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pragniemy poinformować naszych czytel-
ników, że kolejny „puls wejherowa” ukaże się 
wyjątkowo za 3 tygodnie, 9 kwietnia br., przed 
Świętami wielkanocnymi.

„puls” za trzy tygodnie

Ograniczony dostęp do urzędów i różnych in-
stytucji, zamknięte szkoły i przedszkola, nieczyn-
ne placówki kultury, restauracje i bary - to tylko 
niektóre ograniczenia, wprowadzone dla naszego 
bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie epide-
mią koronawirusa. Zmiany dotyczą także funk-
cjonowania komunikacji  miejskiej, parkowania, 
pomocy społecznej i innych dziedzin życia. 

Więcej na ten temat wewnątrz wydania.

ważne bezpieczeństwo

szpital na razie
nie zmienił statusu

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku został 
przekształcony w całości w szpital zakaźny, tzw. jed-
noimienny, a szpitalem dodatkowym do szybkiego prze-
kształcenia będzie szpital w Kościerzynie. Natomiast 
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, mimo że pier-
wotnie znalazł się na liście placówek do przekształcenia 
w szpital zakaźny, na razie nie zmienił swojego statusu. 

W szpitalu obowiązują różnego rodzaju ograniczenia, 
m.in. zakaz odwiedzania chorych.

sesja pomimo
trudności

Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 17 marca była 
niezbędna, gdyż miasto musi funkcjonować. Konieczne 
było podjęcie ważnych decyzji, a nie wiadomo kiedy rad-
ni znów będą mogli się spotkać. Radni podjęli m.in. de-
cyzję o wprowadzeniu do tegorocznego budżetu kwoty 
prawie 19 mln zł zaoszczędzonych w 2019 roku, która 
jest konieczna do zapewnienia normalnego działania 
samorządu. Obrady przebiegały sprawnie i zgodnie z 
aktualnymi przepisami, dotyczącymi bezpieczeństwa w 
zakresie ograniczania rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa.                                                                Str. 6
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Na podstawie informacji 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
konieczne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wykonaw-
com i osobom korzystającym 
z nieodpłatnych porad praw-
nych i bezpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego. 

W związku z powyższym od 
dnia 13 marca br. do odwoła-
nia zawiesza się udzielanie 
porad osobiście i organizuje 
się udzielanie pomocy praw-
nej telefonicznie.

Osoby już umówione pro-
szone są o pilny kontakt od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 16.00-20.00 pod nume-
rem telefonu 58 677 61 37.

przez telefon

porady 
prawne

Ze względu na zagroże-
nie, przyjmowane są tylko 
osoby z pilnymi sprawami. 
Obsługa świadczona będzie 
w oszklonych stanowiskach 
na parterze budynku Ośrod-
ka, a terenowi pracowni-
cy socjalni będą świadczyli 
pracę w środowisku jedy-
nie w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia. MOPS prosi 
o kontaktowanie się z Ośrod-
kiem telefonicznie pod nr 58 
677 79 90 (sekretariat, po-
moc społeczna i fundusz ali-
mentacyjny) i 58 677 79 80 
(świadczenia rodzinne) lub 
pod adresem: sekretariat@
mops.wejherowo.pl

Bezpieczeństwo
klientów
Osoby pobierające świad-

czenia w kasie Ośrodka pro-
szone są o przychodzenie od 
godz. 10.00 i wchodzenie do 
budynku tak, aby w środku 
znajdowało się maks. do 5 
osób w bezpiecznej odległo-
ści (min. 1,5 m).

Do odwołania zawieszo-
ne są zajęcia w Świetlicach 
Opiekuńczo-Wychowaw-
czych przy MOPS oraz Klubie 
„Śródmieście”. O ewentual-
nych zmianach będziemy in-
formować na stronie: 

www.wejherowo.pl.

potrzebna jest pomoc? 

Zadzwoń do mops
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zachęca, aby 

sprawy urzędowe załatwiać drogą elektroniczną bądź, jeśli nie są 
pilne w późniejszym terminie. Proponuje też wszystkim miesz-
kańcom Wejherowa pomoc psychologiczną oraz wsparcie dla sa-
motnych osób w podeszłym wieku w obecnym trudnym czasie.

Wsparcie psychologa
MOPS w Wejherowie uru-

chomił również specjalny nr 
telefonu: 572 240 482, pod 
którym - od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-19 - 
można uzyskać wsparcie 
psychologiczne. 

Wprowadzenie stanu epi-
demicznego, który skutku-
je wieloma ograniczeniami, 
utrudnienia, różne proble-
my, często wywołują u nas 
lęk, panikę, histerię. W ta-
kiej sytuacji można zdzwo-
nić do specjalisty w MOPS w 
Wejherowie.

Pomoc dla
samotnych
Miejski Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Wejherowie 
uruchamia telefon dyżurny 
58 677 79 63 przeznaczony 
wyłącznie dla samotnych 
osób w podeszłym wieku 
powyżej 65 roku życia, nie 
posiadających rodziny, nie 
mogących poruszać się sa-
modzielnie i nie mających 
możliwości zabezpieczenia 
swoich potrzeb w ramach 
pomocy sąsiedzkiej.

Wsparcie obejmuje po-
moc w zakupie i dostarcze-
niu żywności i leków.

Sposób postępowania:
1. Telefon do MOPS – 58 

677 79 63 w godz. 8.00 – 15.00
2. Pracownik zweryfikuje 

zasadność zgłoszenia
3. Ustalony zostanie ter-

min i zakres wsparcia
4. W ustalonym terminie 

pracownik socjalny MOPS 
(posiadający legitymację 
służbową) wraz z wolon-
tariuszem stawią się pod 
wskazanym adresem aby 
odebrać listę niezbędnych 
artykułów oraz pieniądze 
na wskazany zakup. 

Realizacji podlegają tylko 
i wyłącznie rzeczy pierwszej 
potrzeby (z całkowitym wy-
łączeniem używek). Przed 
wejściem pracownik skon-
taktuje się w razie moż-
liwości telefonicznie z 
usługobiorcą.

5. Pracownicy dokonają 
zakupów i dostarczą je pod 
drzwi wraz z paragonem i 
rozliczeniem gotówki.

MOPS prosi o bardzo do-
kładne rozważenie czy na-
prawdę są Państwo w takiej 
sytuacji, która powoduje, że 
nie ma innej możliwości za-
bezpieczenia podstawowych 
potrzeb. Duża liczba nieuza-
sadnionych zgłoszeń spowo-
duje, że pomocy mogą nie 
otrzymać na czas osoby na-
prawdę tego potrzebujące.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz klientów 
ZUK, związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów i Biuro Obsługi Mieszkańców Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz Biuro Obsługi 
Klienta  EKOZUK Sp. z o.o. w okresie od 13 marca 2020 r. 
do 25 marca 2020 r. pracuje wyłącznie w trybie obsługi tele-
fonicznej lub obsługi drogą elektroniczną.

Kontakt bezpośredni nie będzie możliwy.
W związku z powyższym mieszkańcy miasta Wejherowa 

oraz klienci proszeni są o załatwianie spraw:
telefonicznie pod numerem telefonu (58) 676-95-50 lub
drogą elektroniczną na adres e-mail: 
bok@zukwejherowo.pl lub bok@ekozuk.pl

komunikat Zuk spółka z oo.

Dla bezpieczeństwa 

informacje, dotyczące zmian 
w funkcjonowaniu komuNikacji miejskiej 

w wejherowie 
zamieszczamy na stronie 16.

Ze względu na ryzyko 
zakażenia koronawirusem 
powinniśmy ograniczać 
wyjścia z domu. Dotyczy to 
zwłaszcza osób starszych i 
z obniżoną odpornością, w 
tym przewlekle chorych. 

Zachęcamy mieszkańców 
do pomocy osobom, które 
najpilniej potrzebują wspar-
cia, na przykład w zrobieniu 
zakupów, wykupieniu recept 
czy wyprowadzeniu psa. 

- mówi arkadiusz kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta wejherowa:

Bądźmy solidarni wobec 
siebie, zapytajmy sąsiada-
-seniora czy nie potrzebuje 
naszego wsparcia.

Apelujemy również do se-
niorów, aby unikali dużych 
skupisk ludzkich, przełoży-
li planowane w najbliższym 
czasie spotkania oraz prosili 
bliskich lub sąsiadów o po-
moc w zrobieniu zakupów. 
Zatem, nie wychodźcie z do-
mu, unikajcie tłumów. 

ważna pomoc sąsiedzka

wsparcie dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 
Możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za czas od lutego do kwietnia 

i zawieszenie na 3 miesiące umów z ZUS, w których termin płatności rat bądź odroczonych skła-
dek przypada na okres pomiędzy marcem, a majem. To przygotowane przez ZUS udogodnienia dla 
przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.  Zgodnie z nowym zarządze-
niem ZUS, przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące ter-
minu płatności składek i zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności odroczonych bądź spłacanych 
w ratach. Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo przedsiębiorca wskaże, jaki wpływ miał 
koronawirus na nieuregulowanie należności. 

Wniosek będzie można złożyć poprzez PUE ZUS,  wrzucić go do skrzynki w placówce ZUS lub prze-
słać na adres: doradca_ds_ulg_i_umorzen_gdansk@zus.pl

placówki oświatowe zamknięte? co dalej?  
Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nie-

przewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, jeśli są objęci ubezpieczeniem chorobowym. 
Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, jak ma to miejsce w przypadku pracujących na umowę o pracę, al-
bo dobrowolne jak to jest przy umowie zlecenia lub własnej działalności gospodarczej. Okresu wypłaty 
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który wynosi 14 dni, nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które 
przysługują na opiekę nad dzieckiem. Żeby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć 
oświadczenie do swojego płatnika składek. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej 
www.zus.pl. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od 
liczby dzieci wymagających opieki. Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. 

Zus zaleca kontakt elektroniczny
W związku działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawiru-

sa w Polsce, Zakład ubezpieczeń społecznych zwraca się do klientów Zus z prośbą o ogranicze-
nie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu. Sprawy można załatwiać poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych lub Centrum Obsługi Telefonicznej. Do PUE można zalogować się także poprzez serwis 
bankowości elektronicznej (obecnie z tej opcji mogą skorzystać  klienci banków: PKO Banku Polskiego 
(iPKO, Inteligo), BOŚ Banku, Millennium, Citi handlowego, ING Banku Śląskiego).

