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Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie, wybudowany w latach 1909-1910, zosta-
nie rozbudowany i odzyska pierwotny wygląd, m.in. 
spadzisty dach, który spłonął na początku lat 70. 

                  Str. 5

starostwo będzie
rozbudowane 

Nowy parking powstanie
przy wejherowskim szpitalu

oświadczenie prezydenta wejherowa 
krzysztofa hildebrandta w sprawie 
skutków finansowych koronawirusa.
      str. 3

Jeszcze w tym roku łąka koło wejherowskiego szpitala zamieni się w nowy, bezpłatny dla 
mieszkańców, parking mieszczący 154 samochody. Inwestycję będzie realizowało Miasto Wej-
herowo przy finansowym wsparciu Starostwa i gmin powiatu wejherowskiego. Jest to forma 
pomocy dla szpitala i pacjentów. 

W innym ważnym miejscu - w sąsiedztwie Dworca Głównego PKP w Wejherowie władze Miasta oddały 
właśnie do użytku nowy duży parking na 172 samochody oraz 48 rowerów. Do bardzo potrzebnych miejskich 
inwestycji należy też rozpoczynająca się budowa nowej drogi łączącej ulice Strzelecką i Sucharskiego, która 
odciąży w przyszłości centrum miasta z nadmiernego ruchu pojazdów.                      Str. 6-7 

W sąsiedztwie szpitala, między ul. Jagalskiego a 
lądowiskiem dla helikopterów (na górnym zdjęciu) 
powstanie parking dla pacjentów i ich rodzin. Nato-
miast nowy duży parking nieopodal Dworca Główne-
go PKP jest już gotowy (małe zdjęcie obok).

Fot. Leszek Spigarski

Zgodnie z decyzją prezydenta wejherowa płatne 
miejskie parkingi w strefie płatnego parkowania na-
dal pozostaną bezpłatne do odwołania. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z 
zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd 
Miejski od 16 marca br. nie pobiera opłat za parkowanie na 
parkingach administrowanych przez Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych.                                          str.  4

parkowanie 
nadal bezpłatne
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W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa 
informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697) Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość zadań w 
sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Aktualne informacje na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie dostępne są na 
stronach internetowych: www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 
oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna).

               
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób elektroniczny za pośrednictwem 

Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

O G Ł O S Z E N I E

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE INFORMUJE

Z POLICJI
stracił prawo jazdy
Policjanci z drogówki zatrzymali w Redzie  65-letniego 

kierowcę samochodu kia, który jechał z prędkością 108 km/
godz. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, ukarali 
mandatem oraz punktami karnymi.

uciekał na podwójnym gazie
W Luzinie po krótkim pościgu policjanci zatrzyma-

li nietrzeźwego kierowcę hondy, który miał sadowy zakaz 
kierowania samochodem. 33-letni mieszkaniec powiatu 
wejherowskiego miał około 1,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Kierowca samochodu podjął próbę ucieczki. Zatrzy-
manemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat, 
także za niezatrzymanie się do kontroli i kontynuację jazdy.

Rozbój w biały dzień
Policjanci kryminalni z Komisariatu Policji w Rumi pracowa-

li nad sprawą rozboju. 42-latek w Rumi na działce rekreacyjnej 
zaatakował 65-letniego mężczyznę, pobił go i okradł. Obydwaj 
wcześniej pili alkohol. Kryminalni zatrzymali sprawcę, któremu 
grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

pijani i bez uprawnień
Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców, w tym 

jednego z sądowym zakazem. Ponadto zatrzymali także dzie-
więciu innych kierowców, którzy za zbyt szybką jazdę w terenie 
zabudowanym stracili prawa jazdy na okres 3 miesięcy. 

Kierowcy zostali zatrzymani w Rumi, Wejherowie i na tere-
nie gminy Luzino.  M.in. podczas kontroli kierującego hondą 
civic, wyczuli woń alkoholu. 27-latek miał prawie promil. Dalsze 
sprawdzenia w policyjnych systemach wykazały, że miał sądo-
wy zakaz kierowania obowiązujący do prawie końca czerwca 
2020 roku. Późnym wieczorem u 37-letniego kierowcy kii ceed 
stwierdzono pond 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nato-
miast w Luzinie 25-letni kierowca bmw był w stanie nietrzeźwo-
ści i miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. 

potrącenie rowerzysty
W Kostkowie 95-letni rowerzysta został potrącony przez 

35-letnią kobietę kierującą bmw. Ranny cyklista został przewie-
ziony do szpitala. Kobieta włączając się do ruchu na ul. Wodną 
prawdopodobnie nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście. Kie-
rującej policjanci zatrzymali prawo jazdy. Została sprawdzona 
alko-testem i była trzeźwa. Sprawą zajmują się teraz śledczy, 
którzy wyjaśnią okoliczności zdarzenia.

krajalnia tytoniu
Funkcjonariusze Straży Granicznej z Ustki wraz z Wydzia-

łem Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu działającą 
w okolicach Wejherowa. Strażnicy graniczni zabezpieczy-
li maszynę do cięcia liści, wagę elektroniczną, sprężarkę ze 
spryskiwaczem oraz inne przedmioty służące do produkcji i 
pakowania krajanki tytoniowej. Wartość blisko dwóch ton za-
bezpieczonego tytoniu to niemal milion złotych. 

W krajalni przebywali trzej mieszkańcy województwa po-
morskiego w wieku od 29 do 49 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzut 
posiadania znacznej ilości nielegalnego tytoniu. Zatrzymani 
już wcześniej wprowadzili do obrotu ok. 3900 kilogramów 
krajanki o wartości przeszło 2,5 miliona złotych. Prokurator 
Prokuratury Rejonowej w Wejherowie postanowił o objęciu 
mężczyzn dozorem policyjnym. Mają także zakaz opuszcza-
nia kraju.

Złamał sądowy zakaz
Policjanci z Wejherowa zatrzymali w Luzinie do kontroli sa-

mochód osobowy volkswagen. Okazało się,  że 64-letni kie-
rowca nie stosował się do wydanej przez sąd decyzji o zakazie 
kierowania pojazdami. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje 
sąd. Kierowcy grozi kara nawet od 3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci odnotowali 14 
kolizji drogowych, zatrzy-
mali prawa jazdy na okres 
3 miesięcy 9 kierowcom. 
Zatrzymali także pięć osób, 
które wsiadły za kierownicę 
,,na podwójnym gazie”. 

W Kębłowie policjan-
ci zatrzymali do kontroli 
kierowcę volkswagena gol-
fa. 28-latek był nietrzeźwy 
(prawie 2 promie alkoholu 

Miniony weekend na drogach powiatu

Alkohol i gaz do dechy
Nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nie-

ustąpienie pierwszeństwa przejazdu były najczęstszymi przy-
czynami niebezpiecznych zdarzeń na drogach. 

w organizmie).  
1 maja w Gniewinie za-

trzymali 53-letniego kie-
rowcę, który uciekł z 
miejsca kolizji drogowej. 
Kierowca fiata najechał na 
samochód kia, a podczas 
ucieczki z miejsca zdarze-
nia zjechał na przeciwległy 
pas i zderzył się z nissa-
nem. Ten kierowca miał 
ponad 1,5 promila alkoholu 

w organizmie i ...zakaz pro-
wadzenia pojazdów. 

