa. - 
Bedzie to sympatyczne 
miejsce relaksu, przypo-
minające pewien epizod 
z historii miasta.  Nasz 
klub przygotowuje wysta-
wę plenerową która stanie 
również na wspomnianym 
skwerze. Dlatego prosimy 
mieszkańców o przekazy-
wanie zdjęć z misiami i 
pingwinami.

Im więcej fotografii uda 
się zaprezentować orga-
nizatorom na planszach, 
tym wystawa będzie tym 
ciekawsza. 

Wszyscy, którzy mogą 
pomóc i wziąć udział w tej 
ciekawe akcji, proszeni są 
o kontakt telefoniczny z 
Pawłem Formelą pod nr 
tel.: 727-923-981. 

Oryginały zdjęć zostaną 
zwrócone właścicielom.

Gdy z powodu zagrożenia 
epidemicznego, zamknięto 
kina, teatry, biblioteki, ży-
cie kulturalne przeniosło się 
do internetu. 

Humorystyczna prezenta-
cja wiersza Jana Brzechwy 
czy etiuda opowiadająca o 
trudnym temacie izolacji i 
kwarantanny - takie prezen-
tacje można zobaczyć na ka-
nale YouTube pod adresem 
https://www.youtube.com/
user/bibliotekawejhero-
wo1.  Aktorzy nagrywali po-
szczególne scenki w swoich 
domach, a montażu dokonał 
Krzysztof Powałka z wej-
herowskiej biblioteki. 

W „Balladzie o skutkach 
ubocznych”, do której tekst 
napisała Bogna Zubrzycka, 
członkini grupy teatralnej 

W ramach projektu „Nie damy się!/Kultura w Twoim domu” oraz 
akcji #zostanwdomu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zrealizowała filmy, na których można zobaczyć artystyczne pre-
zentacje przygotowane przez grupę teatralną „Srebrna nitka” i 
Bibliotekę, m.in., minispektakl „Ballada o skutkach ubocznych”.

„Srebrna nitka”, udowodnili, 
że humor i dystans nie jest 
im obcy nawet podczas izola-
cji. Seniorzy pokazali, że cho-
ciaż czas spędzony w domu 
można odpowiednio zaplano-
wać, mogą pojawić się skutki 
uboczne…

- Dobrym humorem i 
zabawą seniorzy koloru-
ją naszą trudną chwilowo 
rzeczywistość i teatralnie 
zachęcają #zostanwdomu 
- mówi reżyser obu prezen-
tacji Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie. - Ta nie-
typowa aktywność teatralna 
pomaga seniorom spożyt-
kować energię, wykorzystać 
aktorski talent, a przy oka-
zji wywołuje uśmiech wśród 

widzów.
- Gratuluję wszystkim 

wykonawcom i realizatorom 
oraz autorce tekstu do „Bal-
lady o skutkach ubocznych” 
pani Bognie Zubrzyckiej - 
mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Jak widać 
wejherowscy seniorzy nie nu-
dzą się w tym trudnym dla 
nas wszystkich czasie, wręcz 
przeciwnie są kreatywni, peł-
ni humoru i dystansu. Do-
starczają nam zawsze sporą 
dawkę humoru.

Grupa teatralna „Srebr-
na Nitka” funkcjonuje w 
ramach Stowarzyszenia 
Wejherowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, a zajęcia 
z teatrologii prowadzone są 
przez MBP.

Dobrym humorem seniorzy kolorują
trudną obecną rzeczywistość

spektakle on-line

Fot. Leszek Spigarski

Miejska Biblioteka publiczna w Wejherowie przygotowała również, nie po raz 
pierwszy, grę mobilną na smartfony. Miłośnicy tego typu zabawy, nie wychodząc z 
domu, mogą zagrać w grę  „Durwidal” na podstawie książki Moniki Kubisiak  pod 
tym samym tytułem.  Wystarczy pobrać darmową aplikację Action Track i zeskanować 
umieszczony poniżej link.
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Konkurs literacki im. j. Drzeżdżona po raz 21.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza osoby piszące po kaszubsku 

do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona.