W związku z zaleceniem sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, w salach obsługi w ZUS nie może 
przebywać jednocześnie zbyt wiele osób. Dlatego w najbliższy poniedziałek 23 marca (podobnie jak w 
poprzedni) będą one czynne godz. 15.00.  W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, 
w placówkach Zakładu pojawiły się skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie 
narażać się na bliski kontakt  z innymi osobami. 

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej: 22 560 16 00.  Konsul-
tanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00. Można korzystać również z kontaktu 
mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl

Zus informuje

Związek Harcerstwa Pol-
skiego i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wejherowie ofe-
rują pomoc. Jeżeli ktoś ze 
starszych osób potrzebuje 
pomocy w zrobieniu zaku-
pów czy wyprowadzeniu 
psa, może zadzwonić pod 
nr tel. 533 384 494. 

Codziennie w godzinach 
8.30-18.00 będą zbierane 
prośby o pomoc, a dyżury 
będą pełnić wejherowscy 
harcerze wraz ze strażaka-
mi z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wejherowie.
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Od 16 do 25 marca zamknięte są wszystkie wejherow-
skie publiczne i niepubliczne placówki oświatowe 
(szkoły, przedszkola i żłobki) na terenie Wejherowa.

Zamknięte zostają do odwołania: kryta pływalnia przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. Nanickiej, 
Filharmonia Kaszubska i Miejska Biblioteka Publicz-
na oraz Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przypominamy, że premier Mateusz Morawiecki ogło-
sił listę działań podejmowanych w celu ograniczenia roz-
przestrzeniania się koronawirusa. Jednym z podjętych 
kroków jest ogłoszony do odwołania zakaz zgromadzeń 
publicznych powyżej 50 osób, który dotyczy zarówno ma-
nifestacji, zgromadzeń w celach rozrywkowych, jak i prak-
tyk religijnych.

Wszystkie wymienione działania mają na celu przede 
wszystkim ochronę mieszkańców. Mamy do czynienia z 
trudną sytuacją, ale musimy zachować spokój i zdrowy roz-
sądek, a także zastosować podstawowe środki ostrożności.

Bieżące informacje związane z przebiegiem epidemii 
koronawirusa zamieszcza także Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie www.
psse-wejherowo.pl, tel. 58 677 79 05, 58 677 79 19 lub 
tel. alarmowy: 697 611 090.

Drodzy wejherowianie!

Z wielkim niepokojem 
wszyscy śledzimy rozwój 
epidemii koronawirusa. Za-
stanawiamy się, kiedy cho-
roba dotrze do Wejherowa, 
czy zarazi się ktoś z naszych 
bliskich. Wirus już utrud-
nia i dezorganizuje życie 
mieszkańców. 

Zgodnie z decyzjami rzą-
du zostały zamknięte na 
dwa tygodnie szkoły i przed-
szkola, do odwołania nie-
czynna będzie Filharmonia 
Kaszubska, Miejska Biblio-
teka Publiczna, pływalnia i 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Zamknięte są lokale ga-
stronomiczne i rozrywkowe 
oraz niektóre sklepy. Apelu-
ję o organicznie przemiesz-
czania się poza domem.

Prognozy rozwoju sy-
tuacji wskazują, że czeka 
nas trudny okres. W obli-
czu zagrożenia koronawi-
rusem musimy zachowywać 
się spokojnie i rozważnie, 
bez niepotrzebnej paniki, 
w sposób odpowiedzialny 
stosować się do zaleceń po-
stępowania, wykazać zrozu-
mienie i zdyscyplinowanie 
dla decyzji i wprowadza-
nych ograniczeń. Samorząd 
miejski w Wejherowie będzie 
wdrażał decyzje władz cen-
tralnych i współpracował 

z właściwymi służbami, a 
także wspierał jak to tylko 
możliwe mieszkańców. O po-
dejmowanych działaniach 
będziemy informowali w 
miejskich publikatorach.

Bardzo ważne jest, aby-
śmy jako mieszkańcy byli 
wspólnotą, wykazali się soli-
darnością i empatią. Zwróć-
my uwagę na osoby samotne, 
zwłaszcza Seniorów, czy nie 
potrzebują naszej pomocy. 
Wspierajmy tych, którzy go-
rzej znoszą stres i trudno-
ści związane z zagrożeniem. 
Bądźmy dla siebie życzliwi 
i bardziej troskliwi. Bądź-
my razem, aby przejść przez 
te nadzwyczajne i nieznane 
z najnowszej historii wyda-
rzenia. Normalność wróci. 
Życzę Państwu zdrowia i 
spokoju.

urząd miasta informuje

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
związane z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa 

urząd miejski w wejherowie 
budynek Ratusza na placu jakuba wejhera 8 
i budynek magistratu przy ul. 12 marca 195 
pracuje w trybie wewnętrznym i jest zamknięty 
dla dostępu mieszkańców do odwołania.

Dyżur wyłącznie w sprawach pilnych pełni:
urząd stanu cywilnego - ul. 12 Marca 195, 
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

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).

Zagrożenie epidemią koronawirusa

Zamknięty urząd, placówki 
oświatowe i instytucje kultury

Zgodnie z decyzjami rządu o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświato-
wych oraz o zawieszeniu funkcjonowania kin, teatrów i oper w Polsce, Urząd Miejski w 
Wejherowie informuje, że:

W  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z 
zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd 
Miejski w Wejherowie do odwołania pracuje w trybie we-
wnętrznym (komunikat poniżej). Lista spraw urzędowych, 
które mogą być załatwiane w sposób elektroniczny za po-
średnictwem  elektronicznej Platformy Usług Publicznych 
(ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: https://epu-
ap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw. 

Urząd Miejski prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy w 
celu uzyskania informacji, jakie sprawy mogą zostać załatwio-
ne drogą elektroniczną. Wykaz numerów telefonów do Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie znajduje się na stronie interneto-
wej:  http://www.wejherowo.pl/kontakt.html

Szczegółowe informacje dot. zadań realizowanych przez 
Urząd Stanu Cywilnego oraz przez Wydział Ogólno-Organi-
zacyjny (działalność gospodarcza) znajduje się na stronie: 

http://www.wejherowo.pl/artykuly/komunikat-
dotyczacy-pracy-urzedu-stanu-cywilnego-
wydzialu-spraw-obywatelskich-oraz-dzialalnosci-
gospodarczej-a7133.html

Bądźmy wspólnotą,
solidarną i pomocną
- mówi prezydent wejherowa
krzysztof hildebrandt

- Zawieszenie poboru opłat ma na celu umożliwienie do-
jazdu do pracy osobom, które zazwyczaj - z uwagi na koszt 
parkowania - korzystają z komunikacji miejskiej oraz wy-
eliminowanie potrzeby dotykania parkomatów. Korzystanie 
z prywatnych samochodów, do czego zazwyczaj zniechęca-
my mieszkańców, proponując korzystanie z komunikacji 
publicznej, tym razem wydaje się nam bezpieczniejsze  - wyja-
śniła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Bezpłatne parkowanie
Dla bezpieczeństwa mieszkańców Wejhe-

rowa ze względu na zagrożenie epidemią, 
Urząd Miejski w Wejherowie poinformował, 
że od 16 marca nie są pobierane opłaty za 
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 
na terenie miasta.

- Zamknięte miejskie place zabaw w Wejherowie to ko-
lejny środek ostrożności przed rozprzestrzenianiem się ko-
ronawirusa, prosimy zatem wszystkich mieszkańców, aby 
nie korzystali z zabawek i urządzeń – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wejherowskie 
miejskie place zabaw czy siłownie zostały ogrodzone taśma-
mi i zamknięte. 

Urząd Miejski prosi wspólnoty oraz spółdzielnie miesz-
kaniowe, aby także podjęły takie samo działanie wzglę-
dem placów zabaw będących w ich administracji.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
wszystkie place zabaw i siłownie admini-
strowane przez Wejherowski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych zostaną zamknięte.

Zamknięte 
place zabaw

Fot. Leszek Spigarski
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AKTUALNOŚCI

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

1 5

2 6

3 7

4 8

Nanieś taką ilość 
preparatu, aby dłonie 
były całkowicie 
zwilżone

Pocieraj górną część 
palców prawej dłoni  
o wewnętrzną część 
lewej dłoni i odwrotnie

Pocieraj dłoń o dłoń 
rozprowadzając  
preparat na całą 
powierzchnię

Ruchem obrotowym  
pocieraj kciuk lewej  
dłoni wewnętrzną 
częścią prawej dłoni  
i odwrotnie

Pocieraj wewnętrzną 
częścią prawej  
dłoni o grzbietową 
część lewej dłoni  
i odwrotnie

Ruchem okrężnym 
opuszkami palców  
prawej dłoni pocieraj 
wewnętrzne zagłębienie 
lewej dłoni i odwrotnie

Spleć palce i pocieraj 
wewnętrznymi 
częściami dłoni

Po wyschnięciu ręce 
są zdezynfekowane

Użyj środka do dezynfekcji rąk,  
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania: 
do wyschnięcia 

dłoni

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma 
szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można nato-
miast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, takie 
same jak w przypadku zapobiegania innym chorobom prze-
noszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

Oto zalecenia Ministerstwa Zdrowia:

Często myj ręce – używając mydła i wody, a jeśli nie 
masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli 
znajduje się on na rękach.

przypominamy najważniejsze informacje

koronawirus - jak się chronić?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusz-

nościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z ob-
niżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 
Informacje na ten temat znajdują się m.in. na stronie internetowej Ministertwa Zdrowia: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie?    Oto wybrane informacje i wskazówki:

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgię-
tym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chu-
steczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i 
wody, lub płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. 

Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 1 me-
tra między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy 
kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają 
wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. 

Unikaj kontaktów z innymi osobami. Zostań w do-
mu, wychodź tylko w konieczności.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddycha-
niu, zasięgnij pomocy medycznej! 

Zadzwoń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej 58 677 79 05, 58 677 79 19 l

lub na infolinię NFZ - 800 190 590
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

W  spotkaniach uczestni-
czyła Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Wejherowie 
Ewa Banasik. Na spotka-
niach omówiono aktualną 
sytuację w powiecie oraz 
scenariusz postępowania na 
kolejne dni.