Na „podwójnym gazie” 
(2 promile alkoholu) jechał 
motorowerem 53-latek. 

„Wypasionym porsza-
kiem” pędził w Rumi 34-la-
tek, który stracił panowanie 
nad autem i najechał na tył 
skody. Kierowca porsche 
miał prawie 1,5 promila al-
koholu w organizmie. 

                 wydział komunikacji starostwa powiatowego w wejherowie 
obsługuje klientów w godzinach 8-15,  po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać tylko pod numerem telefonu:
1) 58 572 95 26 w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, odbioru dowodu 
     rejestracyjnego,

2) 58 572 95 25 w sprawach dotyczących praw jazdy, zezwoleń na kierowanie 
    pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy.

w sprawach informacyjnych (z wyłączeniem rezerwacji terminu wizyty) 
w zakresie rejestracji pojazdów można dzwonić pod numery telefonu: 

                         58 572 95 61,  58 572 95 63.
do Starostwa Powiatowego w Wejherowie będą wpuszczani wyłącznie umówieni  klienci 
mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki oraz w 
jednorazowych rękawiczkach. Klienci będą wpuszczani do budynku Starostwa wejściem od 
strony zachodniej (parku).  Proszę o punktualne przybycie. Spóźnienie wiązać się będzie z 
automatycznym anulowaniem wizyty.
Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wniosku  wraz z numerem 
telefonu i adresem e-mail w skrzynce w przedsionku wejścia do Starostwa Powiatowego od 
strony zachodniej (parku). Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie. 

k o M u N i k A t 

O G Ł O S Z E N I E

Pomorski Państwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitar-
ny informował o 35 osobach 
ozdrowionych na podstawie 
ujemnych wyników badań 
laboratoryjnych. 564 osób 
poddanych jest kwarantan-
nie rządowej w oparciu roz-
porządzenie. Najwięcej osób 
objętych kwarantanną rzą-
dową oraz PPIS mieszka w 
Redzie, Wejherowie i Rumi, 
a najmniej w Lini.

84 przypadki zakażeń 
dotyczą pensjonariuszy i 
pracowników DPS w Kolecz-
kowie - największego ogni-
ska zachorować w powiecie.

Do Prokuratury Rejono-
wej w Wejherowie dotarło 
zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa 
poprzez narażenie na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w tej 
placówce. Złożyła je rodzina 
jednej z pensjonariuszek. Po 
upływie 30 dni prokuratura 
podejmie decyzję o wszczęciu 
postępowania w tej sprawie.

Na dzień 5 maja w 
powiecie wejherow-
skim było gółem 136 
osób zakażonych wi-
rusem SARS-CoV-2, 
w tym 54 osoby są ho-
spitalizowane. 

Dane z 5.05 
koronawirus
w powiecie
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MIASTO

Szanowni Państwo!
Chcę w przejrzysty i rzetelny sposób poinformować Pań-

stwa o sytuacji finansowej Wejherowa w związku z epidemią 
koronawirusa. Codziennie obserwujemy w naszym kraju bar-
dzo negatywne skutki gospodarcze i ekonomiczne wywołane 
epidemią. Nadchodzi prawdziwy kryzys. Sytuacja ta w oczy-
wisty sposób mocno uderza w finanse samorządów, gdyż m.in. 
szybko spadają wpływy z podatków, które są podstawowym 
źródłem budżetów miast i gmin. Poza tym ponosimy kosz-
ty walki z rozprzestrzenieniem się i skutkami koronawirusa.

Kiedy w grudniu 2019 roku uchwaliliśmy budżet Wejhe-
rowa na 2020 rok informowałem, że sytuacja jest trudna. 
Wynikało to przede wszystkim z ogromnego niedofinansowa-
nia oświaty przez rząd, utraty znacznych dochodów z podat-
ków w wyniku zmian ustawowych oraz dużego powszechnego 
wzrost kosztów w gospodarce. Dzięki podjętym w zeszłym 
roku działaniom oszczędnościowym było możliwe podczas 
marcowej sesji Rady Miasta wprowadzenie do budżetu kwoty 
19 mln zł uzupełniając braki na rok bieżący, aby zapewnić 
normalne funkcjonowanie miasta.

Obecnie - po uderzeniu wirusa - sytuacja budżetu naszego 
miasta jest bardzo trudna. W zakresie inwestycji będziemy 
realizowali tylko te zadania, które zostały już rozpoczęte lub 
mają dofinansowanie zewnętrzne. Pozostałe inwestycje jeste-
śmy zmuszeni wstrzymać z braku środków. Jeśli sytuacja fi-
nansowa samorządów nie poprawi się znacząco, to i w latach 
następnych nie będzie możliwości ich realizacji. Wiele zadań 
w życiu społecznym, kulturze, sporcie, edukacji itd. będziemy 
musieli ograniczyć lub z nich zrezygnować. Chcemy jednak 
chronić dofinansowanie dla organizacji społecznych, które 
wnoszą cenny i potrzebny wkład w życie miasta.

Czy i kiedy sytuacja finansowa może się poprawić? Wszy-
scy liczymy na odmrożenie gospodarki i jej wzrost po epide-
mii, choć z pewnością będzie to proces długotrwały. Polskie 
samorządy, podobnie jak przedsiębiorcy i pracownicy, cze-
kają obecnie na pomoc i działania rządu. Bez tego miasta i 
gminy sobie nie poradzą, gdyż  funkcjonujemy dzięki trans-
ferom pieniędzy w różnej formie z budżetu państwa. Szcze-
gólnie ważny jest tzw. pakiet stymulujący przewidziany w 
rządowej Tarczy Antykryzysowej. Samorządy mają otrzymać 
dodatkowe środki na inwestycje, przede wszystkim drogowe, 
które mają rozruszać gospodarkę. Mamy nadzieje, że rzą-
dowi uda się realizować programy, które zapowiedział Pan 
Premier i Pan Prezydent.
Proszę Państwa o zrozumienie obecnej sytuacji i wyrozumia-

łość. Ze swojej strony oraz moich współpracowników dołożymy 
wszelkich starań, aby w jak największym stopniu łagodzić ne-
gatywne społeczne skutki koronawirusa. Jestem przekonany, 
że normalność wróci do Polski i do naszego miasta.  
 Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa

Na wniosek prezydenta 
Krzysztofa Hildebrand-
ta radni przyjęli uchwały 
wspierające wejherowskich 
przedsiębiorców, ponoszą-
cych negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne z powodu 
epidemii. 

Bez opłaty 
prolongacyjnej
W okresie od 1 maja do 

31 grudnia 2020 r. nie bę-
dzie pobierana tzw. opłata 
prolongacyjna (należna na 
mocy dotychczasowych prze-
pisów) za zastosowanie ulgi 
w postaci rozłożenia na ra-
ty lub odroczenie terminów 
płatności podatku od nie-
ruchomości. Dzięki temu 
przedsiębiorcy nie poniosą 
dodatkowych kosztów i za-
oszczędzą pieniądze.

