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mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa.

-

-

-

Podczas wtorkowej sesji (28.04) Rada 
Miasta Wejherowa zwiększyła środki na 
budowę parkingu o 750 tys. - dodatkowe 
150 tys. z budżetu Wejherowa i 600 tys. 
zł dotacji ze starostwa i  gmin powiatu 
wejherowskiego. W  ten sposób, razem 
z już wcześniej zabezpieczonymi środka-
mi Miasta Wejherowa, zapewnione jest 
finansowanie całości budowy parkingu. 
Dwoje miejskich radnych: Teresa Skow-
rońska i  Wojciech Wasiakowski głoso-
wało przeciwko uchwałom przyznają-
cym środki na budowę parkingu przy 
wejherowskim szpitalu.

Finansowanie parkingu przy szpitalu:

 Miasto Wejherowo 1,3 mln zł
 Powiat Wejherowski 250 tys. zł 

 Miasto Rumia 100 tys. zł
 Miasto Reda 75 tys. zł 
 Gmina Wejherowo 75 tys. zł 
 Gmina Szemud 50 tys. zł 
 Gmina Gniewino 30 tys. zł
 Gmina Linia 20 tys. zł 
 Swój udział zapowiedziała również 

Gmina Luzino w  kwocie 50 tys. zł 
i Gmina Łęczyce 30 tys. zł

Jak informuje Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa: – Parking 

-

przy wejherowskim szpitalu

-

-

Warto dodać, że Miasto Wejherowo re-
gularnie wspomaga Szpital Specjalistycz-
ny w Wejherowie pomimo, że nie jest to 
jednostka miejska. Każdego roku przeka-
zujemy dotacje celowe na zakup sprzętu 
medycznego czy rozwój placówki.
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Inwestycja, której zakończenie zaplano-
wano na grudzień 2022 r. ma kosztować 
ok. 11,2 mln zł, z czego ponad 7,4 mln zł 
(2/3  kosztów) władze miasta pozyskały 
z  rządowego Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Swój udział w tej inwestycji ma 
PEWiK, który wybuduje sieć wodocią-
gową i  kanalizację sanitarną za kwotę  
ok. 480 tys. zł.

Ruch z Trasy Kaszubskiej 
wyprowadzamy z centrum miasta 

-

-

-

mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

-

-

-

-

-

– -

-

– podkreśla Krzysz-

tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
–  -

-

Zakres prac
W  ramach inwestycji powstanie droga 
gminna o  dł. 867 m wraz z  budową sieci 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodo-

W wejherowskim ratuszu 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z wykonawcą 
inwestycji Konsorcjum 
firm: KRUSZYWO sp. z o. o. 
Linia oraz BITUMINIUM 
sp. z o. o. Linia. Jest to jeden 
z ważniejszych i trudniejszych 
odcinków Zachodniego 
Połączenia Drogowego 
Wejherowa, na który 
władze miasta pozyskały 
dofinansowanie zewnętrzne.

ciągowej, teletechnicznej, elektroener-
getycznej, oświetleniowej. Wybudowane 
zostaną także trzy przejścia dla zwierząt, 
zbiornik retencyjny i  ekran akustyczny 
o wys. 4 m. Zaplanowano także wybudo-
wanie dwóch zatok autobusowych i zjaz-
dów na tereny leśne, które połączone 
zostaną z  istniejącymi drogami leśnymi. 
Inwestycja obejmuje także rozbudowę 
odcinka o dł. 304 m ul. Strzeleckiej (droga 
powiatowa)  wraz z budową małego ron-
da, chodnika i ścieżki rowerowej. 