Starostwo Powiatowe, po-
przez internet będzie na bie-
żąco przekazywać wszelkie 
informacje .Starosta Wejhe-
rowski prosi mieszkanców 
powiatu o odpowiedzialne 
zachowanie i śledzenie ko-
munikatów.

ważne spotkania 

jak postępować wobec 
zagrożenia epidemią

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa, na 
początku ub. tygodnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius zorga-
nizowała spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięli 
udział także samorządowcy z gmin powiatu wejherowskiego.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu wejherowskiego,
W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem, uprzejmie informuję, że obecnie w na-

szym powiecie nie odnotowano przypadku zakażenia COVID-19, jednak przygotowujemy się 
na różne scenariusze działań kolejnych dni, tygodni.

Bardzo Państwa proszę o zachowanie spokoju i rozsądku. Proszę o stosowanie się do pod-
stawowych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Tylko odpowiedzialne zachowanie 
może nas ochronić przed zakażeniem.    Starosta Wejherowski

                Gabriela Lisius

Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze 
sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, 
drogą elektroniczną, platformę ePUAP lub 
w późniejszym terminie. 

Prosimy o kontakt z wydziałami bezpo-
średnio zajmującymi się daną sprawą.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów 
e-mail  na: http://bip.powiatwejherow-
ski.pl/artykuly/476/wykaz-telefonow

W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, po ustaleniu terminu i uzy-
skaniu zgody naczelnika wydziału 
(kierownika innej właściwej komórki 
organizacyjnej) możliwa będzie wizyta 
w Starostwie. 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie 
drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP: 
/59ut3k1bll/SkrytkaESP

Wgląd do akt postępowań administra-
cyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. 
Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji 
administracyjnej uzyskać wgląd do akt, pro-
szone są o zgłoszenie takiego zamiaru tele-
fonicznie lub drogą elektroniczną. W takich 
wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzy-
mane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Wydział Komunikacji
Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd 

zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej 

ograniczenie pracy
starostwa powiatowego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym 
zagrożeniem epidemiologicznym (KORONAWIRUS), informuje-
my, że od 16 marca do 27 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie zostaje zamknięte dla interesantów i pracuje w 
trybie wewnętrznym.

Polskiej proszone są, aby dokonywały zgło-
szenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą 
elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub 
za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoby które sprowadziły pojazd, niebę-
dący nowym pojazdem, z  terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uprasza się aby dokonały zgłoszenia reje-
stracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia 
sprowadzenia pojazdu na stronie https://
www.esp.pwpw.pl/

Niedopełnienie wyżej wymienionych obo-
wiązków w okresie zamknięcia Starostwa 
nie będzie skutkować wymierzaniem 
kar pieniężnych. 

Rejestracja pojazdów   58-572-95-26
Prawa jazdy    58-572-95-25
Transport drogowy    58-572-95-22
Zmiana organizacji ruchu  58-572-95-23

Rzecznik Konsumentów będzie telefo-
niczne udzielał porad konsumenckich: wto-
rek, środa, czwartek od godz. 9-15  tel. 
58 572 94 15. Wnioski o interwencję u przed-
siębiorcy można przesyłać pocztą na adres 
Starostwa oraz pocztą elektroniczną na ad-
res starostwo@powiat.wejherowo.pl

Dziękujemy za zrozumienie!

W związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia zakażenia się 
koronawirusem, w celu ograniczenia ryzyka, Zarząd Drogo-
wy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wej-
herowie informuje, że zostały wyłączone i zabezpieczone 
wszystkie przyciski uruchamiające zielone światło na 
przejściach dla pieszych w ciągach dróg powiatowych 
na obszarze powiatu Puckiego i Wejherowskiego. 

- Programy sygnalizacji zostaną zmienione tak, aby świa-
tło zielone dla pieszych zapalało się automatycznie w ramach 
cyklu. Zmiany te będą obowiązywać do odwołania - mówi Ro-
bert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Drogowego.

sygnalizacja bez przycisków
w Biuletynie informacji publicznej starostwa 

została uruchomiona specjalna zakładka „koronawirus”:
http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/694/koronawirus, 

na której udostepniane są aktualne informacje, 
dotyczące koronawirusa 

oraz bieżącej sytuacji w powiecie wejherowskim.
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Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja 
samorządowa (organizacja samorządów miejskich) powoła-
na w 1917 r. Ma ona na celu wspieranie idei samorządu 
terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-
-kulturalnego rozwoju miast polskich. 

Podczas obecnego Zgromadzenia, delegaci polskich miast 
dyskutowali m.in. o możliwościach rozwoju miast w kon-
tekście rosnących obciążeniach finansowych oraz wyzwania 
globalne, przed jakimi stoi samorząd miejski. 

prezydent wejherowa 

w zarządzie 
Związku miast 
polskich

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt w trakcie odbywającego się we Wro-
cławiu Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Miast Polskich został wybrany do zarządu 
Związku Miast Polskich. Zagłosowało na 
niego 212 z 217 uczestników Zgromadzenia.

WYDARZENIA

Sesja Rady Miasta odby-
ła się zgodnie z aktualny-
mi przepisami, dotyczącymi 
bezpieczeństwa w zakresie 
ograniczania rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, 
m.in. na sali obrad znajdo-
wało się mniej niż 30 osób, 
a więc dużo mniej dozwolo-
ne 50 osób. Według zaleceń, 
w sesji nie wzięli udziału 
mieszkańcy, co było podyk-
towane troską o ich zdrowie. 
Miasto musi funkcjonować i 
konieczne było podjęcie wie-
lu ważnych decyzji, a nie 
wiadomo kiedy znów radni 
będą mogli się spotkać. Pod-
czas sesji zmieniono również 
statut miasta, aby bardziej 
elastycznie można było zwo-
ływać sesje w nadzwyczaj-
nych okolicznościach.

Informacja na temat 
koronawirusa
Na początku sesji prezy-

dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt przedstawił 
działania miasta dotyczące 
walki z rozprzestrzenianiem 
się epidemii koronawirusa. 
Podkreślił, że wejherowski 
urząd i instytucje miejskie 
realizują zadania postawio-
ne przez rząd i współpracu-
ją z właściwymi służbami, 
a także wpierają jak to jest 
możliwe mieszkańców.

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt,  zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz i sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, szeroko 
omówili ograniczenia i zalece-
nia wynikające m.in. z rozpo-
rządzania Ministra Zdrowia 
z dnia 13.03.2020 r. w spra-
wie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego, wskazując działania 
podjęte przez miasto i zasa-
dy działania miejskich insty-
tucji w tych okolicznościach. 

Piszemy o tym szeroko 
w tym numerze „Pulsu” na 
stronach 1-5.

sprawne obrady i niezbędne decyzje

sesja pomimo trudności
Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 17.03 przyjęto wiele ważnych uchwał, m.in. 

radni podjęli niezbędne decyzje w sprawie wprowadzenia do tegorocznego budżetu kwoty 
prawie 19 mln zł zaoszczędzonych w 2019 roku. Środki te są konieczne zapewnienia nor-
malnego funkcjonowania miasta – uzupełniają braki w budżecie na rok 2020 oraz są prze-
znaczone na nowe zadania. Ponadto radni zmienili uchwałę w sprawie metody naliczana 
opłat za odpady komunalne tak, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z preferencyjnej, 
zryczałtowanej stawki dla 1. i 2.osobowych gospodarstw domowych. 

uchwały przyjęte przez Radę miasta wejherowa w dniu 17.03.2020 r.
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020.
2. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.
3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wejherowie.
4. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie admi-

nistracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
5. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Wejherowa..
6. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw-

ki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7. Uchwała w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na zakup trzech pomp infu-
zyjnych dwu-strzykawkowych wraz ze statywami jezdnymi dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy 
w Wejherowie.

8. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – kamienicy przy ul. 12 Marca 250 w Wejherowie.

9. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
10. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi.
11. Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 306 w Wejherowie na rzecz osób 

fizycznych.
12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa.
13. Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.
14. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymcza-

sowych pomieszczeń.
15. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
17. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2019/2020.
18. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania.
19. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszech-

nych na kadencję 2020-2023.
20. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie”.

21. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie”.

22. Uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”.
23. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa.
24. Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Najważniejsza są 
zamiany budżecie
Do tegorocznego budżetu 

wprowadzona została kwota 
prawie 19 mln zł zaoszczę-
dzonych w 2019 roku. Środki 
te uzupełniły braki praktycz-
nie we wszystkich dziedzi-
nach funkcjonowania miasta, 
chociaż nadal wstępują nie-
dobory, np. w oświacie - samo-
rządowcy czekają na środki 
rządowe. Ponadto pieniądze 
zostały przeznaczone na no-
we zadania jak m.in.: 

• połączenie drogowe ul. 
Strzeleckiej z ul. Suchar-
skiego, 

• wykupu gruntów pod 
nowe inwestycje  drogowe,

• parking przy ul. Jagal-
skiego na potrzeby szpitala, 

• nawierzchnie ulic z 
płyt drogowych, 

• zmiana systemów ogrze-
wania i termomodernizacja 
budynków mieszkalnych,  

• remonty komunalnych 
lokali mieszkalnych,

• zakup nowych urządzeń 
na miejskie place zabaw.

Radni podjęli uchwałę o 
udzieleniu dotacji dla Od-
działu Chirurgii Ogólnej 
Szpitala Specjalistyczne-
go w Wejherowie na zakup 
trzech pomp infuzyjnych 
dwustrzykawkowych wraz 
ze statywami jezdnymi oraz 
o dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich i ro-
bót  budowlanych przy za-
bytku znajdującym się w 
gminnej ewidencji zabyt-
ków - elewacja kamienicy 
przy ul. 12 Marca 250. 

W przyjętej zmianie 
„Programu współpracy 
na rok 2020 Gminy Mia-
sta Wejherowa  z organi-
zacjami pozarządowymi” 
miasto zwiększyło środki 
przeznaczone dla wsparcie 
dla klubów i stowarzyszeń 
sportowych prawie o poło-
wę, z kwoty 812.000 zł do 
kwoty 1.182.000 zł.