Czytaj nas 

również

w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Organizatorzy oczekują na teksty do dnia 20 sierpnia 
2020 r. Zachęcają tez do zapoznania się z regulaminem kon-
kursu, zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum, jak 
również na muzealnym profilu na Facebooku.

Konkurs na tekst piosenki 
Dla dzieci po kaszubsku

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza osoby do-
rosłe tworzące w języku kaszubskim do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim 
im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim.

Nadesłane teksty zostaną wykorzystane przez kompo-
zytorów w Ogólnopolskim Konkursie im. Renaty Gleinert. 
Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Powiatu Wejherow-
skiego oraz wsparciu Nadleśnictwa Strzebielino.

Na wniosek MPiMK-P, Marszałek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk ustanowił Kaszubską Nagrodę Li-
teracką dla twórców kaszubskojęzycznych. Zgłoszenia wraz 
z uzasadnieniem należy nadsyłać na adres Muzeum (ul. 
Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo) do dnia 4 września 2020 r.

Kaszubska 
Nagroda Literacka

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza do 
zgłaszania kandydatur do Kaszubskiej Na-
grody Literackiej za rok 2019. 

Przypomnijmy, że do nagrody nominowane są wydawnictwa, które ukazały się pod koniec 2018 lub w 2019 roku. Wszyst-
kie 32 nominowane do nagrody książki są związane z powiatem wejherowskim: zostały wydane na terenie naszego powia-
tu lub ich autor pochodzi z regionu, bądź też tematyka książki dotyczy powiatu wejherowskiego. Nominowane publikacje 
możemy poznać na stronie internetowej biblioteki, w zakładce Gryf Literacki 2019.

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą: Eugenia Drawz, Rafał Dębski, Stanisław Janke, Adam Klein, 
Maria Krośnicka, Henryk Połchowski, Piotr Schmandt, Maciej Skok, Edmund Szczesiak, Józef Franciszek 
Wójcik, Michał Jeliński i Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

- Każdy członek konkursowej kapituły ma do dyspozycji 30 punktów, które przyznaje publikacjom nominowanym do 
nagrody według klucza. Autor publikacji, która otrzymuje najwyższą liczbę punktów zostaje laureatem - wyjaśnia Iwona 
Block z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, który funduje nagro-
dę główną.

Najlepsza książka zwiazana z powiatem wejherowskim

gryf Literacki w nagrodę
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie już po raz trzynasty ogłosiła konkurs na 

książkę minionego roku, której autor otrzyma nagrodę „Gryfa Literackiego 2019”. Jednak z 
powodu epidemii i zagrożenia zakażeniem się koronawirusem, organizatorzy musieli odło-
żyć na późniejszy termin rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników.

Czas zgłoszeń upływa z końcem 2020 roku. O szczegółach 
konkursu kompozytorskiego można dowiedzieć się na: 

https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/kon-
kursy/konkurs-kompozytorski-na-kolede-kaszubska/ii-
konkurs-kompozytorski-na-kolede-kaszubska-zapraszamy/.

Warunkiem uczestnic-
twa w Konkursie jest prze-
słanie do 7 sierpnia 2020 
r. niepublikowanej wcze-
śniej pracy (prac) w czterech 
egzemplarzach na adres: 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, 

ul. Zamkowa 2a, 84-200 
Wejherowo.

Organizatorzy oczekują 
na prace w trzech katego-
riach: 

1. Opowiadanie lub 
esej w języku kaszub-
skim – praca konkursowa 
nie może zawierać mniej 

niż 18 tys. i nie więcej niż 
70 tys. znaków wraz ze spa-
cjami; 

2. Utwór poetycki w 
języku kaszubskim; 

3. Utwór sceniczny w 
języku kaszubskim. 

Ten sam twórca może 
wziąć udział w dwóch kate-

goriach Konkursu.
Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod nume-
rem telefonu: (58) 672-29-
56, e-mail: sekretariat@
muzeum.wejherowo.pl, 
p. Beata Humeniuk-Czech. 