Zachodnie Połączenie Drogowe 
Wejherowa
Powstanie całego połączenia od ul. Strze-
leckiej do ronda na ul. Chopina zaplano-
wane na kilka lat i jest realizowane przez 
miasto etapami. Obecnie powstanie nowa 
droga łącząca  ul. Strzelecką z ul. Suchar-
skiego. Wykonano dotychczas: Węzeł 
Działki – nową ulicę na odcinku od ul. Su-
charskiego do  istniejącego skrzyżowania 
na  drodze krajowej nr  6 na  wysokości 
Powiatowego Urzędu Pracy; nowy od-
cinek ul. Lelewela; rondo na ul. Chopina; 
na  ul.  Ofiar Piaśnicy (drodze wojewódz-
kiej nr  218) dwa ronda, które upłynniły 
ruch na  skrzyżowaniach z  ul.  Graniczną 
i Lelewela oraz z ul. Karnowskiego; odci-
nek ul.  Karnowskiego –  od  ul. Ofiar Pia-
śnicy do ul. Przemysłowej wraz z budową 
nowego ronda. Planowana jest jeszcze 
budowa drogi łączącej istniejące już ron-
do na ul. Przemysłowej ze skrzyżowa-
niem na drodze krajowej nr 6 na wysoko-
ści Powiatowego Urzędu Pracy.

-

-
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Rada Muzeum, w  której skład wchodzi 
11 osób, sprawuje nadzór nad  wypeł-
nianiem przez muzeum jego powinności 
wobec zbiorów i  społeczeństwa, a  tak-
że ocenia, na  podstawie przedłożonego 
przez dyrektora muzeum sprawozdania 
rocznego z działalności, działalność mu-
zeum oraz  opiniuje przedłożony przez 
dyrektora roczny plan działalności.

do  skoku wzwyż, materace, a  także stół 
do  tenisa stołowego. W  ramach spor-
towego wyposażenia szkoła otrzyma 
także akcesoria m.in.  różnego rodzaju 
siatki do  gier zespołowych oraz  sprzęt 
sportowy: piłki lekarskie, do  siatkówki, 
piłki ręcznej, halowej i  koszykówki, kije 
do  unihokeja, rakietki do  tenisa stoło-
wego i  badmintona. Oprócz tego szkoła 
otrzyma m.in. szarfy, gumy i skakanki.

Kupiono także step do ćwiczeń aerobiku, 
stepper z  kolumną, twisterem i  hantla-
mi, wielofunkcyjną ławeczkę do ćwiczeń 
z hantlami i dwiema linkami treningowy-
mi. Będzie można poćwiczyć także na ro-
werze magnetycznym. Dzięki temu w sali 
powstanie strefa fitness. 
Atrakcją hali jest 7-metrowa ścianka 
wspinaczkowa, która musi być odpo-
wiednio wyposażona. Konieczne było 
zakupienie odpowiedniego sprzętu 
umożliwiającego wspinanie: urządzenie 
do  automatycznej asekuracji do  zjazdu 
kontrolowanego, linę dynamiczną, kara-
binki, różne rozmiary uprzęży wspinacz-
kowych i kasków. Sprzęt sportowy speł-
nia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

podkreśla Beata Rut-

kiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa -

 

sportowej przy 
 

-

-

Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, dobre 
wyposażenie szkół to  podstawa. 

-

-

-

mówi Arkadiusz 

Kraszkiewicz

Miasto kupiło m.in. bramki do gry w pił-
kę nożnej i  unihokeja, ławki gimna-
styczne, drążki zakładane na  drabinki 
gimnastyczne, kozła, odskocznię, stojak 

-
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Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, 
komputery obecnie będą wykorzysta-
ne przez najbardziej potrzebujących 
uczniów uczęszczających do  szkół 
podstawowych w  Wejherowie do re-
alizacji zdalnego nauczania. Później 
uzupełnią pracownie informatyczne 
poszczególnyh placówek. W  każdym 
laptopie zainstalowany jest system 
operacyjny Windows 10 oraz pakiet 
MS Office. 
– 

-

Blisko 100 tysięcy złotych pozyskał 
Urząd Miejski w Wejherowie, za 
które kupiono 50 laptopów. Nowe 
laptopy umożliwią zdalną naukę 
uczniom, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im 
realizację zdalnych lekcji. Sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem 
trafi do sześciu wejherowskich 
szkół podstawowych, a  następnie 
zostanie wypożyczony najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pieniądze 
pochodzą z programu ,,Zdalna 
szkoła" realizowanego przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

–  mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
– 

-

-

. 
Działanie w  całości zostało sfinan-
sowane ze  środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska na  lata 2014 – 2020, 
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu, Działanie 1.1 Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic w  moż-
liwości do  szerokopasmowego inter-
netu o  wysokich przepustowościach 
ZDALNA SZKOŁA.
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– -