Ułatwienia w naliczaniu 
opłat za odpady
Zmiana dotyczy wprowa-

dzenia bardziej dogodnych 
dla mieszkańców okresów 
rozliczania zużycia wody 
uprawniającego do skorzy-
stania przez małe gospo-
darstwa domowe ze stawek 
ryczałtowych za odbiór od-
padów komunalnych (tzn. 
24 zł za jedną osobę i 45 zł za 
dwie osoby, jeśli zużycie wody 
na jedną osobę na miesiąc nie 
przekracza 4 m3),  zamiast na-

liczania opłat od powierzchni 
lokalu. Zmiana jest wyni-
kiem spotkań z mieszkańca-
mi i zarządcami budynków 
oraz wniosków, które wpły-
wały do urzędu i ułatwi wej-
herowianom skorzystanie z 
tych preferencyjnych stawek. 
Radni Teresa Skowrońska 
i Wojciech Wasiakowski, 
jako jedyni, głosowali prze-
ciwko tym udogodnieniom 
dla mieszkańców i zarząd-
ców budynków, zwłaszcza 
spółdzielni mieszkaniowych.
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AKTUALNOŚCI

Ulica Kopernika to jedna 
z najstarszych ulic w Wej-
herowie, objęta opieką kon-
serwatora zabytków. Widać 
na niej ślady dawnej urody 
starych kamienic i ich oto-
czenia. Władzom Wejhero-
wa zależy na przywróceniu 
klimatu ulicy z czasów jej 
powstania. Wówczas każ-
da kamienica miała przed-
ogródek ogrodzony pięknym 
ogrodzeniem. Te ogródki, 
które przejęło miasto (a 
mieszkańcy otrzymają za 
nie stosowne odszkodowa-
nia) zostaną zaprojektowa-
ne i zagospodarowane, ale 
będą mogli je użytkować 
sami mieszkańcy ul. Ko-
pernika. Odtworzone zosta-
ną zabytkowe ogrodzenia i 

Zaniedbane tereny zostaną uporządkowane i zagospodarowane

szykują się zmiany na ulicy kopernika 
i terenach przyległych

Urząd Miejski w Wejherowie przygotowuje dwa projekty rewitalizacji, na które zdobył dofinansowanie ze środków unijnych. 
Jeden dotyczy ulicy Kopernika i oznacza jej przebudowę z całą infrastrukturą, czyli kanalizacją deszczową, instalacją wodocią-
gową i gazową. Drugi projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania zaniedbanych terenów pomiędzy ul. ul. Kopernika z 
ul. Dworcową - w tej sprawie odbyły się ostatnio konsultacje społeczne.

schody wejściowe do budyn-
ków. Inwestycja obejmie 
również wykonanie zieleni 
ulicznej i małej architek-
tury, oświetlenia ulicy, no-
wych chodników, zjazdów 
na posesję, a także zato-
ki parkingowej. Zostało to 
omówione na poprzednim 
spotkaniu z mieszkańcami 
w 2019. 

- Celem gruntownej mo-
dernizacji ulicy Kopernika i 
uporządkowania zaniedba-
nych terenów pomiędzy ul. 
Kopernika i Dworcową, jest 
przede wszystkim poprawa 
jakości życia mieszkańców 
Wejherowa, a jest to możliwe 
dzięki odnowie tej historycz-
nej ulicy i nadaniu jej oraz 
przyległym terenom nowych 

Wizualizacja projektu łącznika między ulicami: Dworcową i Kopernika.            Źródło: UM

funkcji. Pomimo powiąza-
nia terenowego są to dwa 
różne projekty i każdy z nich 
jest na innym etapie przygo-
towania - wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. 

Łącznik pomiędzy 
ul. Kopernika 
a ul. Dworcową 
W sprawie drugiej pla-

nowanej inwestycji w cen-
trum miasta zorganizowano 
ostatnio kolejne konsultacje 
społeczne. Miasto chce wyko-
rzystać środki unijne i zaan-
gażować pieniądze miejskie, 
aby na terenie pomiędzy ul. 
Kopernika i Dworcową, po-
wstał zieleniec z ławkami, 
trawnikami i krzewami oraz 

nowe miejsca parkingowe, 
z których będą mogli ko-
rzystać mieszkańcy, przede 
wszystkim z ul. Kopernika. 
Obecnie znajdują się tam 
zaniedbane podwórka, nie-
użytki, stare szopki, chasz-
cze, itp. Będzie to teren 
wykorzystany wyłącznie na 
potrzeby publiczne

- Cieszę się, że zaniedba-
ny teren w centrum miasta 
zostanie w końcu uporząd-
kowany i zagospodarowa-
ny - stwierdził uczestnik 
spotkania Rafał Szlas, 
radny miasta Wejherowa. 
-  Mieszkańcy długo czekali 
na remont ulicy. Przy okazji 
inwestycji zrewitalizowane 
zostaną niektóre podwórka i 
ogródki przydomowe. 

Podwórka między ulicą Kopernika i Dworcową. 
Stan obecny.

Fot. Urząd Miejski
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Prezydent Wejherowa 
wyraził uznanie, że wśród 
tak wielu organizacji po-
zarządowych w mieście, 
prowadzących aktyw-
ną działalność na rzecz 
mieszkańców, jest wiele 
stowarzyszeń ukierunko-
wanych na rozwój sportu 
i rekreacji oraz kultury i 
profilaktyki zdrowotnej.

- W tym roku na dzia-
łalność 50 organizacji po-
zarządowych z budżetu 
miejskiego przeznaczyli-
śmy środki w wysokości po-
nad 610 tys. zł. Organizacje 
pozarządowe i stowarzysze-
nia działające w naszym 
mieście dobrze wypełniają 
swoje zadania przyczynia-
jąc się do rozwoju działal-
ności społecznej w różnych 
kierunkach, a także pro-
mocji miasta. Dziękuję 
wszystkim za zaangażowa-
nie i życzę dalszych sukce-
sów - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.    

Podczas spotkania w ra-

kolejne dotacje dla organizacji społecznych 

sport, rekreacja, zdrowie
Kolejną transzę dotacji finansowych dla stowarzyszeń, klubów sportowych i organizacji 

społecznych przekazały władze Wejherowa. Umowy z prezydentem miasta Krzysztofem 
Hildebrandtem podpisali szefowie dwunastu organizacji pozarządowych. Dotacje umoż-
liwiają realizację zaplanowanych zamierzeń w 2020 roku na rzecz mieszkańców Wejhe-
rowa. Łączna wartość podpisanych w tej transzy umów dotacyjnych wyniosła 161 992 zł.

tuszu liderzy organizacji 
pozarządowych mówili o 
działalności oraz najważ-
niejszych osiągnięciach. 
Prezes WKS „Gryf” Piotr 
Ruszewski poinformo-
wał, że klub piłkarski gra-
jący od kilku sezonów w 
II lidze postanowił posta-
wić na młodych piłkarzy, 
wychowywanych i szkolo-
nych w Wejherowie. Pierw-
szy mecz rundy wiosennej 
na stadionie Gryfa młodzi 
zawodnicy wygrali 1:0 ze 
znacznie wyżej notowanym 
Zniczem Pruszków. 

Prezes Akademii Piłki 
Nożnej „Błękitni” Dariusz 
German uzupełnił, że 5 
juniorów, którzy dobrze 
zaprezentowali się w tym 
meczu, są wychowankami 
„Błękitnych”, gdzie szko-
li się i trenuje ponad 300 
zawodników i zawodniczek. 
Przedstawicielka Puckie-
go Hospicjum pw. Św. Oj-
ca Pio Alicja Makowska 
dziękując prezydentowi 

Dotacje otrzymają:  
stowarzyszenie „Naprzód wejherowo” (reprezento-
waneprzez Monikę Zadarko) - 2,5 tys. zł, 
Fundacja „Filar” (Aleksander Lewandowski) - 2 tys. zł, 
polskie towarzystwo Laryngektomowanych (Henryk 
Pilawski i Ewa Górecka) - 4,3 tys. zł, 
puckie hospicjum pw. Św. ojca pio (Alicja Makowska) 
- 7 tys. zł, 
wejherowskie towarzystwo tenisowe (Lech Bieńkow-
ski) - 10 tys. zł, 
uks team Dragon (Maciej Syska) – 4,1 tys. zł, 
karate klub wejherowo (Mirosław Ellwart) - 14 tys. zł, 
wks „gryf” (Piotr Ruszewski) - 47 tys. zł, 
ks „wejher” (Beata Walczak) - 19 tys. zł,  
ks „Ósemka” (Grzegorz Janiszewski) - 11 tys. zł,  
akademia piłki Nożnej „Błękitni” (Dariusz German i Ja-
kub Przybylski) - 40 tys. zł i 
stowarzyszenie wrotkarskie „gdańskie Lwy” (Julian 
Ziółkowski) - 1 tys. zł.

Wejherowa za dotację po-
informowała o rozbudo-
wie działającego od 15 lat 
ośrodka, który przyjmuje 
również pacjentów z Wej-
herowa. Opowiadała też o 

współpracy z m.in. Polskim 
Towarzystwem Stwardnie-
nia Rozsianego i konsul-
tacjach specjalistycznych 
prowadzonych w poradni 
ośrodka.

Beata Walczak, sekre-
tarz Klubu Sportowego 
„Wejher” opowiedziała, że 
klub lekkoatletyczny dzia-
łający od przeszło 20 lat i li-
czy około 150 zawodników. 

KS „Wejher” jest m.in. or-
ganizatorem akcji „Wej-
herowo Biega” i  innych 
zawodów, w których biorą 
udział mieszkańcy Wejhe-
rowa. 

informacje z urzędu miejskiego
w wejherowie
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Jak mówi ordynator Od-
działu Kardiologii i An-
giologii Interwencyjnej dr 
hab.n.med. Marek Szoł-
kiewicz, to urządzenie 
skuteczni wspomaga pra-
cę serca, pozwala na wy-
konanie angioplastyki 
wieńcowej nawet u pacjen-
ta z całkowicie niestabil-
nym układem krążenia, 
także u chorego we wstrzą-
sie kardiogennym. 

- Co więcej, to urządzenie 
można po udanym zabiegu 
zostawić w sercu pacjenta 
na kilka dni, aby dać ser-
cu czas na jego maksymal-
ną regenerację - dodaje dr 
hab.n.med. Marek Szoł-
kiewicz

WySOKIE RyZyKO
Procedurę wykonano 

u 73-letniego mężczyzny 
z zaawansowaną choro-
bą wieńcową, po przebytej 
przed laty operacji pomo-
stowania aortalno-wień-
cowego. W koronarografii 
stwierdzono niedrożność 
wszystkich by-passów oraz 
krytyczne zwężenie jedynej 
drożnej tętnicy wieńcowej 
z masywnymi zwapnienia-

W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w 
Wejherowie wykonano złożony zabieg angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem prze-
zskórnej pompy wspomagającej pracę serca (Impella). To pierwszy taki zabieg w pół-
nocnej Polsce wykonany przez zespół kardiologów i kardiochirurgów z Kaszubskiego 
Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie.

mi, uniemożliwiającymi 
wprowadzenie nawet naj-
mniejszych cewników balo-
nowych. Każda taka próba 
skutkowała gwałtownym 
hemodynamicznym zała-
maniem krążenia. 