Ulgi dla
przedsiębiorców
Ustalono dodatkowe za-

sady, sposób i tryb uma-
rzania, rozkładania na raty 
oraz odraczania opłat cy-
wilnoprawnych należnych 
miastu od przedsiębiorców z 
tytułu najmu, dzierżawy lub 
użytkowania w przypadku 
pogorszenia się płynności fi-
nansowej. Przedsiębiorcy 
będa mogli skorzystać z tych 
ulg, jeśli sprzedaż towarów i 
usług w ujęciu ilościowym 
lub wartościowym spadnie o 
15 lub 25 procent w zależno-
ści od wybranego okresu. We 
takich przypadkach, przed-
siębiorcy powinni złożyć sto-
sowny wniosek.

To dużo, jak na
możliwości miasta
- W miarę posiadanych 

możliwości prawnych i fi-
nansowych szukamy rozwią-
zań, aby pomóc tym, którzy z 
dnia na dzień stracili moż-
liwość zarabiania na życie i 
nie mają na to wpływu. Już 
wcześniej podjąłem w tej 
sprawie stosowne decyzje. - 

Nadzwyczajna sesja w nadzwyczajnych warunkach

Środki ostrożności 
i ważne decyzje

Na kolejnej sesji radni miejscy spotkali się w szczególnych okolicznościach panują-
cej epidemii koronawirusa i w związku z tym, aby zachować środki ostrożności obra-
dowali w nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Dzięki temu można było 
zapewnić odpowiednio duże odległości pomiędzy uczestnikami sesji. Radni podjęli 
kilka uchwał istotnych dla miasta, mieszkańców oraz przedsiębiorców. 

powiedział K. Hildebandt, 
prezydent Wejherowa. - 
Zdaję sobie sprawę, że nasza 
pomoc, to zapewne za mało 
jak na potrzeby przedsiębior-
ców, ale to bardzo dużo, jak 
na możliwości miasta w ob-
liczu kryzysu, który również 
bardzo mocno już uderza w 
samorząd. Wszyscy mamy 
nadzieję na odmrożenie go-
spodarki oraz, że rządowi 
uda się realizować obietnice, 
które Pan Premier i Pan Pre-
zydent zapowiedzieli w Tar-
czy Antykryzysowej.

Podatki odroczone 
lub na raty 
Prezydent Miasta w uza-

sadnionych przypadkach 

rozkłada na raty lub odracza 
termin płatności podatku od 
nieruchomości za miesiąc 

marzec i kolejne miesiące, 
nawet do dnia 30 listopada 
br., czyli znacznie dłużej niż 
przewiduje to ustawa z dnia 
31 marca 2020 r. z Tarczy 
Antykryzysowej.

Złotówka za czynsz
Ponadto prezydent Wej-

herowa w drodze zarzą-
dzenia ustalił szczególną 
stawkę czynszu najmu 
lokali użytkowych oraz 
dzierżawy gruntów pod lo-
kale użytkowe, stanowią-
ce własność Gminy Miasta 
Wejherowa na poziomie 
symbolicznego 1 zł netto 
miesięcznie za cały lokal 
dla wszystkich działalności 
objętych zakazem działania 
na podstawie rozporządzeń 
Ministra Zdrowia. 

Rada Miasta podczas sesji 
podjęła również inne decy-
zje, m.in. zwiększyła środki 
na wykonanie nowego, bez-
płatnego parkingu na 154 
samochody przy wejherow-
skim szpitalu, którego bu-
dowa wkrótce się rozpocznie 
oraz na wykonanie wiaty 
rowerowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 9 - zwycięski 
projekt z Budżetu Obywa-
telskiego 2019. 

O tych sprawach piszemy 
w osobnych artykułach na 
innych stronach.

Radni obradowali w bezpiecznych odległościach w 
nowoczesnej hali sportowej.

- Była to sesja nadzwyczajna również z powodu nadzwy-
czajnych środków ostrożności i bezpieczeństwa związanych 
z epidemią. Radni obradowali w nowo wybudowanej Hali 
Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 tak, aby zapewnić 
duże odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. 

Radni wchodzili na salę pojedynczo w wyznaczanych go-
dzinach, żeby nie gromadzili się przed drzwiami i w przej-
ściu. Wszyscy mieliśmy założone maseczki i wypełniliśmy 
specjalną ankietę bezpieczeństwa, a przed wejściem na sa-
lę została radnym zmierzona temperatura przez ratownika 
medycznego. Sesja odbyła się bez udziału publiczności. Ob-
rady przebiegały sprawnie.

Bezpieczne obrady
Jacek gafka, przewodniczący 
Rady Miasta wejherowa

oświadczenie prezydenta wejherowa 
krzysztofa hildebrandta w sprawie 
skutków finansowych koronawirusa.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz 
na profilu UM na facebooku Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt zamieścił oświadczenie, które 
publikujemy poniżej.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas

Ukochany Dziadek, Pradziadek i Ojciec
Śp.

ROMAN KOZŁOWSKI
Lat 77

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w gronie rodzinnym 
poza granicami kraju

Pogrążona w żalu wnuczka Anna 
z mężem Adamem i córką Julią 

  „Żyłeś dla nas i dla innych,
     Kochaliśmy Cię wszyscy”

N E k r O l O G

Sprzęt komputerowy z 
oprogramowaniem trafił 
do sześciu wejherowskich 
szkół podstawowych, a  
następnie zostanie wypo-
życzony uczniom. Pienią-
dze pochodzą z programu 
,,Zdalna szkoła", realizo-
wanego przez Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa.

- Komputery będą wy-
korzystywane przez naj-
bardziej potrzebujących 
uczniów uczęszczających do 
szkół podstawowych w Wej-
herowie do realizacji zdal-
nego nauczania. Później 
uzupełnią pracownie infor-
matyczne poszczególnych 
placówek. W każdym lapto-
pie zainstalowany jest sys-
tem operacyjny Windows 10 

w ramach programu „Zdalna szkoła”

wejherowo kupiło 
laptopy dla szkół

Prawie 100 tysięcy złotych pozyskał wejherowski samorząd, 
aby kupić 50 laptopów dla dzieci, które umożliwią prowadzenie 
zdalnej nauki. Komputery zostaną wypożyczone najbardziej po-
trzebującym uczniom, którzy nie dysponują w domu sprzętem 
umożliwiającym realizację zdalnych lekcji.

oraz pakiet MS Office. Za-
mknięcie szkół wymusiło no-
we standardy prowadzenia 
zajęć edukacyjnych - mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Bardzo zależało nam 
na tej dotacji, bo doskonale 
zdajemy sobie sprawę z te-
go, że nie wszyscy uczniowie 

posiadają dostęp do sprzętu, 
na którym mogą realizować 
podstawy programowe.

Działanie w całości zosta-
ło sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014 – 2020, Oś I Po-
wszechny dostęp do szybkie-
go internetu, Działanie 1.1 
Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości do 
szerokopasmowego interne-
tu o wysokich przepustowo-
ściach ZDALNA SZKOŁA.