– mówi autorka projektu Lilianna Breen. 
– 

-

-

. 
W  ramach realizowanego projektu pod 
nazwą „Budowa wiaty rowerowej wraz 
z częściowym zagospodarowaniem tere-
nu Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejhero-

wie przy Os. 1000 lecia P.P. 15” zostanie 
rozebrana dotychczasowa nawierzchnia 
z  płyt betonowych, a  w  to miejsce uło-
żona nowa - z kostki betonowej. Projekt 
przewiduje wykonanie dwóch otwartych 
wiat rowerowych wraz ze stojakami na 
26 rowerów każda oraz jednej wiaty 
zamykanej wraz ze stojakami na 20 ro-
werów. Łącznie znajdą się miejsca dla 
72 rowerów. 

Zieleń i mała architektura
Obok wiat powstanie nawierzchnia 
zielona z  nasadzeniami. Znajdą się tam 

także elementy małej architektury, 
w tym ławki z oparciami, kosze na śmieci 
i  donica kwiatowa. Zamontowana zo-
stanie również tablica z  regulaminem 
określającym zasady  korzystania z wiat 
rowerowych oraz monitoring wizyjny za-
pewniający nadzór i bezpieczeństwo nad 
pozostawionymi we wiatach rowerami. 
Wykonawcą inwestycji będzie firma HY-
DRO MAG Sp. z  o.o. Koszt wykonania 
wiat ze wszystkimi przewidzianymi ele-
mentami wyniesie 181 766, 90 zł brutto. 
Planowane zakończenie tej inwestycji to 
wrzesień 2020 r. 

Z powodu pandemii koronawirusa, festiwal odby-
wał się online, a młodzi muzycy łączyli się z Sankt 
Petersburgiem. Skrzypaczka Zoya Syguda  wy-
konała koncert skrzypcowy autorstwa Henryka 
Wieniawskiego, a  pianista – Zbigniew Trusewicz 
zagrał kompozycję pod nazwą „Mañana” Grzego-
rza Miśkiewicza.  
Udział w tym przedsięwzięciu był nie tylko moż-
liwością zaprezentowania talentów młodych mu-
zyków z całego świata, ale także wprowadzeniem 
słuchaczy w fascynujący świat muzyki klasycznej.  
Festiwal został zorganizowany przez St.Peters-
burg Stars, Lions Club i Lions Club Gdańsk Amber.
Gratulujemy!

Nowa wiata rowerowa 

-

-

telskiego przy Szkole Podsta-

-

-

-
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W  tym roku obchodzimy 30. rocznicę 
jednego z  najważniejszych wydarzeń 
współczesnej historii naszego kraju 
–  rocznicę pierwszych wolnych wybo-
rów samorządowych po II wojnie świa-
towej. 

8 marca 1990 roku Sejm RP przyjął 
ustawę o  samorządzie terytorialnym, 
a  27 maja 1990 roku w  Polsce odbyły 
się pierwsze wolne wybory do rad gmin. 
Związek Miast Polskich ogłosił rok 2020 
– rokiem samorządu terytorialnego.

Wejherowskie 

Kultury /

Kaszubska

PRZED

PO

Miejskim

PRZED

PO

-

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa 

– 

-

-

-

-

. 

„Wejherowo 
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PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO
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PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED

PO

Wejhera

PRZED

PO
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PRZED

PO

PRZED

PO

 

PRZED

PO

Kalwaria 

Wejherowska 

PRZED

PO
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– -

-

-

– mówi -

kowski.
Jak informuje dzierżawca na  dolnym 
poziomie kortów zostały zamontowane 
nowe  słupki do siatek. 
– -

-

 – mówi L -

kowski. – 

-

.
Jeśli chodzi o  zajęcia dzieci w  grupach 
do 10 lat i starszych, warunkiem prowa-
dzenia zajęć na  kortach otwartych jest 
określona ilość ćwiczących w zależności 
od  ilości dostępnych miejsc na  kortach. 
W  razie potrzeby prowadzenia zajęć 
na  hali musi być podnoszona kurtyna 
(zadaszenie), żeby  był dostęp świeżego 
powietrza, co na wejherowskich kortach 
jest możliwe.
Można korzystać z  WC, ale  ze względu 
na obostrzenia sanitarne związane z ko-
ronawirusem nie są dostępne jeszcze 
szatnie i natryski. Trzeba umyć się dopie-
ro w  domu. Ważne również, aby gracze 
okazując szacunek do siebie nie podawa-
li sobie ręki na powitanie i po zakończe-
niu spotkania.