Wyniki konkursu będą 
ogłoszone na stronie in-

ternetowej Muzeum: www.
muzeum.wejherowo.pl.

XXI Ogólnopolski Kon-
kurs Literacki im. Jana 
Drzeżdżona jest realizowa-
ny dzięki dotacji Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz dotacji Po-
wiatu Wejherowskiego.

Placówki kulturalne w Wejherowie i powiecie wejherowskim zawiesiły swoją działalność. Nie odbywają się zajęcia dla dzieci i dla 
dorosłych, próby zespołów artystycznych, wernisaże, koncerty, promocje książek. Aktualne są natomiast propozycje udziału w kon-
kursach literackich lub kompozytorskich. Takie konkursy przygotowały m.in.: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej oraz Miejska Biblitoka Publiczna w Wejherowie. W domowym zaciszu można spróbować swoich umiejętności literackich lub 
muzycznych i być może potem zdobyć nagrodę! Zachęcamy do tego razem z organizatorami konkursów. Więcej poniżej.

Konkursy literackie i kompozytorskie

Konkurs kompozytorski

Kolęda 
kaszubska

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza dru-
gi Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski 
na Kolędę Kaszubską. Kompozytorzy mogą 
tworzyć do wybranego tekstu Eugeniusza 
Pryczkowskiego. 

KULTURA
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HISTORIA

Interesujący i obszerny 
artykuł o historii Urzędu 
Morskiego w Gdyni, zapo-
czątkowanej właśnie powo-
łaniem Urzędu Marynarki 
Handlowej w Wejherowie, 
można przeczytać na stro-
nie internetowej wspomnia-
nej instytucji. 

Urząd Morski w Gdyni 
jest bowiem 

spadkobiercą 
i kontynuatorem 
działań wejherowskiego 

Urzędu Marynarki Handlo-
wej. Do jego zadań należały 
sprawy  związane z rejestra-
cją łodzi, awariami i wypad-
kami morskimi, ochroną 
wydm i brzegów morskich, 
sprawy ochrony rybołów-
stwa i administracji porta-
mi. W 1922 roku Urzędowi 
Marynarki Handlowej  zo-
stały powierzone też czyn-
ności Urzędu Żeglarskiego 
i wykonywanie pomierza-

Sto lat temu,  dokładnie 2 kwietnia1920 roku w Wejherowie rozpoczął działalność Urząd Marynarki Handlowej - pierwszy tereno-
wy organ polskiej administracji morskiej. O 100-leciu powołania Urzędu MH przypomniała ostatnio na swojej stronie internetowej 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, mieszcząca się w tym samym budynku, w którym w latach 1920-1927 funkcjonowa-
ła wspomniana instytucja. W budynku przy ul. Dworcowej 7, bo o nim mowa, funkcjonuje także Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa.

pierwszy po odzyskaniu niepodległości terenowy organ polskiej administracji morskiej

100 lat temu powołano urząd 
Marynarki handlowej w Wejherowie

nia statków, a w trzy lata 
później - w związku z utwo-
rzeniem Izby Morskiej - z 
zakresu jego właściwości zo-
stały wyłączone sprawy wy-
padków morskich i awarii. 

W międzyczasie, dokład-
nie w grudniu 1921 roku 
powołano też Morski Urząd 
Rybacki w Pucku, który prze-
jął sprawy związane z ochro-
ną rybołówstwa na polskich 
wodach przybrzeżnych.

Jak pisze autorka ar-
tykułu na stronie Urzędu 
Morskiego - Magdalena 
Kierzkowska, Urząd Ma-
rynarki Handlowej w okre-
sie „wejherowskim” miał 

utrudnione zadania. 
Pracę komplikował brak 

odpowiedniej łączności, ko-
munikacji, odpowiedniego 
personelu i przeciągające 
się dyskusje nad rolą i zna-
czeniem wybrzeża i floty 
dla naszego regionu. Mimo 