Komputery zostaną wy-
pożyczone najbardziej po-
trzebującym uczniom, 
którzy nie dysponują w do-
mu sprzętem umożliwia-
jącym realizację zdalnych 
lekcji w czasie epidemii.

Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Eduka-
cji Narodowej w związku 
z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalcza-
niem wirusa COVID-19, 
przedszkola oraz oddziały 
przedszkolne w szkołach 
podstawowych i inne formy 
wychowania przedszkolne-
go mogły być uruchamiane 
od środy 6 maja. Jednak z 
uwagi na środki bezpieczeń-
stwa, oraz spełnienie wy-
mogów według wytycznych 
Ministra Edukacji oraz 
Głównego Inspektora Sa-
nitarnego dla przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych 

Takie działania mają za za-
danie ograniczyć ryzyko roz-
przestrzeniania się epidemii 
koronawirusa. 

W trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo wejherowian, 
nie odbędzie się m.in. Wej-
herowska Noc Muzeów, Akcja 
Wejherowo Biega, Dzień Jaku-
ba Wejhera, Akcja zbiórki krwi 
Motokrew. Są to bowiem wy-
darzenia, w których uczestni-
czy znaczna liczba osób, co w 
praktyce wiąże się z zagroże-
niami epidemicznymi.

trwają przygotowania 

przedszkola 
jeszcze zamknięte

Przedszkola publiczne i oddziały przed-
szkolne w Wejherowie pozostaną jeszcze 
zamknięte co najmniej do końca bieżącego 
tygodnia, czyli do 8 maja. 

w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gmi-
nę Miasta Wejherowa, ter-
min ten nie był realny do 
wykonania. 

Obecnie Gmina Miasta 
Wejherowa wspólnie z pla-
cówkami przedszkolnymi 
przygotowuje się do speł-
nienia wymogów według 
wytycznych przeciwepide-
micznych GIS oraz Mini-
stra Edukacji, jednocześnie 
opracowując szczegółowy 
plan wdrażania ww. rozpo-
rządzenia w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
przez nią prowadzonych.

w wejherowie 
Majowe 
imprezy
odwołane 

urząd Miejski w wejhero-
wie informuje, że zgodnie z 
rządowym zakazem organi-
zowania imprez masowych, 
w maju zostają odwołane 
wszystkie wydarzenia o cha-
rakterze sportowym, kultu-
ralnym i rekreacyjnym. 

Przypomnijmy, że w trosce o bez-
pieczeństwo mieszkańców związane z 
zagrożeniem rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa, Urząd Miejski od 16 mar-
ca br. nie pobiera opłat za parkowanie 
na parkingach administrowanych 
przez Wejherowski Zarząd Nierucho-
mości Komunalnych w Strefie Płatne-
go Parkowania.

- Podróż własnym samochodem, do 
której zazwyczaj zniechęcamy mieszkań-
ców, tym razem wydaje się bezpieczniej-
sza - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta  Wejherowa. - Zawieszenie po-
boru opłat w czasie epidemii ma na celu 
umożliwienie i zachęcenie do poruszania 
się, np. w celu dojazdu do pracy, wła-
snym autem tym osobom, które zazwyczaj 
z uwagi m.in. na koszt parkowania korzy-
stają z komunikacji miejskiej oraz ograni-
czenie dotykania parkomatów.

w trosce o bezpieczeństwo

parkingi miejskie 
nadal bezpłatne

Zgodnie z decyzją prezydenta Wejherowa płatne miejskie par-
kingi w  Strefie Płatnego Parkowania  na terenie miasta pozostaną 
bezpłatne do odwołania. 
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

          I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, 
zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr I/P/2020, dotyczący nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych do zbycia w 
drodze darowizny.

Wykaz wywieszono w dniu 5 maja 2020 r.

Plany związane z moder-
nizacją i rozbudową wej-
herowskiego starostwa, 
mieszczącego się przy ulicy 3 
Maja 4 pojawiły się już kilka 
lat temu, teraz doczekają się 
realizacji. W zeszłym tygo-
dniu została podpisana umo-
wa z wykonawcą inwestycji.

- Budynek Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie 
jest zabytkowy, liczy ponad 
100 lat, dlatego rozbudowa 
będzie prowadzona zgodnie 
z zaleceniami konserwatora 
zabytków - podkreśla Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius. - Powstanie trzecia 
kondygnacja z mansardo-
wym dachem i 900 metrów 
kwadratowych nowej po-
wierzchni użytkowej. Powiat 
ciągle się rozwija, systema-
tycznie przybywa też miesz-
kańców, stąd potrzebujemy 
więcej pomieszczeń do ob-
sługi interesantów. Ponad-
to przybywa nam nowych 
zadań, część z zakresu ad-
ministracji rządowej, a od 
dłuższego czasu borykamy 

Budynek starostwa wróci do historycznej bryły
Budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie zostanie rozbudowany o kolejne piętro. Powstaną dodatkowe pomieszczenia 

biurowe, które zwiększą komfort obsługi mieszkańców oraz poprawią warunki pracy urzędników.

się z problemami lokalowy-
mi  - zaznacza starosta.

Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie mieści się w za-
bytkowym budynku, z po-
czątku XX wieku. Zostało 
wybudowane w latach 1909-
1910. Pierwotnie obiekt cha-
rakteryzował się spadzistym 
dachem, który spłonął w po-
żarze na początku lat sie-
demdziesiątych ubiegłego 
wieku. Po nadbudowie bu-
dynek będzie przypominał 
wyglądem ten sprzed lat.

- Cieszę się, że po blisko 
pięćdziesięciu latach wej-
herowskie starostwo odzy-
ska dawny wygląd - mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Oprócz dobudowy, remon-
tu doczekają się już istnie-
jące pomieszczenia, w tym 
piony hydrauliczne, wenty-
lacyjne oraz sanitariaty.

Całkowity koszt zadania 
to 7,9 mln zł.  Zgodnie z za-
łożeniami rozbudowa urzę-
du ma zakończyć się pod 
koniec 2021 r.

Tak będzie wyglądał 
budynek Starostwa w 
Wejherowie po rozbu-
dowie.

W zeszłym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji.
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Nowa droga jest jednym 
z trudniejszych i niezwykle 
ważnych odcinków Zachod-
niego Połączenia Drogowe-
go Wejherowa, na który 
władze miasta pozyskały 
zewnętrzne dofinansowa-
nie od rządu. 

- Koncepcję przebiegu no-
wej drogi wojewódzkiej nr 
218 miasto Wejherowo opra-
cowało już kilka lat temu, 
między innymi po to, aby 
ruch samochodowy wypro-
wadzić z centrum Wejhero-
wa - wyjaśnia Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Budowa jed-
nego kilometra drogi w trud-
nym terenie, przeniesie ten 
ruch z centrum miasta na 
nową ulicę. To bardzo przy-
szłościowa i strategiczna na 
Wejherowa inwestycja.