Podczas nabożeństwa, ks. kan. Piotr Żyn-
da oprócz tematu związanego z  historią 
kultu Matki Bożej Królowej Polski, wiele 
miejsca poświęcił  24-letniej służbie dusz-
pasterskiej ks.  prałata Zygmunta Maliń-
skiego, który dał się poznać mieszkańcom 
osiedla Kaszubskiego i północnego Śmie-
chowa jako budowniczy kościoła. W swo-
jej  niestrudzonej służbie duszpasterskiej 
ks. Zygmunt przez wiele lat mocno anga-
żował w  życie parafialne mieszkańców, 
słynął z  niebywałej skromności a  także 
dbałości o wejherowską świątynię. Para-
fianie cenili jego piękne kazania i homilie, 
do  których przygotowywał się zawsze 
bardzo starannie.
Dlatego inicjatywa mieszkańców zgło-
szona do Rady Miasta Wejherowa przez 
przewodniczącego Rady Miasta Jacka 
Gafkę zyskała pełne poparcie, bowiem 
uchwała o nadaniu nazwy ulicy imieniem 
ks.  Zygmunta Malińskiego została przy-
jęta jednogłośnie.
Jak podkreśla Prezydent Miasta Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt nada-
nie nazwy ulicy imieniem ks.  Zygmunta 
Malińskiego zbiegło się z  symbolicznie 

obchodzonym w  tym roku z  powodu 
koronawirusa Odpustem Parafii NMP 
Królowej Polski, a  także rocznicą uro-
dzin księdza, który przyszedł na  świat 

Można już grać, oczywiście 
z zachowaniem koniecznych 
wymogów bezpieczeństwa, w tenisa 
i trenować na Wejherowskich Kortach 
Tenisowych. O zasadach gry w tenisa 
w warunkach koronawirusa i pracach 
realizowanych na kortach mówi 
prowadzący obiekt Lech Bieńkowski, 
wielokrotny były mistrz Polski 
w tenisie.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta oraz przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka przekazali 
proboszczowi Parafii pw. NMP Królowej Polski na Śmiechowie Uchwałę Rady 
Miasta z dnia 28 kwietnia 2020 roku, o nadaniu nazwy imieniem zmarłego 
przed rokiem wieloletniego proboszcza tej parafii ks. Zygmunta Malińskiego.

właśnie  2 maja (1937 roku). W tym dniu 
obchodził również swoje imieniny.   
– -

-

-

 – mówi Jacek Gafka 
podkreślając że  głównym inicjatorem 
tego pomysłu był Andrzej Siewert, który 
zaangażował się w realizację tego przed-
sięwzięcia.
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Widzialna Ręka działa na  terenie całego 
kraju. Jest podzielona na kilka sekcji funk-
cjonujących w  poszczególnych miastach, 
czy aglomeracjach. Inicjatorem utworze-
nia lokalnego odłamu na  terenie Wejhe-
rowa, Redy i  Rumi, jest Dawid Schwann, 
komendant Hufca ZHP Wejherowo.
Jak informuje Dawid Schwann „Widzial-
na Ręka” w Wejherowie została założona 
we wtorek 17 marca br. Już w ciągu nie-
całych dwóch dni istnienia skupiła ponad 
500 osób, obecnie już ponad 2500. Dzia-
łania grupy polegają głównie na pomocy 
Szpitalowi Specjalistycznemu w  Wejhe-
rowie, który został wybrany jako jedna 
z  trzech placówek, gdzie pomoc otrzy-
mają osoby zarażone koronawirusem. 
Oprócz tego pomagają osobom star-

szym, które znajdują się w grupie ryzyka, 
współpracując z druhami OSP Wejhero-
wo, którymi kieruje prezes Kamil Groth. 
Harcerze współpracują także z  innymi 
jednostkami OSP m.in. w Redzie, Gości-
cinie, Bolszewie, Gniewinie i Choczewie.