to pierwszy naczelnik UMH 
- kapitan marynarki Józef 
Poznański czynił wszyst-
ko, by właściwie kierować 
Urzędem dla dobra go-
spodarki morskiej. Powoli 
wszystkie urządzenia, przy-
stanie rybackie, latarnie za-
częły normalnie pracować, a 
we wrześniu 1922 roku za-
kończono budowę „Tymcza-
sowego Portu Wojennego i 
Schroniska dla Rybaków” 
w Gdyni (oficjalne uroczyste 
otwarcie nastąpiło w kwiet-
niu 1923 r.). Wybudowano 
wówczas w Gdyni molo o 
długości 150 metrów oraz 
174 metrów falochronu - 
co bez dobrego technicznie 
uzbrojenia uznać należy za 

spory wyczyn. 
Port w Gdyni rozbudo-

wywano w kolejnych la-
tach, a przed wybuchem II 
wojny światowej był jed-
nym z największych i naj-
nowocześniejszych portów 
w Europie. Razem z portem 
w szybkim tempie rosło no-
woczesne miasto. Nic więc 
dziwnego, że

z Wejherowa
do Gdyni
przeniesiono siedzibę 

Urzędu Marynarki. Stało 
się to 3 maja 1927 roku.

Na podstawie rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w mocy ustawy 
z dnia 22 marca 1928 roku 
wprowadzono dwie instancje 
administracji morskiej: wła-
dzami pierwszej instancji 
zostały kapitanaty portów, 
a władzą drugiej instancji 
Urząd Morski z siedzibą w 
Gdyni, podległy Ministrowi 
Przemysłu i Handlu.

Do zakresu działania 
Urzędu Morskiego należały 
m.in. sprawy policji portowej 
i żeglugowej, pilotażu, budo-
wy oraz zarządzania latar-
niami morskimi, pławami i 
innymi znakami nawigacyj-

nymi, inspekcji technicznej 
statków morskich i handlo-
wych pod względem zdat-
ności do żeglugi morskiej, 
budowy oraz utrzymania 
państwowych portów mor-
skich, urządzeń portowych i 
umocnień brzegowych, eks-
ploatacji państwowych por-
tów morskich, przystani i 
urządzeń portowych. 

Wśród wielu zadań UM 
znalazło się pogłębiania i 
utrzymania 

morskich 
dróg wodnych, 
pomiar statków morskich 

i ratownictwo morskie.
We wrześniu 1939 roku 

budynek UM został przejęty 
przez administrację niemiec-
ką. Po wyzwoleniu Gdyni, 10 
maja 1945 roku. J. Poznań-
ski otrzymał nominację na 
dyrektora Głównego Urzę-
du Morskiego, którego ob-
szarem działania były port i 
wybrzeże polskie 

od Elbląga 
do Kołobrzegu. 
Potem było wiele zmian, 

m.in. przeniesienie na kil-
ka lat siedziby Głównego 
Urzędu Morskiego z Gdy-
ni do Gdańska Wrzeszcza 
na ul. Grunwaldzką. O po-
wojennej historii instytu-
cji można dowiedzieć się 
wiele z artykułu Magdale-

ny Kierzkowskiej „100-le-
cie Administracji Morskiej 
RP”. Zainteresowanych od-
syłamy na stronę:  
https://www.umgdy.gov.
pl/?p=34581

Dodajmy, że obecnie 
Urząd Morski w Gdyni funk-
cjonuje w przedwojennym 
budynku przy ul. Chrza-
nowskiego, w pobliżu portu.

Kamienica przy ul. Dworcowej 7 jest obecnie siedzibą Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej. Kotwica przed budyn-
kiem (poniżej)  przypomina o jego historii.