W ramach inwestycji po-
wstanie nowa droga o dłu-
gości 867 m wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, wodociągowej, 
teletechnicznej, elektro-
energetycznej, oświetlenio-
wej. Wybudowane zostaną 
także trzy przejścia dla zwie-
rząt, zbiornik retencyjny i 
ekran akustyczny.

Zaplanowano również 
wybudowanie dwóch zatok 
autobusowych i zjazdów na 
tereny leśne, które połączo-
ne zostaną z istniejącymi 
drogami leśnymi. Inwesty-
cja obejmie także rozbudo-
wę odcinka o długości 304 
m ul. Strzeleckiej (droga 
powiatowa) wraz z budową 
małego ronda, chodnika i 
ścieżki rowerowej. 

- Nowa droga połączy 
ul. Strzelecką z ul. Suchar-
skiego, a następnie poprzez 
wybudowany już węzeł 
„Działki” z droga krajową 
nr 6. Inwestycja jest pośred-
nio powiązana z budowaną 
właśnie Trasą Kaszubską - 
uzupełnia Beata Rutkie-

trzeba odciążyć centrum miasta z ruchu pojazdów

powstanie droga łącząca ulice 
strzelecką i sucharskiego

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę z Konsorcjum firm: 
KRUSZYWO sp. z o. o. Linia oraz BITUMINIUM sp. z o. o. Linia na budowę nowej drogi, 
łączącej ulice Strzelecką z Sucharskiego. Po wybudowaniu Trasy Kaszubskiej (o budo-
wie której piszemy na str. 10), kierowcy jadący do Wejherowa ulicą Strzelecką nie będą 
musieli wjeżdżać do centrum i nie zakorkują miasta. 

inwestycja, której zakończenie zaplanowano na gru-
dzień 2022 roku kosztować ma ok. 11,2 mln zł, z czego 
ponad 7,4 mln zł, czyli 2/3 kosztów władze miasta po-
zyskały z rządowego Funduszu Dróg samorządowych. 
udział w tej inwestycji będzie miało także pewik, które 
wybuduje sieć wodociągową i kanalizację sanitarną za 
kwotę ok. 480 tys. zł.

Zachodnie połączenie Drogowe wejherowa
Budowę połączenia drogowego od ul. Strzeleckiej do ronda 

na ul. Chopina jest realizowane przez miasto etapami. Dotych-
czas wykonano: Węzeł Działki - nową ulicę na odcinku od ul. 
Sucharskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze krajo-
wej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy; nowy od-
cinek ul. Lelewela; rondo na ul. Chopina; na ul. Ofiar Piaśnicy 
(drodze wojewódzkiej nr 218) dwa ronda, które upłynniły ruch 
na skrzyżowaniach z ul. Graniczną i Lelewela oraz z ul. Karnow-
skiego; odcinek ul. Karnowskiego - od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. 
Przemysłowej wraz z budową nowego ronda. 

Obecnie powstanie nowa droga łącząca ul. Strzelecką z ul. 
Sucharskiego. Planowana jest jeszcze budowa drogi łączącej 
rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze krajo-
wej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy.

wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Nowa droga 
przejmie ruch zmierzający 
do Wejherowa z Trasy Ka-
szubskiej. Kierowcy jadący 
ul. Strzelecką w kierunku 
miasta nie będą musieli 
wjeżdżać do centrum, będą 
je omijać w celu dojechania 
do krajowej „szóstki” i tym 
samym nie zakorkują mia-
sta. Realizacja tej inwesty-
cji znacząco zmniejszy ruch 
na ul. 3 Maja i ul. Sienkie-
wicza, w szczególności na 
rondzie, a także na prze-
jeździe kolejowym w ciągu 
tej ulicy oraz na ulicach do 
nich przyległych. Celem te-
go nowego połączenia  jest 
usprawnienie ruchu w całej 
zachodniej części miasta. 
Dzięki ominięciu centrum 
Wejherowa i rozbudowie 
systemu dróg ruch samo-
chodów będzie płynniejszy 
i mniej uciążliwy i poprawi 
się również bezpieczeństwo.

- Dodatkowe środki zwiększą wartość unijnego dofi-
nansowania dla projektu realizowanego przez miasto. 
Stanowi to duży zastrzyk w obecnej bardzo pogarszającej 
się sytuacji finansowej Wejherowa spowodowanej trudno-
ściami gospodarczymi i budżetowymi wywołanymi przez 
epidemię koronawirusa - wyjaśniła Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Zadania z dofinanso-
waniem zewnętrznym to być może jedyne inwestycje, któ-
re będą realizowane w bieżącym roku, a jeśli się sytuacja 
finansowa samorządów nie poprawi znacząco, to i w la-
tach następnych.

Projekt realizowany jest w formule tzw. Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Stowarzy-
szenia Obszar Metropolitalny G-G-S. W ramach całego 
zintegrowanego projektu rewitalizacja jest realizowana w 
ośmiu miastach Stowarzyszenia.

Dodatkowe pieniądze z ue

Na rewitalizację 
Śródmieścia

Ponad 413 tys. zł dodatkowych środków 
z UE zdobyły władze miasta Wejherowa na 
realizację wejherowskiego projektu pn. 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

W ramach projektu „Budowa wiaty rowerowej wraz z czę-
ściowym zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 
9 w Wejherowie przy Os. 1000-lecia P.P. 15” zostanie roze-
brana dotychczasowa nawierzchnia z płyt, a w jej miejsce 
ułożona będzie nowa z kostki betonowej. Projekt przewiduje 
wykonanie dwóch otwartych wiat rowerowych wraz ze stoja-
kami na 26 rowerów każda i wiaty zamykanej ze stojakami 
na 20 rowerów. Koszt wykonania wiat z dodatkowymi ele-
mentami wyniesie 181 766 zł.

- Ogromnie cieszymy się z rozpoczęcia budowy wiaty ro-
werowej przy naszej szkole - mówi Lilianna Breen. - Moje 
dwie córki, które są uczennicami tej szkoły, dojeżdżają na 
zajęcia rowerami, stąd wiem, że nowa wiata kompleksowo 
rozwiąże problemy z parkowaniem rowerów. 

Obok wiat powstanie teren zielony, będa tam ławki, kosze 
na śmieci i donica kwiatowa. Zamontowana zostanie tablica 
z regulaminem korzystania z wiat rowerowych oraz monito-
ring wizyjny zapewniający nadzór i bezpieczeństwo nad po-
zostawionymi we wiatach rowerami. Wykonawcą inwestycji 
będzie firma HYDRO MAG Sp. z o.o. 

Dla bezpieczeństwa i wygody

wiaty rowerowe 
obok szkoły nr 9

Przy Szkole Podstawowej nr 9 powstaną 
wiaty rowerowe ze stojakami na 72 rowe-
ry. Będzie to efektem realizacji projektu 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Autorką projektu jest Lilianna Breen. 