Prośby o pomoc zbierane są telefonicznie 
pod nr 533-384-494 codziennie w godzi-
nach 8:30 do 18:00, jak również poprzez 
zamieszczenie informacji na Fb w grupie 
„Widzialna ręka Wejherowo, Reda, Ru-
mia”. Działania na  Fb koordynowane są 
przez 3 administratorów-społeczników: 
Agnieszkę, Wioletę oraz Dawida.
Dawid Schwan wyjaśnia, że  pomoc „Wi-
dzialnej Ręki” osobom starszym polega 

m.in.  na robieniu zakupów, realizacji 
recept, a  nawet wychodzeniu z  psem. 
Pomoc świadczona jest też innym oso-
bom, np. elektronicznie, poprzez prowa-
dzenie domowej nauki dla dzieci czy też 
w czynnościach bezpośrednich. W trud-
nych sytuacjach potrafią wesprzeć samą 
rozmową. Do „Widzialnej Ręki” o pomoc 
zwracają się nie tylko osoby prywatne, 
ale także instytucje jak np. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Luzinie.
– 

-

-

 – informuje .

 

Akcja ma na celu polepszenie komfor-
tu psychicznego osoby starszej. Senior 
dzięki rozmowie spełni potrzebę spo-
łeczną, wolontariusz natomiast rozpo-
zna inne potrzeby seniora (np. zakupy) 
a także spełni potrzebę społecznego za-
angażowania w obecnej sytuacji.

Jestem zainteresowany udziałem swo-
im lub seniora przebywającego pod 
moją opieką – co robić?

 Senior lub opiekun społeczny senio-
ra kontaktuje się z  koordynatorem. 
Przekazuje mu dane kontaktowe 
(opiekun seniora przekazując dane 
kontaktowe oświadcza że senior wy-

raża zgodę na przekazanie swojego 
numeru telefonu). Ustalenie z  koor-
dynatorem najdogodniejszej godziny 
dla seniora do rozmowy telefonicznej.

 Koordynator przekazuje numer wo-
lontariuszowi.

 Kontakt wolontariusza z  Seniorem, 
półgodzinna rozmowa telefoniczna.

 Po zakończonej rozmowie wolontariusz 
umawia się na kolejny termin rozmowy.

 Senior może w  każdej chwili zakoń-
czyć współpracę, wówczas jego nu-
mer zostanie wykreślony z bazy.

 W  przypadku zakończenia projektu, 
wolontariusz informuje o tym Seniora 
I również likwiduje jego numer z bazy.

Kim są wolontariusze?
Wolontariuszami projektu są działacze 
Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, 
na co dzień zajmują się promocją zdrowia, 
szkoleniami pierwszej pomocy, promocją 
Międzynarodowego Prawa Humanitar-
nego, propagowaniem wolontariatu oraz 
akcjami charytatywnymi w swoich środo-
wiskach lokalnych. Są to osoby przeszko-
lone do przekazywania wiedzy osobom 
w różnych grupach wiekowych. Na potrze-
by projektu zostały również przeszkolone 
w  zakresie prowadzenia przyjacielskich 
rozmów telefonicznych.

Kim jest koordynator?
Koordynator to wyznaczona przez PCK 
osoba, której zadaniem jest przede 
wszystkim wyznaczanie wolontariuszy do 
rozmów z seniorami, a ponad to promowa-
nie projektu i nadzorowanie nad jego bez-
pieczną realizacją I zakończeniem.

575-629-930
Numer będzie aktywny przez 7 dni w ty-
godniu w godzinach 9:00-18:00

Na terenie Wejherowa i Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego działa 
od dwóch miesięcy „Widzialna Ręka 
Wejherowo, Reda, Rumia”. W ramach 
wspólnej inicjatywy harcerze wraz 
ze strażakami OSP, Pomorską 
Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą 
GRYF i innymi osobami, pomagają 
wejherowskiemu szpitalowi 
prowadząc zbiórkę potrzebnych 
rzeczy. Niosą również pomoc 
osobom starszym i włączają się 
do innych akcji pomocowych.