O związku Wejherowa z morzem i administracją 
morską przypomina kotwica i tablica obok gmachu 
Filharmonii Kaszubskiej, która nie bez powodu ma 
kształt łodzi.  Na tablicy czytamy m.in.: 

Wejherowo jako stolica tworzącego się regionu nad-
morskiego było jedynym miastem gotowym do przyjęcia 
roli centrum dla tworzących się zrębów gospodarki 
morskiej, a także ośrodkiem administracyjnym i zaple-
czem dla budującej się Gdyni. (…) Kotwica przypomina, 
jak ważną rolę Wejherowo pełniło w budowaniu gospo-
darki morskiej II Rzeczpospolistej Polskiej.
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KOMUNIKATY

O G Ł O S Z E N I E

URZĄD MIEJSKI INFORMUJE
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, 
że Urząd Miejski w Wejherowie PRACUJE W TRYBIE WEWNĘTRZNYM 

i zostaje ZAMKNIĘTY DLA DOSTĘPU KLIENTÓW
od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

   Mieszkańcy Miasta proszeni są o załatwianie spraw:
 • telefonicznie (wykaz numerów telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html),
 • drogą elektroniczną (miasto@wejherowo.pl),
 • przez platformę ePUAP (ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka).

   Od 25 marca br. DYŻUR w godz. 7.30 - 14.00 wyłącznie w sprawach pilnych pełni:

 Urząd Stanu Cywilnego   tel. 58 677-71-32; 58 677-71-31; 58 677-71-30;     
    e-mail: usc@wejherowo.pl
 Kancelaria Ogólna ul. 12 Marca 195, Wejherowo
    tel. 58 677-70-00, fax: 58 672-12-57
    e-mail: miasto@wejherowo.pl
                     
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób elektroniczny za pośred-
nictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) znajduje się na stro-
nie internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

              Dziękujemy za zrozumienie

Przyjmowanie zgłoszeń 
odbioru zostało wstrzyma-
ne. KZG informuje, że do 

odbiór sprzętu RTV, AgD wstrzymany
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informu-

je,  że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, usługa odbioru 
bezpośrednio z domu dużego (powyżej 20 kg) sprzętu RTV i AGD 
została zawieszona do odwołania.

odwołania. Związek pracuje 
w trybie zdalnym z zachowa-
niem codziennych dyżurów 

w godz. 8:00-14:00. Kontakt 
z tą instytucją wyłącznie te-
lefoniczny lub mailowy.

Zus informuje

Przepisy rozszerzające 
tarczę antykryzysową. we-
szły w życie 18 kwietnia. 

ZWOLNIENIE 
ZE SKŁADEK 
Nowe rozwiązania prze-

widują, że ze zwolnienia ze 
składek mogą skorzystać 
firmy zgłaszające do ubez-
pieczeń od 10 do 49 osób. 
Zwolnieniem w przypadku 
tych firm zostanie objęte 50 
proc. kwoty składek wyka-
zanej w deklaracjach rozli-
czeniowych. 

Krąg podmiotów upraw-
nionych do zwolnienia ze 
składek poszerzył się o 
spółdzielnie socjalne. W ich 
przypadku nie ma limitu 
osób zgłaszanych do ubez-
pieczeń, a zwolnienie jest 
całkowite. 

Ze zwolnienia mogą sko-
rzystać również firmy zało-
żone w lutym i marcu, a przy 

Tarcza 2.0. Więcej osób i firm skorzysta

ustalaniu liczby ubezpieczo-
nych zgłaszanych przez fir-
mę nie będą brani pod uwagę 
pracownicy młodociani.

POSTOJOWE
DO TRZECH RAZY
Nowa odsłona tarczy an-

tykryzysowej umożliwia po-
nowną wypłatę postojowego, 
ale nie więcej niż trzy razy. 
Warunkiem będzie oświad-
czenie przedsiębiorcy lub 
osoby wykonującej umowę 
cywilnoprawną, że sytuacja 
materialna wykazana we 
wcześniejszym wniosku nie 
uległa poprawie. 

W przypadku świadczeń 
postojowych dla osób samo-
zatrudnionych nie będzie 
obowiązywał warunek gra-
nicznej kwoty przychodu. 

Ze świadczenia postojo-
wego mogą teraz skorzystać 

również zleceniobiorcy, któ-
rzy zawarli umowy    w lutym 
lub marcu. Wcześniej obo-
wiązywał warunek zawarcia 
umowy przed 1 lutego. Data 
ta pozostaje bez zmian dla 
samozatrudnionych.