Ze względu na bardzo 
wysokie ryzyko zabiegu, 
miejscowy Heart Team 
podjął decyzję o wykonaniu 
przezskórnej angioplastyki 
wieńcowej w zabezpiecze-
niu pompą do mechaniczne-
go wspomagania krążenia.

ZŁOŻONy ZABIEG 
Dokonując niewielkiego 

nacięcia w pachwinie, kar-
diochirurg umożliwił wpro-
wadzenie do lewej komory 
serca miniaturowej pompy 
umożliwiającej ciągłe wspo-
maganie niewydolnego ser-
ca. Następnie kardiolodzy 
wykonali skuteczny, bardzo 
złożony zabieg angioplasty-
ki wieńcowej połączony z 
rotablacją, czyli rozwierca-
niem uwapnionych blaszek 
miażdżycowych za pomocą 
diamentowego mikrowier-
tła. Zabieg zakończono im-
plantacją trzech stentów 
powlekanych lekiem anty-

mitotycznym, których opty-
malne doprężenie uzyskano 
wykonując przedłużone in-
flacje ultrawysokociśnienio-
wymi balonami (nawet do 
35 atmosfer). 

Podczas tego zabiegu, 
wielokrotnie obserwowano 
spadki ciśnienia tętniczego i 
objawy niestabilności hemo-
dynamicznej pacjenta, które 
skutecznie niwelowała zało-
żona pompa Impella. 

- Bezpieczne wykonanie 
takiej procedury było możli-
we jedynie w zabezpieczeniu 
pompą do mechaniczne-
go wspomagania krążenia 
- wyjaśnia dr n. med. Łu-
kasz Lewicki, kierownik 
Pracowni Kardiologii Inwa-
zyjnej w Kaszubskim Cen-
trum Chorób Serca i Naczyń 
w Wejherowie

WSPÓLPRACA
KARDIOLOGÓW 
I KARDIOCHIRURGÓW
Jest to kolejny nowator-

ski zabieg przeprowadzo-
ny w Kaszubskim Centrum 
Chorób Serca i Naczyń w 
Wejherowie. Realizacja ta-
kich procedur jest możliwa 
dzięki doskonałej współ-

pracy tutejszych kardiolo-
gów i kardiochirurgów. 

W skład zespołu zabie-
gowego wchodzili kardiolo-
dzy: dr Łukasz Lewicki, 

dr Maciej Karwowski, dr 
Sebastian Liedtke, kar-
diochirurdzy: dr Krzysz-
tof Jarmoszewicz, dr 
Sebastian Beta oraz pie-

lęgniarki: Bożena Wojtas, 
Grażyna Milewska i Ewa 
Kurek, a także technik: 
Anna Kaczmarek. 

            MP.

w centrum chorób serca i Naczyń w wejherowie

pierwszy taki zabieg 
w północnej polsce

Fot. Szpitale Pomorskie

Dzięki wsparciu pań z Klubu Kultury, wolontariuszy 
szpitala, pań z Wolnych Morsów oraz z wejherowskiego 
stowarzyszenia  Amazonek uczestniczki akcji uszyły łącz-
nie 120 serc oraz 32 poduszki dla pacjentek. 

Informacja o ciekawej inicjatywie, wraz ze zdjęciem po-
chodzi z profilu wejherowskiego szpitala na facebooku.

serca od serca
Dzięki uprzejmości pani Agnieszki Szy-

mańskiej z Wiejskiego Klubu Kultury w Do-
matówku odbyło się wspólne szycie serc 
#Serceodserca dla pacjentek Szpitala Spe-
cjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie 
- pań po mastektomii. 

SŁUŻBA ZDROWIA

Grupa Anonimowych 
Jedzenioholików w Wej-
herowie informuje, że w 
każdy poniedziałek o godz. 
19 odbywają się spotkania 
dla osób z zaburzeniami od-
żywiania (otyłość, bulimia, 
anoreksja itp.). 

Miejsce spotkań: Plac J. 
Wejhera 20 (nad sklepem z 
dewocjonaliami). 

Kontakt z grupą: 
ajwejherowo@gmail.com, 

tel. 606 227 945.

pomogą
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KULTURA

R E K L A M A

ciekawa propozycja dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w internecie

Do inicjatywy włączyły 
się instytucje kultury, m.in. 
w Wejherowie, Luzinie, Li-
ni, Łęczycach czy Słupsku 
oraz artyści i przedstawi-
ciele stowarzyszeń. Wszyscy 
angażują się na zasadzie wo-
lontariatu, a łączy ich jeden 
cel - chcą umilić te trudne 
chwile dzieciom, młodzieży, 
a nawet rodzicom.

- W ramach projek-
tu #Niedamysię przygo-
towaliśmy zajęcia online 
dla dzieci przebywających 
w domach. Zapewniamy 
wartościowe treści, który-
mi można zainteresować 
pociechy i zapewnić do-
stęp do kultury ducha czy 
ciała  - zapewnia Rafał 
Płotka, dyrektor GOK w 
Luzinie, współorganizator 
przedsięwzięcia. - Codzien-
nie online można oglądać 
koncerty, spektakle, warsz-
taty, pogadanki, lekcje ję-
zyka kaszubskiego, zajęcia 
plastyczne i muzyczne, jogę 
czy karate.

Projekt jest współorga-
nizowany przez różne in-
stytucje od centrów kultury 
i ośrodki sportowe przez 
media, aż po partnerów 
prowadzących działalność 
gospodarzą.  Projekt ruszył 
w miniony poniedziałek 16 
marca choć zrodził się kilka 
dni wcześniej. 

Na chwilę przygotowywa-
nia materiału do druku w 
ramach projektu swój udział 
zadeklarowali następujący 
partnerzy: Gminny Ośro-
dek Kultury w Luzinie oraz 
centra kultury w Linii, Ce-
wicach, Łęczycach, Wejhero-
wie i Słupsku

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie oraz 
Gminne Biblioteki w Luzi-
nie i Nowej Wsi Lęborskiej, 
Gminny Ośrodek Sportu Re-
kreacji i Turystyki w Lu-
zinie, autorki książek dla 
dzieci Katarzyna Keller 
(m.in. Wróżki ratują Święta) 
i Magdalena Kryger (Wróż-
ka Zuzia i cudowne dzieci).

Jak ciekawie spędzić czas w domu, kiedy szkoły oraz placów-
ki kulturalne są zamknięte? Kilkunastu partnerów z Wejherowa, 
powiatu wejherowskiego i lęborskiego, a nawet innych zakątków 
Polski, zaproponowało dzieciom i młodzieży atrakcje w interne-
cie. Wszystko pod hasłem „Nie damy się. Kultura w Twoim domu.” 

Współpracę podjęły orga-
nizacje pozarządowe w tym 
Fundacja Pomysłodajnia i 
Pułk Czarnieckiego oraz pod-
mioty prywatne jak: Pierni-
ki BAJKA – Kinga Blokus, 
Instruktor Fitness – Iza 
Mielcarek, PROCSB Adam 
Hebel, AdMaker, OMEGA 
Fitnes i Cafe Ambasador.W 
ramach przedsięwzięcia 
działają też media - Twoja 
Telewizja Morska, Gazeta 
Świętojańska, Pomorze Kul-
tury i oczywiście „Puls Wej-
herowa”.

Warto pamiętać o udzia-
le zespołu Tatk je złi, który 
przygotował koncert i warsz-
tat instrumentalny oraz 
dżingiel promujący akcję.

Na fanpageach wymie-
nionych podmiotów w za-
kładce wydarzenia odbiorcy 
odnajdą więcej informacji 
oraz stopniowo dodawane 
przygotowywane materiały. 
Organizatorzy życzą przede 
wszystkim zdrowia i cieka-
wych, przyjemnych, warto-
ściowych chwil spędzonych 
z dziećmi. 

Okazją do spotkania by-
ło niedawne Święto Kobiet. 
Oprócz złożenia życzeń 
wszystkim paniom odbył 
się pokaz i rozmowa z Syl-
wią Bonk ze sklepu eko-
logicznego EcoCuda, która 
zaprezentowała zestawy 
ekologicznych kosmety-
ków oraz udzielała porad, 
jak ich stosować. Oczywi-
ście na stolikach pojawiła 
się kawa, herbata i słodko-
ści, a pogawędkom nie było 
końca. 

- Staramy się regularnie 
spotykać, aby dni mijały 
nam przyjemnie. Wsparcia 
finansowego, bez którego 
nie mogłybyśmy prowadzić 

emerytki i rencistki świętowały Dzień kobiet

Rozmowy i pokaz
Panie zrzeszone w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Wejherowie spotykają się regularnie w siedzibie organi-
zacji przy ul. Puckiej 9, aby przyjemnie spędzić razem wolny czas. 
Ostatnie spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się zanim wprowa-
dzono zakaz gromadzenia się z powodu zagrożenia epidemią. 

działalności i utrzymywać 
siedziby, udziela prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt oraz starosta wej-
herowski Gabriela Lisius. 
Przeznaczamy także własne 
fundusze, ale skala potrzeb 
jest przecież większa - mówi 
Teresy Grzywacz, prezes 

wejherowskiego oddziału 
PZERiI.

Spotkanie, które spraw-
nie prowadziła prezes Tere-
sa Grzywacz, przygotowały 
Irena Klaman i Gabriela 
Plińska z Komisji Kultury 
i Wypoczynku. 

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie jedną z 16 in-
stytucji w Polsce zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie: Zaproś nas do siebie!. To jeden z najwięk-
szych projektów szkoleniowych w Polsce, które są 
dedykowane instytucjom kultury. 

Projekt jest organizowany przez Narodowe Centrum 
Kultury w ramach programu Kadra Kultury. 

GOK w Luzinie jest jedną z dwóch instytucji (obok MDK 
w Człuchowie) reprezentujących województwo pomorskie w 
tegorocznym programie. 

gok Luzino wyróżniony
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LUDZIE I ICH PASJE

Autorka „Sopockich wi-
traży” jest z wykształcenia 
matematykiem, a w głę-
bi duszy - humanistą. Ma-
ria Różanska od wielu lat 
uczy matematyki w najstar-
szej Gamai, czyli  I Liceum 
Ogólnokształcącym w Wej-
herowiem - popularnym „So-
bieskim”. Choć matematyka  
jest królową nauk,  nie wy-
starcza, aby się w pełni zre-
alizować. Trzeba mieć pasję. 