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża od najbliższego poniedziałku 
rozpoczyna realizację projektu TelePCK – SeniorON. Akcja, która potrwa do 
7 czerwca br.  polega na przyjacielskiej rozmowie wolontariusza Młodzieży 
Polskiego Czerwonego Krzyża z seniorem. Numer do koordynatora: 
575 629 930, będzie aktywny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-18.
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Szczegółowe informacje o  składaniu 
i  rozpatrywaniu wniosków o  dofinanso-
wanie zawarte są na  stronie interneto-
wej  -

 w Regulaminie naboru wnio-
sków o  dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach programu.
Obecna zmiana programu jest efektem 
prowadzonych od kilku miesięcy konsul-
tacji, ustaleń i  analiz dotychczasowego 
wdrażania programu. Wynika z potrzeby 
przyspieszenia tempa realizacji progra-
mu pozwalającego na  wymianę trzech 
milionów nieefektywnych źródeł ciepła 
na niskoemisyjne w okresie jego obowią-
zywania.

-

 WFOŚiGW w Gdańsku;
 lub w  Urzędzie Miejskim w  Wejhero-

wie przy ul. 12 Marca, tel. 58 677 71 06, 
e-mail -

 (tylko dla mieszkańców 
Wejherowa). Komunikat dot. funk-
cjonowania Urzędu Miejskiego.  

 poprzez aplikację internetową, tj. Por-
tal Beneficjenta dostępny na  stronie 
internetowej WFOŚiGW w Gdańsku;

 poprzez serwis gov.pl (usługa ta bę-
dzie aktywowana na  przełomie maja 
i czerwca 2020).

 uproszczenie i  skrócenie procesu 
aplikacyjnego w ramach programu;

 zmiana i  uproszczenie kryteriów do-
chodowych, rezygnacja z  powiązania 
intensywności dofinansowania z sied-
mioma grupami dochodowymi;

 wprowadzenie dwóch grup dochodo-
wych:
• dla Beneficjentów uprawnionych 

do  podstawowego poziomu dofi-
nansowania;

 • dla Beneficjentów uprawnionych 
do  podwyższonego poziomu dofi-
nansowania.

 uproszczony wniosek o dotację, bazu-
jący tam gdzie to możliwe na oświad-
czeniach Wnioskodawcy;

 możliwość składania wniosków onli-
ne w serwisie gov.pl;

 skrócony czas rozpatrywania wniosków 
o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

 integracja z  programem „Mój Prąd” 
przez możliwość uzyskania dotacji 
na  montaż instalacji fotowoltaicznej, 
bez konieczności składania dwóch 
osobnych wniosków;

 poziom dotacji powiązany jest z efek-
tem ekologicznym – bonus za  nisko-
emisyjność i odnawialność;

 dotacje na  realizację zadań związa-
nych z ociepleniem budynku oraz wy-
mianą stolarki okiennej i  drzwiowej 
dla tych, którzy wymienili już źródło 
ciepła;

 włączenie w kolejnym etapie w reali-
zację programu sektora bankowego, 
który będzie źródłem finansowania 
uzupełniającego i pomostowego;

 wzmocnienie współpracy z gminami;
 wyłączenie z dofinansowania przedsię-

wzięć w nowo budowanych budynkach;
 docelowo stworzenie platformy in-

ternetowej z  informacjami na  temat 
kwalifikujących się urządzeń, mate-
riałów i  usług (w  tym charakterystyk 
technicznych), które będą finansowa-
ne w ramach programu.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
rozpoczął nabór wniosków na dofinanso-
wanie działalności organizacji pozarządo-
wych z Programu Wsparcia Doraźnego 
COVID-19.  Przy aplikowaniu nie jest 
wymagany wkład własny. Maksymalna 
kwota dotacji to 40-50 tys. zł. 