Teren, przygotowany pod 
budowę drogi w Wejhero-
wie. Inwestycja rozpocz-
nie się lada dzień.
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Cały projekt inwestycyjny 
nie został jeszcze zakończo-
ny, ponieważ trwają robo-
ty budowlane przy innych 
obiektach, ale Urząd Miejski 
w Wejherowie we współpra-
cy z wykonawcą robót firmą 
SKANSKA S.A. otrzymał de-
cyzję na użytkowanie wyko-
nanego już parkingu wraz z 
drogami dojazdowymi. Ten 
obiekt jako część inwestycji 
został dopuszczony do ruchu 
i eksploatacji. Wartość wyko-
nanego zakresu robót odda-
nego do użytku to 10,2 mln zł.

Parking został zrealizowa-
ny w oparciu o projekt „Bu-
dowa Węzła Integracyjnego 
Wejherowo Kwiatowa wraz 
z trasami dojazdowymi”, 
na co władze miasta zdoby-
ły dofinansowanie unijne 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. W przekaza-
niu do użytkowania parkingu 
uczestniczyły władze Wejhe-
rowa oraz przedstawiciele 
firmy SKANSKA S.A., która 
jest wykonawcą zadania. 

Można korzystać z nowego parkingu 

Bezpieczniej i wygodniej
przy dworcu pkp

Do użytku oddano parking wielofunkcyjny pomiędzy drogą kra-
jową nr 6 a torami kolejowymi i Dworcem Głównym PKP w Wej-
herowie. Parking, który pomieści 172 samochody oraz 48 rowerów 
jest podstawowym elementem Węzła Integracyjnego Wejherowo 
(Kwiatowa), usprawni i połączy transport indywidualny ze środ-
kami transportu zbiorowego.

- Pomimo epidemii koro-
nawirusa Urząd Miejski i 
firmy wykonawcze starają 
się pracować w tych trudnych 
warunkach i bezpiecznie re-
alizować zdania. Bardzo się 
cieszymy, iż możemy w końcu 
oddać do użytkowania część 
inwestycji - powiedział pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. 

- Na pewno parking oraz 
dojazdy znacząco ułatwią 
życie mieszkańców Wejhero-
wa, ale również mieszkań-
ców powiatu - powiedział 
dyrektor Piotr Kęsikowski 
ze SKANSKA S.A.

Zadaniem węzła integra-
cyjnego jest umożliwienie do-
jazdu mieszkańcom różnymi 
środkami transportu indy-
widualnego i ich pozostawie-
nie, a następnie przesiadka 
na transport zbiorowy. 

- Parking skomuniko-
wany jest z drogą krajową 
nr 6, a także z pobliskimi 
obiektami handlowymi i 
stacją paliw. Na parkin-
gu znajdują się łącznie 172 
miejsca postojowe, w tym 
11 dla osób niepełnospraw-
nych. Wydzielono 9 miejsc 

do zatrzymania typu KIS-
S&RIDE („pocałuj i jedź”), 
7 miejsc postojowych TA-
XI, 2 zatoki autobusowe z 
wiatami przystankowymi 
- uzupełniła zastępca pre-
zydenta miasta Beata Rut-
kiewicz. - Obok parkingu 
wzdłuż drogi krajowej nr 
6 powstała ścieżka rowero-
wa o długości 723 metrów, 
a na parkingu stanęła wia-
ta rowerowa i stojaki na 48 
rowerów. Zadbano o ławki, 
kosze śmietnikowe i zieleń 
uliczną. Dwie nowe windy 
umożliwiają zjazd do tune-
lu prowadzącego do dwor-
ca PKP. Monitoring wizyjny 
czuwa nad bezpieczeństwem 
osób i pojazdów. Parking 
posiada pełną infrastruk-
turę podziemną, m.in. ka-
nalizację deszczową.

O wcześniejsze oddanie 
do użytkowania potrzeb-
nego mieszkańcom par-
kingu, zanim zakończą się 
pozostałe roboty w okolicy 
i cały projekt, wnioskowa-
li m.in. radni Ruchu Spo-
łecznego Wolę Wejherowo 
i Platformy Obywatelskiej 
Ponad Podziałami.

Koszt parkingu, który 
zaplanowano dla 154 aut, 
wyniesie prawie 2 mln zł. 
Około 2/3 kosztów, tj. 1,3 
mln zł pokryje Miasto Wej-
herowo, a pozostałą 1/3 tj. 
680 tys. w ramach współ-
pracy z Miastem zapłacą 
starostwo i gminy z powia-
tu wejherowskiego. Nieba-
wem zostanie podpisana 
umowa z wykonawcą robót.

Rosnące 
zapotrzebowanie 
- O konieczności budo-

wy nowych miejsc parkin-
gowych w okolicy szpitala 
nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Zwłaszcza obecnie, 
podczas epidemii korona-
wirusa widać, jak ważna 
jest nasza służba zdrowia, 
do której musimy zapewnić 
dostęp i w miarę posiada-
nych możliwości wspierać 

• 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 zapowiedzia-
ła również Gmina Luzino w 
kwocie 50 tys. zł i Gmina Łę-
czyce 30 tys. zł

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 
28.04.2020 r., radni zwiększyli środki na budowę parkin-
gu o 750 tys. - dodatkowe 150 tys. z budżetu Wejherowa i 
600 tys. zł dotacji ze starostwa i gmin powiatu wejherow-
skiego.  W ten sposób, razem z już wcześniej zabezpie-
czonymi środkami Miasta Wejherowa, zapewnione jest 
finansowanie całości budowy parkingu. 

Dwoje radnych: wojciech wasiakowski i teresa 
skowrońska ze Stowarzyszania Dla Wejherowian gło-
sowało przeciwko uchwałom przyznającym środki na 
budowę parkingu przy wejherowskim szpitalu i nie uza-
sadniło swojej decyzji. 

Postępowanie przeciwników parkingu komentowali 
inni radni, m.in. przewodniczący Rady Miasta Jacek gaf-
ka:  - Pomimo trudnej sytuacji budżetu miasta wywołanej 
epidemią koronawirusa będziemy budowali tak ważny dla 
mieszkańców parking przy szpitalu. Co więcej, w ramach 
współpracy dołożą się finansowo inne samorządy. Jeśli w tej 
sytuacji wspomniana dwójka wejherowskich radnych jest 
przeciwko, to jest to oburzające!  

Wiceprzewodniczący Rady wojciech kozłowski pod-
sumował krótko: - Radni Teresa Skowrońska i Wojciech Wa-
siakowski są tak zacietrzewieni przeciwko prezydentowi 
miasta, że działają przeciwko mieszkańcom Wejherowa.

Finansowanie 
parkingu 
przy szpitalu

Dwoje wejherowskich radnych 
jest przeciwko parkingowi 

wkrótce rozpocznie się budowa parkingu 
przy wejherowskim szpitalu

powstanie w tym roku!
Nowy, w pełni bezpłatny dla mieszkańców parking, powstanie 

w tym roku pomiędzy ul. Jagalskiego, a lądowiskiem dla helikop-
terów. Inwestycję będzie realizowało Miasto Wejherowo. Jest to 
forma pomocy dla szpitala i pacjentów. 

- mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Obserwujemy wciąż 
rosnące zapotrzebowanie 
na miejsca postojowe w tym 
miejscu. Jest to inwesty-
cja dla wszystkich miesz-
kańców powiatu, którzy 
korzystają z usług wejhe-
rowskiego szpitala. Chce-
my naszemu szpitalowi i 
pacjentom pomóc. Dzięku-
ję wszystkim burmistrzom, 
wójtom oraz staroście po-
wiatu za przekazane środki 
na budowę parkingu. 

Parking i jezdnia
manewrowa
Jak informuje Beata 

Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa: 
- Parking z płyt YOMB 
wybudowany zostanie na 
powierzchni  4085 metrów 
kwadratowych. Powsta-

nie także jezdnia manew-
rowa z kostki betonowej, 
dojazd do parkingu od ul. 
Jagalskiego oraz chodni-
ki i oświetlenie.  Pobocza i 
skarpy zostaną umocnione 
płytami ażurowymi, które 
zostaną obsiane mieszan-
ką traw. Z wykonawcą zo-
stanie wkrótce podpisana 
umowa, zaś inwestycja za-
kończy się do końca bieżą-
cego roku.

Miasto wspiera 
szpital
Warto dodać, że Mia-

sto Wejherowo regularnie 
wspomaga Szpital Specja-
listyczny w Wejherowie 
pomimo, że nie jest to jed-
nostka miejska. Każdego 
roku przekazujemy dota-
cje celowe na zakup sprzę-
tu medycznego czy rozwój 
placówki.

154 -  tyle samocho-
dów pomieści nowy par-
king w sąsiedztwie szpitala

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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Starania o przywróce-
nie ekspozycji, którą z sen-
tymentem wspominają 
wejherowianie, podjął Klub 
Miłośników Wejherowa. Bia-
ły niedźwiedź i pingwin sta-
nęły już na nowym skwerze 
obok Parku Miejskiego im. 
A. Majkowskiego, przy ul. 
Św. Jacka.

Remontu niedźwiedzi i 
pingwina podjął się Wej-
herowski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych. To 
samo przedsiębiorstwo, na 
zlecenie prezydenta Wejhe-
rowa, zajęło się również za-
gospodarowaniem skweru 

Jest to prywatna działal-
ność, a wypożyczenie jest 
odpłatne i wynosi 50 groszy 
za minutę. Nie płacimy jed-
nak opłaty startowej, jak to 
jest w innych miastach, ale 
w momencie rozpoczęcia 
jazdy hulajnogą mamy już 
zadeklarowaną minimal-
ną kwotę w wysokości 4 
zł. Oznacza to, że jeżeli bę-
dziemy kontynuować jazdę, 
to dopiero po przekroczeniu 
tej kwoty licznik będzie na-
liczał dalszą wysokość opła-
ty, ale jeśli zakończymy 
jazdę wcześniej, to opłata 
pozostanie na poziomie 4 zł. 

W oficjalnym urucho-
mieniu systemu oraz nowej 
formy działalności na te-
renie Wejherowa uczestni-
czył prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, se-
kretarz miasta Bogusław 
Suwara i komendant Stra-
ży Miejskiej Zenon Hinca. 

Prezydent K. Hilde-
brandt podziękował B. 
Bartczakowi za wprowa-
dzenie w naszym mieście 
nowości komunikacyjnej, 
która zapewne będzie bu-
dzić zainteresowanie nie 
tylko wśród mieszkańców, 
ale także będzie atrakcją 
dla turystów.

- Otwieramy od dzisiaj 
na terenie Wejherowa apli-
kację hulajnogi elektrycz-
nej REX, na której będzie 
można poruszać się prak-
tycznie po całym mieście. 
Do dyspozycji użytkowni-
ków przekazujemy 50 eg-
zemplarzy hulajnóg firmy 
Segway - wyjaśnił Bartosz 
Barczak. 

Zaletą hulajnogi elek-
trycznej w porównaniu z 
komunikacją zbiorową, jest 
przemieszczanie się z dala 
od innych osób. Co ważne w 
obecnym czasie - każda hu-
lajnoga będzie codziennie 
dezynfekowana. 

Niedźwiedź z pingwinem na skwerze

sentymentalny 
powrót po latach

O tym, że wejherowski rynek zdobiły kiedyś polarne niedźwiedzie 
i pingwiny, przypominaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”, in-
formując o planowanej wystawie zdjęć. Jednak nie tylko fotografie 
będą przypominać wejherowianom o zwierzętach z odleglych zim-
nych krain, nie wiadomo dlaczego ustawionych właśnie w naszym 
mieście. Niedźwiedzie i pingwiny powracają, ale nie na rynek.

oraz budową chodnika obok 
ekspozycji. Na razie stoi je-
den niedźwiedź, ale po za-
kończeniu renowacji pojawi 
się jeszcze drugi.

- Obok ekspozycji niedź-
wiedzi polarnych i pingwina 
zamierzamy zaprezentować 
również wystawę zdjęć foto-
graficznych ukazujących te 
zwierzęta, gdy stały jeszcze 
na placu Jakuba Wejhera 
w pobliżu ratusza -  mówi 
Paweł Formela, radny i 
prezes Klubu Miłośników 
Wejherowa. - Zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców 
Wejherowa, którzy posiada-

ją zdjęcia z niedźwiedziami, 
aby udostępnili je Klubo-
wi Miłośników Wejherowa 
w celu ich zeskanowania. 
Przekazane zdjęcia wraz z 
informacjami o autorach 
lub osób znajdujących się na 
zdjęciach, jeśli takiej zgody 
udzielą ich właściciele/po-
siadacze, zostaną zamiesz-
czone na tej wystawie.

Wszyscy, którzy mogą 
przekazać zdjęcia z wejhe-
rowskimi niedźwiedziami 
w celu umieszczenia ich na 
tej wystawie, proszeni są o 
kontakt z Pawłem Formelą 
pod nr tel. 727 923 981.

elektryczne hulajnogi w wejherowie

korzystajmy z nich
bezpiecznie

W Wejherowie można już wypożyczać hulajnogi elektryczne, ko-
rzystając z aplikacji AnySharing. 50 hulajnóg elektrycznych dzięki 
firmie Bartosza Barczaka porusza się po terenie naszego miasta.

Zanim postanowimy skorzystać z jazdy hulajnogą nale-
ży ściągnąć na telefon aplikację AnySharing, podać swo-
je dane i doładować konto” – tę aplikację można ściągnąć 
z różnych sklepów nie tylko googla. Po akceptacji konta 
przez system można już przystąpić do korzystania z hulaj-
nogi. Rozpoczynając jazdę należy jeszcze zeskanować kod 
QR z kierownicy hulajnogi. W celu rozpoczęcia jazdy należy 
najpierw odepchnąć się, rozpędzić się do prędkości 5 km 
na godzinę i nacisnąć manetkę gazu po prawej stronie kie-
rownicy. Można wtedy dostawić drugą nogę. 

W trakcie jazdy trzeba mieć na głowie kask rowerowy i 
przestrzegać przepisów ruchu i bezpieczeństwa publiczne-
go, a dodatkowo w okresie epidemii koronawirusa obowią-
zujących zaleceń m.in. bezpiecznych odstępów, noszenia 
maseczek oraz wskazane jest używanie rękawiczek ochron-
nych lub jednorazowych. 