CIEKAWE ZDJęCIA
Z PODRÓŻy
Dla  Marii Różańskiej 

jest nią fotografowanie, 
którym zajmuje się od 2011 
r. Najpierw robiła zdjęcia 
dla siebie, aby utrwalić ja-
kiś fragment rzeczywisto-
ści, jakiś mniej lub bardziej 
istotny moment, mgnienie 
chwil, z których składa się 
nasze życie. Później zapi-
sała się na zajęcia Studium 
Fotografii Artystycznej 
Stefana Figlarowicza. 

Studiowanie arkanów 
sztuki fotografowania pod 
okiem mistrza pochłonęło 
ją do reszty i dało początek  
szeregu wycieczek w miejsca 
oryginalne, mało znane zwo-
lennikom turystycznych ku-
rortów. Efektem fascynacji 
podróżniczych był cykl zdjęć 
„Wulkany błotne”, później 
„Azerbejdżańska  mozaika”. 
Wystawa z pobytu w Azer-
bejdżanie była prezentowa-
na w warszawskim Muzeum 
Ziemi, w Elbląskiej Galerii 
Fotografii oraz w Wejherow-
skim Centrum Kultury. 

Wspomnienia z Azerbej-
dżanu można było również 
oglądać podczas Nocy Mu-
zeów w 2012 r.  w Nadbał-
tyckim Centrum Kultury 
oraz na specjalnym poka-
zie w  Muzeum Miasta Gdy-
ni. Zdjęcia zostały wysoko 
ocenione  nie tylko przez 
tłumnie  odwiedzających 
wystawy, ale także przez  
mistrzów fotografii, którzy 

matematyczka i artystka z  „sobieskiego”

Niektórzy ludzie są jak witraże
Ludzie są jak witraże. Kiedy świeci słońce, lśnią kolorami, ale kiedy nastaje ciem-

ność, ich prawdziwe piękno jest widoczne, pod warunkiem, że są rozświetleni od środka.  
Słowa Leisy Rayven zostały zamieszczone w albumie „Sopockie witraże” autorstwa 

Marii Różańskiej, który niedługo powinien się pojawić w księgarniach. Wprawdzie nie 
ludzie, ale same witraże są bohaterami jej zdjęć, ale by zobaczyć piękno szkła oprawio-
nego w ołowiane ramki, trzeba mieć nie tylko wprawne oko matematyka, ale przede 
wszystkim piękną i wrażliwą duszę. 

przyznali  wyróżnienia i 
nagrody specjalne, m.in. w 
kat. Natura.  

SOPOCKIE
WITRAŻE
Wernisaż kolejnej  wy-

stawy miał miejsce 5 lute-
go br. w sopockim Dworku 
Sierakowskich. Tym razem 
obiektem czteroletnich pe-
regrynacji po  Sopocie były 
witraże. Aby je utrwalić, M. 
Różańska odwiedzała stare 
sopockie wille, zaglądała w 
podwórka, kościoły, zawi-
tała do  Zakładu Balneolo-
gicznego. 

Kilkadziesiąt kilometrów, 
kilkadziesiąt godzin... czasa-
mi dla jednej chwili ujrzenia  
tęczy - owego odwiecznego  
znaku niebios - zaklętego w 
kolorowym szkle. 

- Zwykle okno witrażo-
we ozdabiano kolorową bor-
diurą, ale bywały też i takie, 
podnoszące prestiż posesji, 
gdzie cała płaszczyzna okna 
była pięknie skomponowa-
nym obrazem. Światło prze-
chodzące przez takie okno w 
zależności od pory dnia czy 
też roku malowało na ścia-
nach, podłodze, parapetach 
niezwykłe, barwne impresje 
- mówi M. Różańska. - Dla 

takich chwil warto było  po-
święcić dni wolne od pracy.  

Ci, którzy oglądali witra-
że, ulegli urokowi zdjęć pre-
zentowanych na wystawie. 
To nie były zwykłe ujęcia  
witraży, to była  historia w 
nie wpisana. Za tymi koloro-
wymi szkłami toczyło się ży-
cie. Bystre oko oglądającego 
mogło dostrzec odkształcony 
fakturą szkła obraz  drzewa, 
załomek domu, ogród, jakąś 
bliżej nieokreśloną i dzięki 
temu magiczną przestrzeń. 
Światło lamp wydobywało 
ze zdjęć to, co najciekaw-
sze. Odnosiło się wrażenie, 
że właśnie znajdujemy się 
na jakiejś klatce schodowej, 
słyszymy głosy mieszkańców 
dawnego Sopotu, czujemy 
zapachy potraw.

MAGIA ŚWIATŁA, 
MAGIA ZDJęć…. 
Dworek Sierakowskich 

stał się raczej bronowicką  
chatą rozśpiewaną, w któ-
rej nie stroje były ukąpane 
tęczą, ale artystyczne zdję-
cia M. Różańskiej.  

A „chata” pękła w szwach. 
Na wystawie  pojawili się 
przede wszystkim miesz-
kańcy Sopotu, których tak 
wspomina autorka:

- Początkowo nieufnie 
podchodzili do mnie, sądzi-
li, że jestem domokrążcą, 
ale  po poznaniu celu wizy-
ty,  chętnie zapraszali   do 
swych mieszkań i opowia-
dali   historię  witraży zdo-
biących klatki schodowe.

Na wernisaż przybyli tak-
że członkowie Gdańskiego 
Towarzystwa Fotograficz-
nego,  przyjaciele, znajomi. 
W tłumie odwiedzających 
można było  wypatrzeć  
prezydenta Sopotu - Jac-
ka Karnowskiego.  Zgro-
madzeni gości wysłuchali 
opowieści autorki o sekre-
tach pracy nad tematem. 
Słuchając jej  można było 
powtórzyć słowa „Ludzie są 
jak witraże.. bo są rozświe-
tleni od środka”.

 Miejmy nadzieję, że wej-
herowianie także będą mo-
gli obejrzeć tę wystawę w  
naszym mieście. Być może 
M. Różańska doda do ca-
łego  cyklu zdjęć fotogra-
fie witraży  wejherowskich, 
jakie na pewno znajdzie w 
starych domach czy  kościo-
łach, wszak wędrówka w 
poszukiwaniu światła za-
klętego w szkło  jeszcze się 
nie skończyła...             EŁ-S.

Fot. Anna Jakubowska

 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

Kasia i Maciej Marczewscy opowiedzieli jak zacząć 
turystyczną przygodę ze zwiedzaniem Bieszczad. Udo-
wodnili, że Bieszczady to nie tylko urzekające krajobrazy 
widziane na połoninach. Magię Bieszczad tworzą także le-
gendy o bieszczadzkich biesach i aniołach  oraz opowieści 
o zakapiorach i bieszczadzkich kowbojach szukających w 
regionie ucieczki od dotychczasowego życia.

Uczestnicy dowiedzieli się, czy to nadal idealne miej-
sce do wypoczynku i samotnych wypraw w góry, a także 
co dziś przyciąga turystów w Bieszczady. Kasia i Maciej 
opowiedzieli o największych atrakcjach turystycznych re-
gionu. Wręczyli też każdemu uczestnikowi sprawdzony 
plan 1-dniowych wycieczek idealnych na jesienny urlop 
w Bieszczadach.

Spotkanie zakończyło losowanie przewodników i tury-
stycznych gadżetów przywiezionych przez Kasię i Macieja 
z ich wycieczek po Polsce. Tradycyjnie, każdy uczestnik 
mógł "wyposażyć się" w darmowe mapy, przewodniki i fol-
dery z różnych zakątków Polski: od Kaszub, Kociewia, 
przez centralną Polskę aż po Karkonosze, Małopolskę i 
Podkarpacie.

spotkanie podróżnicze 

Ruszaj
w Bieszczady

W Miejskiej Biliotece Publicznej w Wejhe-
rowie w marcu odbyło się drugie spotkanie 
z turystycznym Klubem Ruszaj w Drogę! pt. 
„Ruszamy w Bieszczady!” 

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA
gość ze Świdnicy
Na pomysł bezpłatnego spędzenia nocy w ciepłym po-

mieszczeniu wpadł bezdomny i całkiem trzeźwy mieszka-
niec województwa dolnośląskiego. Pojawił się tuż przed 
północą na ulicy Pomorskiej w Wejherowie, gdzie napo-
tkanego przechodnia poprosił o wezwanie policji. 

Na zgłoszenie pojechali funkcjonariusze Straży Miej-
skiej, aby spotkać się z mieszkańcem Świdnicy. Poprosił 
strażników o osadzenie go w policyjnej izbie zatrzymań, 
bo nie ma gdzie spać. Bezdomnego skierowano jednak do 
schroniska dla bezdomnych w Gdyni.

w nowej roli
Decyzją Wojewody Pomorskiego, wejherowska Straż 

Miejska wpisana została do Krajowego Rejestru Jedno-
stek współpracujących z systemem Państwowego Ra-
townictwa Medycznego. Wejherowska formacja jest 
jedną z trzech straży miejskich działających w tym syste-
mie w Polsce, tak jak w Kielcach i Łodzi. Straż Miejska w 
Wejherowie spełnia wszystkie wymogi określone w usta-
wie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

SM zatrudnia 7 ratowników kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Na wyposażeniu radiowozu interwencyjnego 
znajduje się niezbędny do ratowania życia i zdrowi sprzęt 
medyczny w tym: specjalistyczna torba R1, AED oraz szy-
ny Kramera. Strażnicy już nie raz nieśli pomoc osobom 
potrzebującym.

Nie lubią wiat mZk
Straż Miejska ujęła trzech młodych mężczyzn podejrza-

nych o dokonanie dewastacji wiaty przystankowej MZK 
przy ulicy Prusa w Wejherowie. 

Mężczyźni zbili w wiacie jedną szybę boczną, dwie 
uszkodzili, a potem siedzieli w wiacie i spożywali alko-
hol. Jeden z mężczyzn w wiacie załatwiał potrzeby fizjo-
logiczne, a drugi głośno słuchał muzyki i nie stosował się 
do wydawanych przez funkcjonariuszy poleceń. Za swoje 
czyny ukarani zostali mandatami  karnymi. Natomiast w 
sprawie uszkodzonej wiaty prowadzone będą czynności 
wyjaśniające.