Wnioski o dotację w ramach Programu 
mogą składać:

 organizacje pozarządowe
 osoby prawne i jednostki organizacyj-

ne, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku pu-
blicznego,

 spółdzielnie socjalne,

 koła gospodyń wiejskich,
 spółki akcyjne i spółki z ograniczo-

ną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe będące spółkami, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na re-
alizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału mię-
dzy swoich udziałowców, akcjonariu-
szy i pracowników.

Terminy
Wnioski będą przyjmowane od 12 maja 
2020 r. do wykorzystania środków w ra-
mach Programu lub do daty jego zakoń-
czenia. 
Program będzie realizowany w ogłoszo-

nym przez Ministra Zdrowia stanie epi-
demii, innych stanach nadzwyczajnych 
ogłoszonych w następstwie stanu epide-
mii oraz 90 dni po ich zakończeniu.

Jak złożyć wniosek?
 Zaloguj się lub utwórz profil w Ge-

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

 Następnie w zakładce „Konkursy” 
wybierz Program COVID-19 i wypeł-
nij wniosek; 

 Wyślij wniosek za pomocą przycisku 
ZŁÓŻ WNIOSEK.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od 
15 maja br. nabór wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania i docieplenia budynków 
będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego Czyste Powietrze, 
nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków.
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– Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Wejherowie – egzemplarz bezpłatny. 
 Iwona Rogacka / tel. 58 677 70 56 / fax 58 672 12 57 / e-mail: ; 

Materiały informacyjne przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Ogłoszenia i komunikaty stowarzyszeń oraz instytucji użyteczności 
publicznej drukowane są bezpłatnie. 

 Urząd Miejski w Wejherowie.  6 000 egz. Druk: Wejherplast.

 58 677 70 00, fax 58 672 12 57 
Krzysztof Hildebrandt

 Sekretariat Prezydenta Miasta
 58 677 70 19, 58 677 70 20

Arkadiusz Kraszkiewicz

Beata Rutkiewicz

 Sekretariat Zastępców Prezydenta
 58 677 70 03, 58 677 70 04, fax 58 677 70 50

 58 677 70 20
Anna Lewandowska 

 58 677 71 59 

(w nawiasie – kierownicy)

 58 677 70 30, fax 58 677 70 44 

 58 677 70 26, 58 677 70 27

( ) 
 58 677 70 37, 58 677 70 38

( ) 
 986, 58 677 70 40, fax 58 672 64 49
Kontakt dla prasy Iwona Rogacka tel. 58 677 70 56

Kancelaria Ogólna

( ) 
 Ewidencja: 58 677 70 12, 58 677 70 15 
 Dowody osobiste: 58 677 70 45

 (
 

 58 677 71 61 Sekretariat: 58 677 71 59

 
 58 677 71 08, 58 677 71 13

( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 03; 58 677 71 04 

i Urbanistyki ( ) 
 Sekretariat: 58 677 71 43, 58 677 71 44

 58 677 71 41

 58 677 71 25 
( ) 

 58 677 71 31 

 58 677 71 34, 58 677 71 36

Kryzysowego

 58 677 71 37, 58 677 71 39

( ) 
 58 738 66 00, fax 58 738 66 19

(
 ul. Obrońców Helu 1, 58 676 95 20, 58 676 95 50

( ) 
 ul. Tartaczna 2, 58 572 29 30, 58 572 29 32

 
 ul. Sobieskiego 251, 58 677 50 00, 58 672 47 97

( ) 
 ul. Parkowa 2A/20, 58 677 46 16, 58 672 47 26

( ) 
 ul. Kusocińskiego 17, 58 672 41 70 

( ) 
 ul. Sobieskiego 255, 58 672 27 75

 ul. Kaszubska 14, 58 677 65 70
 Wypożyczalnia, dorośli 58 677 65 74

>

>

>
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W  oficjalnym uruchomieniu ciekawej 
formy działalności wziął udział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara i  komendant Straży Miejskiej 
Zenon Hinca. Prezydent K. Hildebrandt 
wyraził zadowolenie, że  tego typu no-
wość w  komunikacji pojawiła się w  na-
szym mieście i  pogratulował Bartoszo-
wi Barczakowi cennej inicjatywy, która 
może być również atrakcją dla turystów.
– 