ODSTĄPIENIE
OD ODSETEK
Przedsiębiorcy będą mo-

gli również skorzystać z 
odstąpienia od pobierania 
odsetek za zwłokę przy opła-
caniu składek. Rozwiązanie 
to będzie przeznaczone dla 
osób, które mają trudności                      
w terminowym opłaceniu 
składek z powodu sytuacji 
wywołanej przez pandemię. 
Będą oni mogli skorzystać 
z tego odstąpienia za okres 
od stycznia 2020 r. 

Ulga ta będzie dotyczyła 
wszystkich płatników skła-
dek - nie ma znaczenia wiel-
kość przedsiębiorstwa.

Bez progu przychodu przy świadczeniu postojowym dla samoza-
trudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz 
zwolnienie z 50 proc. składek dla firm ubezpieczających od 10 do 49 
osób – to najważniejsze uzupełnienia w tzw. tarczy antykryzysowej.
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godziny pracy
  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506

O G Ł O S Z E N I E

Z POLICJI
stop pożarom traw
Trwa kolejna edycja kampanii społecznej „stop pożarom 

traw”, z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasów Państwo-
wych. W ogólnej liczbie 153 520 pożarów w Polsce, aż 55 912 
to pożary traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich poża-
rów). W ich wyniku zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia.  
Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 
800 złotych.  Do gaszenia strażacy zużyli 183 413 171 litrów 
wody, co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. 

Podczas pożarów giną środowiska przyrodnicze, zwierzę-
ta oraz skupiska owadów. Tylko ciągła edukacja społeczna i 
budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrod-
niczego skarbca. 

STRAŻ POŻARNA

Organizatorem 13. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psy-
chologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą konkursu jest wyróż-
nienie funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, 
empatyczną postawą, umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotknię-
tym przemocą w rodzinie. 

Zgłaszanie policjantów trwa do 31 maja br., a formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać 
na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia", 02-121 
Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.
niebieskalinia.pl, gdzie jest także regulamin konkursu.

policjant, który mi pomógł

Można zgłaszać kandydatów

Nietrzeźwy spowodował kolizję
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowo-

dowanie kolizji drogowej odpowie 30-letni kierowca hondy 
civic, który wieczorem w Rumi na ul. Grunwaldzkiej stracił pa-
nowanie nad pojazdem i uderzył w samochód bmw znajdu-
jący się na lewym pasie drogi. Następnie zjechał na chodnik i 
uderzył w słup oświetleniowy. 

Kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i 
nie posiadał uprawnień do kierowania. 

pijana za kółkiem
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowo-

dowanie kolizji drogowej odpowie także 26-latka kierują-
ca renaultem. Kobieta najechała na tył samochodu volvo na 
skrzyżowaniu Wilczka i Chłopskiej w Luzinie. 

Kierowcy zostali sprawdzeni alko-testem i okazało się, że 
26-latka miałam ponad 0,5 promila alkoholu w organiźmie, a 
ponadto miała cofnięte uprawnienia do kierowania. Kobieta 
została ukarana mandatem i odpowie też za kierowanie sa-
mochodem, mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania oraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Zatrzymany z narkotykami
Policjanci z Redy zatrzymali w Wejherowie 21-latka w 

związku z posiadaniem narkotyków. 
Z otrzymanego zgłoszenia interwencyjnego wynikało, że 

na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym znajduje się 
agresywny mężczyzna, który może znajdować się pod wpły-
wem narkotyków. W trakcie rozmowy i legitymowania męż-
czyzna był bardzo podenerwowany. Okazało się, że miał przy 
sobie woreczek foliowy z amfetaminą o wadze ponad 50 gra-
mów oraz niewielką ilość marihuany. 

Za przestępstwo posiadania narkotyków grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 3.

Policjanci, którzy pomogli osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
mogą być wyróżnieni w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

WAŻNE 
TELEFONY:
POgOTOWiE
58  677 61 02  
POLicjA 
58  672 97 22 
 STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00
STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40
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Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

ADMINIsTRAToR
NIERuChoMoŚCI

Kierowca był pod wpływem alkoholu i nie miał wymaga-
nych uprawnień. Pędził autem w miejscu, gdzie są wszelkie 
ograniczenia w ruchu z powodu modernizacji ulicy. Stracił 
panowanie nad samochodem, wypadł z drogi, przeleciał nad 
chodnikiem i ścieżką rowerową, po czym dachował na łące. 