Zniszczyli i wpadli
Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o 

wybicie szyby oraz rozlanie cieczy o intensywnym zapachu 
w lokalu sportowym WKB „Gryf”. Zdarzenie miało miejsce 29 
lutego br. Kryminalni ustalili tożsamości sprawców tego prze-
stępstwa. Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawie-
nia wolności nawet do 5 lat.

Bezpieczny pieszy
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wejherow-

scy policjanci prowadzili na drogach powiatu działania 
„Bezpieczny pieszy”. Mundurowi kontrolowali zachowania 
zarówno kierowców oraz pieszych. Ujawnili 44 pieszych, 
którzy popełnili wykroczenia polegające na przechodze-
niu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Ukarali 85 
uczestników ruchu drogowego. 

Zatrzymali też kierowcę samochodu dostawczego, któ-
rym przewożono towar znacznie przekraczając dozwoloną 
wagę. Zamiast do 980 kilogramów towaru, wiózł 4 tony, a 
ponadto auto było w złym stanie technicznym i bez aktu-
alnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali kierowcy 
dowód rejestracyjny, uniemożliwili kontynuowanie dalszej 
jazdy i ukarali mandatem karnym.

Narkotyki
Młody mężczyzna został zatrzymany przez funkcjona-

riuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz „kryminal-
nych” z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, bo miał 
prawie 6 kg narkotyków. 19-latek w audi przewoził prawie 
kilogram amfetaminy, a w pomieszczeniach gospodar-
czych pies tropiący Edek ujawnił narkotyki, spakowane w 
hermetycznie zamknięte. worki Była tam marihuana o wa-
dze około 4,5 kilograma oraz mniejsze worki z amfetaminą. 

19-latek został zatrzymany, przesłuchany i usłyszał za-
rzut posiadania znacznej ilości narkotyków za co grozi ka-
ra pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Sąd zastosował 
wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

Policjanci z wejherowskiej komendy wspólnie z kryminal-
nymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w jednym z 
lokali usługowych, zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych 
o posiadanie narkotyków. Policjantom pomagał przewodnik 
z psem tropiącym do wyszukiwania zapachu narkotyków. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli ok. 4,5 kg amfetaminy oraz 
marihuanę. Dwaj zatrzymani 25 i 42-latek, usłyszeli zarzuty 
za posiadanie znacznych ilości substancji odurzających, za co 
grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, a trzeci z 
nich 26-latek, za posiadanie narkotyków za co grozi kara do 3 
lat pozbawienia wolności.

policjanci kontrolują
Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objęty-

mi kwarantanną domową, a umundurowani policjanci wspie-
rając służby sanitarne przynajmniej raz na dobę sprawdzają, 
czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie 
potrzebują pomocy. Zebrane informacje przekazują do służb 
sanitarnych i wojewodów. 

Sprawdzenie odbywa się w miarę możliwości w pobliżu 
miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służ-
bowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiają-
cej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu 
- bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwa-
rantannie. Gdy zajdzie potrzeba bezpośredniego kontaktu z 
osobami objętymi kwarantanną policjanci będą postępować 
zgodnie z wytycznymi inspektorów sanitarnych. 

Z POLICJI

Ze wstępnych informacji wynika, że 34-letni kierowca sa-
mochodu peugeot prawdopodobnie w skutek nie dostosowa-
nia prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z 
przeciwka vw polo, którym kierowała 29-latka.

Kierowcy byli trzeźwi. Oboje zostali przetransportowani 
do szpitali w Lęborku i Wejherowie.

Zderzenie aut w pobłociu

groźny wypadek 
Policjanci wyjaśniają okoliczności wy-

padku, do którego doszło w Pobłociu w pią-
tek 13 marca około godz. 18:00. Dwie osoby 
zostały przetransportowane do szpitala. 
Funkcjonariusze apelują, aby dostosowy-
wać prędkość do warunków atmosferycz-
nych i własnych umiejętności.

Teraz sprawą zajmą się śledczy, którzy szczegółowo będą 
wyjaśniali okoliczności wypadku.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Kie-
rowcy często tracą czujność, a wtedy nie trudno o wypadek. 
Wystarczy chwila nieuwagi, a najmniejszy błąd kierowcy 
może skończyć się zderzeniem z innym pojazdem. Dlatego 
też pamiętajmy aby dostosować do warunków drogowych.

Pomorscy terytorialsi wspierają służby specjalistyczne i 
cywilne służby zdrowia. Udzielają wsparcia kombatantom 
oraz osobom w podeszłym wieku, dostarczając  potrzebne 
lekarstwa, żywność i artykuły pierwszej pomocy.

Ponadto powołani zostali koordynatorzy, funkcjonują-
cy na styku Ośrodków Pomocy Społecznej i WOT. Pomor-
skia brygada WOT wspólpracuje z policją, polegająca m.in. 
na wspólnych patrolach sprawdzających osoby objęte kwa-
rantanną. 50 pomorskich terytorialsów oddelegowano do 
Szczecina, aby wspomogli tam nowotworzoną 14 Zachod-
nio-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej i Straży Gra-
nicznej w ochronie naszej zachodniej granicy na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego. 71 batalion lekkiej 
piechoty w Malborku kilkudziesięciu przeszkolonych żoł-
nierzy udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. 
Terytorialsi wspierają Straż Graniczną, pełniąc całodobową 
służbę na lotnisku w Rębiechowie oraz w porcie w Gdyni.

W okresie zagrożenia epidemią korona-
wirusa żołnierze 7 Pomorskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama 
Dedio zostali postawieni w stan podwyż-
szonej gotowości.

Żołnierze 
pomagają



13

redakcja@pulswejherowa.pl 19 marca 2020

POWIAT

            Łęczyce, 19 marca 2020 r.
RIR.6721.1.2018.KMa

oBwiesZcZeNie/ogŁosZeNie
wÓjta gmiNY ŁĘcZYce 

o poNowNYm wYŁoŻeNiu Do puBLicZNego wgLĄDu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Chrzanowo, gm. Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/120/2017 Rady Gminy 
Łęczyce z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/5/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 
2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 marca 2020 r. do 27 
kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 
pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczy-
ce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2020 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do proto-
kołu prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce, 
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 12 maja 2020 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww. 
terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

wójt gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 49, 84-

218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do inspektora ochrony 
Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty 
zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 
które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych i 
prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej 
dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

OGŁOSZENIE
o sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego dnia 5 marca 2020 roku 
dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działki nr 37 obr. Godętowo, gm. Łęczyce.

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia o korekcie podanego terminu składania wniosków i uwag 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37, obręb geodezyjny 
Godętowo, gm. Łęczyce oraz do prognozy sporządzanej do planu. Wnioski i uwagi na piśmie 
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 21 kwietnia 2020 roku. 

Wcześniej podana data tj. 14 kwietnia 2020 roku była nieprawidłowa.
       
         Piotr Wittbrodt
                  Wójt Gminy Łęczyce 

Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę, aby jak najszyb-
ciej wykonawca mógł prowadzić inwestycję. Chodzi o ulice 
Jasną i Widokową oraz kilka dróg dojazdowych do pól, na 
odcinku od Luzina do Bożegopola.  

- Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad, zwróciła 
się z wnioskiem o zaliczenie czterech dróg do kategorii pu-
blicznych, tak aby mogli prowadzić nich roboty - wyjaśnił 
Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino. 

Luzino. Drogi publiczne

Budowa trasy 
kaszubskiej

Rada Gminy Luzino na ostatniej sesji za-
jęła się tylko jedną sprawą - ulicami, które 
w związku z budową Trasy Kaszubskiej na 
terenie gminy Luzino, muszą być zaliczone 
do kategorii dróg publicznych.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

W związku z komunika-
tem Wojewody Pomorskie-
go dotyczącego organizacji 
imprez masowych, Powia-
towy Urząd Pracy w Wej-
herowie zmuszony jest 
odwołać Targi Pracy, 
które zaplanowane zo-
stały na 25 marca br.

O planowanych Targach 
Pracy w Powiatowym Zespo-
le Szkół nr 2 w Wejherowie 
informowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu „Pulsu”.

targi 
pracy 
odwołane

W ten sposób przekazać 
można: zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny (do 
20 kg), baterie i akumula-
tory, termometry rtęciowe, 
żarówki energooszczędne, 
środki ochrony roślin i owa-
dobójcze, farby, oleje, lakie-
ry i rozpuszczalniki (puste 
opakowania nie będą przyj-
mowane), przeterminowane 
lub tylko częściowo wyko-
rzystane leki bez opakowań.

Istnieje też możliwość 
oddania zużytych sprzętów 
elektrycznych i elektro-
nicznych oraz pozostałych 
odpadów niebezpiecznych 
w Punkcie Zbiórki Od-
padów Niebezpiecznych 
(PZON) w siedzibie Za-
kładu Usług Komunal-
nych Sp. z o. o., przy ul. 
Obrońców Helu 1 w Wej-
herowie. Punkt jest czynny 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-20:00, w 
soboty 9:00-16:00.

Zużyte baterie zbierane 
są również w systemie po-

27 marca i 24 kwietnia

Zbiórka odpadów 
Niebezpiecznych

Mieszkańcy Wejherowa 27 marca oraz 24 kwietnia będą mogli 
bezpłatnie oddać wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domo-
wych odpady niebezpieczne. Należy je dostarczyć osobiście do kie-
rowcy specjalnego samochodu. 

czas i miejsca postoju samochodu:  
27.03.2020 r. (piątek) - postoje przy szkołach
9:00 - Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdańska 30
9:40 - Szkoła Podstawowa nr 11, Os. Kaszubskie 27
10:20 - Społeczna SP nr 1, ul. Obrońców Wybrzeża 1
11:00 - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Nanicka 22
12:-12:40 - Powiatowy Zespół Szkół nr 3, ul. Budowlanych
24.04.2020 r. (piątek) - postoje przy szkołach:
9:00 - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego, 
            ul. Sobieskiego 279 (przy bud. G)
9:40 - Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344 
           (postój na ul. Inwalidów Wojennych)
10:20 - SP nr 9, Os. 1000-lecia Państwa Polskiego 15
11:00 - LO nr 1, ul. Bukowa 1
11:40 - Powiatowy Zespół Szkół nr 2, ul. Strzelecka 9
12:20 - Powiatowy Zespół Szkół Policealnych, 
              ul. Dworcowa 5
13:00-13:20 - SP nr 6, ul. Śmiechowska 36   (z tyłu szkoły)

jemnikowym w placówkach 
oświatowych, sklepach oraz 
w Urzędzie Miasta Wejhe-
rowa natomiast przetermi-
nowane leki w aptekach.

Zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny o wadze 
powyżej 20 kg odbierany 
jest także bezpośrednio z 
domów i mieszkań po ich 
zgłoszeniu telefonicznym - 
58 624 66 11.

                 o g Ł o s Z e N i e
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na ob-

szarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Wójt Gminy Łęczyce odwołuje dyskusję 
publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce, która miała odbyć się 25 marca 2020 
roku w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce. Nowy termin wyłożenia planu oraz przeprowadzenia dyskusji pu-
blicznej zostanie podany do publicznej wiadomości po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego. 

       Wójt Gminy Łęczyce
          Piotr Wittbrodt 
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Turniej organizowany 
przez Karate Klub Wejhe-
rowo wspierany jest przez 
samorządy miasta Wejhe-
rowa i powiatu wejherow-
skiego. Klub od lat zajmuje 
się trenowaniem młodszych 
i starszych karateków, ale 
również organizacją zawo-
dów sportowych. Dzięki te-
mu do powiatu, miasta i do 
obiektów sportowych każ-
dego roku przyjeżdża kil-
kaset osób z całej Polski, 
co jest znakomitą promocją 
dla regionu.

- Pomorski Turniej Ka-
rate Tradycyjnego rozpo-
czął sezon startowy 2020 i 
jest przygotowaniem do naj-
ważniejszych imprez, jak 
dedykowany najmłodszym 
karatekom  Ogólnopolski 

Święto karate tradycyjnego w wejherowie

Dla młodych adeptów 
sztuk walki

W rozgrywanym w Wejherowie Pomorskim Turnieju Karate 
Tradycyjnego wystartowało blisko 300 karateków z 11 klubów wo-
jewództwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zawodnicy pró-
bowali swoich sił w takich konkurencjach jak kata indywidualne i 
kumite indywidualne, fuku-go, kata drużynowe i en-bu.

Początek meczu należał 
do gości, którzy groźnie za-
atakowali. Od 20 minuty 
lepiej zaczął grać Wiked. W 
54 minucie czerwoną kart-
kę dostał zawodnik gości i 
od tego momentu uwidocz-
niła się przewaga gospoda-
rzy, którą udokumentował 
gol K. Opłatkowskiego. W 
88 minucie Gryf zdobył 
bramkę wyrównującą, ale 
sędzia jej nie uznał, bo zdo-
byta była po faulu. Wikęd 
awansował na 6 miejsce w 
ligowej tabeli. W spotkaniu 
zagrał junior i wychowanek 
GOSRiT Luzino, niespełna 
16-letni Igor Wiczkowski. 

Puchar Dzieci w Karate Tra-
dycyjnym, który odbędzie 
się w Opolu i dla starszych 
zawodników Mistrzostwa 
Polski w Tradycyjnym Ka-
rate-do, rozgrywane we 
Włocławku - powiedział 
Mirosław Ellwart, prezes 
Karate Klubu Wejherowo 
oraz Okręgowego Związ-
ku Karate Tradycyjnego w 
Gdańsku oraz wiceprezes 
Polskiego Związku Karate 
Tradycyjnego.  

- Pomorski Turniej w 
Karate Tradycyjnym jak 
co roku zawitał do jednej 
z naszych powiatowych hal 
sportowych - powiedział 
Jacek Thiel, wicestaro-
sta wejherowski. - Zawsze 
bardzo się cieszę, gdy wi-
dzę, że nasze obiekty spor-

towe tętnią życiem, zarówno 
podczas lekcji wychowania 
fizycznego, jak i zajęć po-
zalekcyjnych oraz różnych 
zawodów sportowych. Mło-
dzież trenuje bowiem nie 
tylko po to, by się rozwijać, 
ale także, by rywalizować, a 
to jest niezmiernie ważne z 
wychowawczego punku wi-
dzenia. 

Na hali sportowej Powia-
towego Zespołu Szkół nr 2 w 
Wejherowie odbyła się rów-
nież „Przedszkolandia”. Był 
to turniej dedykowany naj-
młodszym wejherowianom 
i obfitował w wiele ogól-
norozwojowych konkuren-
cji sportowych. Już po raz 
piąty dzieci rywalizowały o 
puchar przechodni. 

piłka nożna

Zdążyli 
przed 
wirusem

Znakomicie rundę re-
wanżową rozpoczęli 
podopieczni trenera T. 
Bronera, którzy jeszcze 
przed pojawieniem się w 
Polsce koronawirusa, po-
konali na własnym sta-
dionie Gryfa  Słupsk 1:0. 
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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

Zespół dziewcząt z PZS 
nr 4 (na zdjęciu obok) za-
grał w składzie: Julia Białk, 
Patrycja Cierocka, Alicja 
Haberland, Kinga Krause, 
Patrycja Kulas, Zuzanna 
Kwaśnik, Dominika Mudlaf, 
Julia Myszk, Julia Zimnie-
wicz, Julia Węsierska, której 
opiekunami byli Katarzyna 
Klassa i Maciej Syska.

W zawodach wzięło udział 
7 ekip, a kolejne miejsca zaję-
ły drużyny z: PZS nr 3 i PZS 
nr 1 w Wejherowie, PZS nr 1 i 
PZS nr 2 w Rumi, PZS nr 2 w 
Wejherowie i PZS w Redzie.

W Powiatowym Zespo-
le Szkół nr 2 w Wejherowie 
odbył się Finał Powiatowej 
Licealiady w Koszykówce 
Chłopców, którą po raz trze-
ci z rzędu wygrała ekipa Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie w składzie: 
Kajetan Ruth, Szymon Dzie-
wior, Bartosz Bonarowski, 
Kamil Miarowski, Nikodem 
Nikrant, Jakub Pohnke, Ja-

koszykówka Dziewcząt i chłopców

powiatowa Licealiada  
W Powiatowej Licealiadzie w Koszykówce Dziewcząt zwyciężyła drużyna Powiatowego 

Zespołu Szkół  nr 4 w Wejherowie, natomiast Licealidę chłopców wygrała ekipa Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.

kub Woliński, Filip Labuda, 
Maciej Konkol, Dawid Ruth, 
a opiekunami zespołu by-
li Bartłomiej Woźniak oraz 
Artur Śmielak. 

Kolejne miejsca zajęły 
drużyny z:  PZS nr 2, PZS 

nr 3, PZS nr 4 w Wejherowie, 
PZS nr 1 w Rumi, Salezjań-
skie Liceum Ogólnokształcą-
ce w Rumi, PZS w Redzie i 
PZS 2 w Rumi.  

Na zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzone 

medalami i dyplomami. Or-
ganizatorami zawodów byli: 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie oraz Po-
wiatowy  Zespół Szkół nr 2 w 
Wejherowie. 

Pierwszy Costerina Run, 
planowany na 21.03.2020 
r. w Kościerzynie oraz pią-
ty Biegi Kamiennych We-
selników planowane na 5 
kwietnia 2020 r. w Somoni-
nie decyzją burmistrza Ko-
ścierzyny oraz wójta Gminy 
Somonino przeniesione zo-
staną na inny termin. 

Nowe terminy biegów zo-
staną podane w momencie 
opanowania zagrażającego 
biegaczom koronawirusa, w 
czasie nie krótszym niż 100 
dni przed planowaną impre-
zą. Decyzję podjęto kierując 
się sytuacją epidemiologicz-
ną oraz planowanej wysokiej 
frekwencji na obu imprezach 
biegowych. O dalszych po-
stępowaniach informacje bę-
dą przekazywane na bieżąco.      

Zespół Kaszuby Biegają

kaszuby
Nie będzie 
biegów

Kolejne imprezy z 
cyklu Kaszuby Biega-
ją nie odbędą się ze 
względu na zagrożenie 
rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa.
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AKTUALNOŚCI

wtBs sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2a/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

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

Przy pomniku żołnierzy 
1 Brygady Pancernej Woj-
ska Polskiego na ul. Strze-
leckiej przewodniczący Rady 
Kombatanckiej Stanisław 
Harasiuk przypomniał o 
udziale żołnierzy 1 Brygady 
im. Bohaterów Westerplatte 
w wyzwalaniu Wejherowa  z 
okupacji wojsk niemieckich. 
Natomiast przy Kwaterze 
Żołnierzy I Morskiego Pułku 
Strzelców zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz zainicjował 
odmówienie wspólnej modli-
twy za pamięć poległych.

Uroczystości odbyły się 
przy Pomniku-Czołgu żoł-
nierzy 1 Brygady Pancernej 

75 lat temu zakończyła się wojna
12 marca 1945 roku w Wejherowie zakończyła się II wojna światowa. Z okazji 75. rocz-

nicy zakończenia działań wojennych w kilku miejscach pamięci na terenie Wejherowa 
złożono kwiaty i zapalono znicze w hołdzie żołnierzom i ofiarom walk. 

Wojska Polskiego im. Boha-
terów Westerplatte i na Sta-
rym Cmentarzu przy ul. 3 

Maja: na mogiłach żołnier-
skich oraz Kwaterze Sztu-
towiaków. Kwiaty złożyły 

i znicze zapaliły delegacje 
władz miasta, wojska i kom-
batantów.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

Zmiany
w komunikacji miejskiej

od czwartku, 19.03.2020 r. do odwołania

Uwaga Pasażerowie! Informujemy, że od czwartku, 19.03.2020 r. 
do odwołania, wprowadzone zostają następujące zmiany 
w funkcjonowaniu sieci wejherowskiej komunikacji miejskiej:

Ponadto w autobusach wejherowskiej komunikacji miejskiej 
wprowadzone zostają wyłączone strefy przy kabinie kierowcy.

Uwaga Pasażerowie!

na wszystkich liniach wejherowskiej komunikacji miejskiej 
w dni powszednie obowiązywać będą rozkłady jazdy 
ważne w soboty (nie kursują linie:       ,       ,        ),

linia        w Redzie będzie funkcjonowała bez zmian.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i uwzględnienie 
zmian rozkładowych w planowaniu podróży.

18
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U W A G A!
W autobusach komunikacji miejskiej kierowcy do od-

wołania nie będą sprzedawać biletów. Pasażerowie będą 
mogli kupić bilet przy pomocy karty elektronicznej, którą 
można doładować w Internecie lub w kasie mZk przy ul. 
tartacznej oraz jednorazowe bilety telefoniczne poprzez 
aplikacje mobilne. Bilety  w wersji papierowej będzie moż-
na także kupić w niektórych kioskach na terenie miasta. 

Więcej:  www.mzkwejherowo.pl