-

-

 
– mówi Bartosz Barczak. – 

-

-

-

-

-

-

Zanim postanowimy skorzystać z  jazdy 
hulajnogą należy ściągnąć na  telefon 
aplikację AnySharing, podać swoje dane 
i  doładować konto” – tę aplikację moż-
na ściągnąć z różnych sklepów nie tylko 
googla. Po  akceptacji konta przez sys-
tem można już przystąpić do korzystania 
z  hulajnogi. Rozpoczynając jazdę należy 
jeszcze zeskanować kod QR z kierownicy 
hulajnogi. W celu rozpoczęcia jazdy nale-
ży najpierw odepchnąć się, rozpędzić się 
do prędkości 5 km na godzinę i nacisnąć 
manetkę gazu po prawej stronie kierow-
nicy. Można wtedy dostawić drugą nogę.
Należy pamiętać, że  w  trakcie jazdy 
trzeba mieć na  głowie kask rowerowy 
i  przestrzegać przepisów ruchu i  bez-
pieczeństwa publicznego, a  w  okresie 
pandemii koronawirusa także obowią-
zujących zaleceń m.in. bezpiecznych od-
stępów. Aktualnie obowiązuje noszenie 
maseczek, wskazane jest też posiadanie 
rękawic ochronnych lub jednorazowych. 
Zaletą hulajnogi w porównaniu do komu-
nikacji zbiorowej typu autobus-pociąg, 
jest przemieszczanie się z dala od innych 
osób. Warto też wiedzieć, że każda hulaj-
noga codziennie jest dezynfekowana.

W Wejherowie można korzystać z wypożyczeń hulajnóg 
elektrycznych REX korzystając z aplikacji AnySharing. 
Właściciel firmy Bartosz Barczak wprowadził 
do eksploatacji na terenie miasta 50 egzemplarzy 
tego coraz popularniejszego środka lokomocji. Jest 
to prywatna działalność, a wypożyczenie jest odpłatne.

 



www.wejherowo.pl 15

SPOŁECZEŃSTWO

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz naszych klientów związane z zagro-
żeniem rozprzestrzeniania się korona wi-
rusa na PSZOK będą obowiązywać nowe 
zasady przyjmowania odpadów.

Niedźwiedź znalazł znów swoje miej-
sce w  przestrzeni publicznej miasta 
i  wraz z  odremontowanym pingwinem 
będą eksponowane w  Parku Miejskim 
im. A. Majkowskiego na estetycznie za-
gospodarowanym skwerze, tuż za  ka-
nałem i mostkiem przy ul. Św. Jacka.
Remontu niedźwiedzia i  pingwina pod-
jął się Wejherowski Zarząd Nieruch-
mości Komunalnych, który na  zlecenie 
Prezydenta Miasta Wejherowa zajął się 
również zagospodarowaniem skweru 

oraz  budową chodnika obok ekspozycji. 
– 

-

-

-

-

Starsi wiekiem wejherowianie 
pamiętają niedźwiedzie polarne 
i pingwiny, które stały jeszcze w latach 
80-tych przed ratuszem na placu 
Jakuba Wejhera. O przywrócenie 
tej ekspozycji podjął starania Klub 
Miłośników Wejherowa. 

-

 
– mówi radny i przewod-
niczący Klubu Miłośników Wejherowa.
Wszyscy, którzy są zainteresowani prze-
kazaniem zdjęć z wejherowskimi niedź-
wiedziami i  umieszczeniem ich na  tej 
wystawie, proszeni są o kontakt z Paw-
łem Formelą pod  tel.  nr  727  923  981 
w  terminie – najpóźniej do  5 maja 
2020 roku.

Najważniejsze zasady przyjmowania od-
padów w czasie epidemii koronawirusa:

 obowiązek noszenia maseczek i ręka-
wiczek przez klientów;

 na terenie może znajdować się jeden 

klient/jeden samochód;
 zakaz korzystania z  PSZOK osobom 

przebywającym na kwarantannie;
 do  PSZOK należy przywieźć wcze-

śniej wysegregowane odpady;
 Przypominamy, że  rozładunek leży 

po stronie Klienta;
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