W samochodzie jechało jeszcze trzech pasażerów. Jeden 
z nich zmarł w trakcie reanimacji na miejscy wypadku, a 
dwóch odwieziono do szpitala. 

Na miejscy zdarzenia pracowali policjanci ruchu drogo-
wego oraz technik kryminalistyki, którzy przeprowadzili 
oględziny oraz zabezpieczyli dokumentację fotograficzną. W 
akcji ratowniczej brały udział dwa zastępy JRG Rumia, OSP 
Reda oraz dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego. 

Prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowa-
nie prędkości oraz nietrzeźwość kierowcy, który miał ponad 
0,5 promila alkoholu w organizmie. Osoby uczestnicząca w 
wypadku nie są mieszkańcem powiatu wejherowskiego. 

Kierowca został zatrzymany. Sprawą wypadku zajmują 
się policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy 
Powiatowej Policji w Wejherowie.

Ważnym zadaniem mun-
durowych był nadzór nad 
głównymi ciągami komuni-
kacyjnymi, w tym kontrole 
drogowe, dotyczące zasad-
ności przemieszczania się. 
W działaniach brali udział 
żołnierze, strażnicy miejscy 
i straż leśna. 

Dwóch kierowców straciło 
prawa jazdy, jeden za kiero-
wanie w stanie nietrzeźwo-
ści, a drugi za przekroczenie 
limitu punktów. M.in. w 
Strzebielinie na ul. Zagrodo-
wej 18-latek jadąc quadem 

Tragiczny wypadek 

pijany kierowca
i śmierć pasażera

W ostatnią niedzielę 19 kwietnia pomię-
dzy godz. 10 a 11 na ul. Obwodowej w Redzie 
doszło do tragicznego wypadku samochodo-
wego. Prawdopodobną przyczyną wypadku 
było niedostosowanie prędkości oraz nie-
trzeźwość kierowcy.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

Święta Wielkanocne wypełnione interwencjami

służby nie świętowały
Pracowite Święta Wielkanocne mieli funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej 

w Wejherowie. W czasie świątecznego weekendu policjanci zatrzymali 17 praw jazdy, 
w tym 15 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Straż Miejska podjęła 
62 interwencje związane z egzekwowaniem zakazów i nakazów dotyczących pandemii 
koronawirusa.

nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na 
drodze, zjechał z niej i ude-
rzył w przydrożne drzewo. 
Pojazd nie był zarejestrowa-
ny, nie posiadał polisy OC, 
a kierowca nie miał upraw-
nień do kierowania. 

Chłopak został ukarany 
mandatami karnymi, a jesz-
cze musi się liczyć z konse-
kwencjami z uwagi na brak 
OC. Skierowano także wnio-
sek do sądu w związku z 
brakiem uzasadnienia prze-
mieszczania się. 

Policjanci odnotowali 10 
kolizji drogowych. Ukarali 3 
osoby mandatami w związku 
z wykroczeniem dotyczącym 
zakazu przemieszczania i 
grupowania się, sporządzili 
9 wniosków o ukaranie oraz 
pouczyli 5 osób.

Strażnicy Miejscy po-
uczyli 43 sprawców wykro-
czeń, 6 ukarali mandatami 
karnymi, a 10 sprawców wy-
kroczeń o charakterze chu-

ligańskim oraz za udział w 
nielegalnym zgromadzeniu 
odpowie przed wejherow-
skim sądem. Przed sądem 
stanie też 3 nieletnich za 
przebywanie w miejscu pu-
blicznym bez opieki osób 
dorosłych. 

Najwięcej wykroczeń za-
notowano w Wielką Sobotę. 
Najmniej wykroczeń ujaw-
niono w wielkanocny ponie-
działek.

Fot. Leszek Spigarski