Hulajnogą można poruszać się po chodnikach, ciągach 
pieszych i rowerowych, ale trzeba uważać na osoby nie-
pełnosprawne, w podeszłym wieku, matki z małymi dzieć-
mi, osoby z zakupami i pakunkami i ostrzegawczo używać 
dzwonka, podobnie jak w rowerze.

Kończąc jazdę należy postawić hulajnogę na poboczu, 
aby nie zagradzała drogi i nie przeszkadzała w poruszaniu 
się innym osobom. Hulajnogi nie powinno zostawiać się 
w pobliżu szyby wystawowej lub samochodu, aby w razie 
jej potrącenia i upadku nie doszło do wybicia szyby lub 
porysowania lakieru w samochodzie. Każda hulajnoga ma 
swój GPS i łatwo ustalić jej pozycję i miejsce, w którym się 
znajduje. Wiadomo też, kto ostatni z niej korzystał. Zasięg 
hulajnogi to ok. 20-25 km. Maksymalna prędkość wynosi 
25 km na godzinę.

Jak wypożyczyć hulajnogę 
i jak ją bezpiecznie użytkować

Fot. Urząd Miejski

MIASTO

Czteroletnia kadencja poprzedniej Rady Muzeum wygasa 17 czerwca 2020 r. Rada Muzeum, w 
której skład wchodzi 11 osób, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinno-
ści wobec zbiorów i społeczeństwa, a także ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora 
muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony 
przez dyrektora roczny plan działalności.

A. kraszkiewicz  w Radzie Muzeum

Fot. Leszek Spigarski

Zastępca prezydenta wejherowa Arkadiusz kraszkiewicz, został wskazany jako kan-
dydat do składu Rady Muzeum piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-pomorskiej w wej-
herowie przez radnych miejskich w trakcie ostatniej Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
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EDUKACJA I POMOC

- Serdecznie gratuluję na-
uczycielom z Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejhe-
rowie, którzy zrobili swoim 
abiturientom prezent w po-
staci piosenki, by wesprzeć 
ich przed najważniejszym 
egzaminem w życiu – mówi 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius. - W tym trud-
nym czasie młodzi ludzie, 
którzy przystąpią do egzami-

egzaminy rozpoczną się za miesiąc

Maturzyści nietypowo 
zakończyli rok szkolny

Odmienny przebieg, niż w poprzednich latach miało pożegna-
nie uczniów klas maturalnych w szkołach średnich. W I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie   
zakończenie roku szkolnego odbyło się za pomocą łącz interne-
towych. Na pożegnanie grono pedagogiczne „Sobieskiego” przy-
gotowało dla swoich uczniów niespodziankę. Nauczyciele nagrali 
specjalnie dla nich piosenkę.Do konkursu zgłoszono 

projekt pn. „Standaryza-
cja opieki pielęgniarskiej z 
zastosowaniem Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Prak-
tyki Pielęgniarskiej ICNP 
we wszystkich obszarach i 
na wszystkich oddziałach.”, 
który od 2015 r. stosowa-
ny jest przez zespół pielę-
gniarski na wszystkich 18 
oddziałach szpitala w Wej-
herowiepod kierunkiem dr 
Beaty Wieczorek-Wójcik, 
dyrektor ds. pielęgniarstwa.

- Głównym odbiorcą in-
nowacji są nasi pacjenci 
przebywający na oddziałach 

pielęgniarka/pielęgniarz Roku 2019

Druga lokata 
dla wejherowa

Zespół pielęgniarski ze Szpitala Specjalistycznego w Wejhero-
wie (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) zajął  drugą lokatę w XV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019.
Konkurs promuje i nagradza dobre oraz innowacyjne praktyki w 
zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami. 

szpitalnych – mówi dr Beata 
Wieczorek-Wójcik. - Oprócz 
pacjentów, beneficjentem 
innowacji jest również ka-
dra pielęgniarek i położnych 
oraz kadra zarządzająca w 
pielęgniarstwie, bowiem jed-
nolity system planowania i 
dokumentowania opieki uła-
twia i systematyzuje proces 
pielęgnowania oraz pozwala 
na określenie zakresu pożą-
danej i zrealizowanej opieki 
pielęgniarskiej.

Wdrożenie standaryza-
cji opieki z zastosowaniem 
ICNP® w całym szpitalu 
wymagało zaangażowania 

liderów na poziomie osób 
zarządzających opieką oraz 
praktyków klinicznych re-
prezentujących obszary za-
chowawcze, zabiegowe, 
pediatryczne i intensywnej 
opieki oraz zgrania oraz za-
ufania do liderów, którzy są 
również koordynatorami ko-
ła PTP przy wejherowskim 
szpitalu. Przewodniczą-
cym Koła PTP jest Szymon 
Bielicki, zastępcą Be-
ata Wieczorek-Wójcik, a 
członkami Zarządu: Mał-
gorzata Hir, Magdalena 
Dykas-Rogalewska, Bar-
bara Gajewska.

nu  potrzebują dodatkowego 
wsparcia. Już dzisiaj ży-
czę wszystkim maturzystom 
powodzenia na egzaminie 
maturalnym oraz samych 
trafnych decyzji i sukcesów 
w dorosłym życiu.

Warto przypomnieć, że w 
związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną na tere-
nie kraju, tegoroczne matu-
ry rozpoczną się 8 czerwca i 

potrwają do 29 czerwca. Nie 
odbędą się egzaminy ustne.

Piosenkę dla maturzy-
stów od nauczcycieli, w 
tym dyrecji I LO w Wejhe-
rowie, prezentujemy m.in. 
na naszym profilu facebo-
okowym: facebook.com/
pulswejherowa

Warto posłuchać, bo wy-
konanie jest znakomite. 
Brawo grono pedagogiczne!

Dyrektor Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie, Tomasz Fop-
ke poinformował o dalszej 
działalności placówki, w 
związku z zaleceniem Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotyczącym 
stopniowego otwierania 
muzeów z dniem 4 maja br. 
Po dokonaniu uzgodnień 
z organami prowadzący-
mi instytucję oraz po uzy-
skaniu zgody dyrektora 
Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej 
w Wejherowie, Muzeum 
pozostaje w stanie ogra-
niczenia działalności 
wprowadzonym Zarządze-
niem Dyrektora z dnia 
23 marca br. Szczegóły: 
https://www.muzeum.
wejherowo.pl/d/aktu-
alnosci/komunikaty/
uwaga-nowe-zarzadzenie-
w-sprawie-
koronawirusa/?cat=36

- Zaleca się korzystanie 

powiatowa Biblioteka od dzisiaj otwarta
Muzeum głównie poprzez internet

Musi być bezpiecznie

z udostępnianych codzien-
nie przez muzeum materia-
łów drogą internetową, w 
tym także Archiwum Wy-
staw z lat 2015-2020, które 
sukcesywnie oddajemy do 
Państwa dyspozycji w cyber-
przestrzeni - informuje dy-
rektor Tomasz Fopke.

Natomiast Powiato-
wa Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie (przy 

ul. Dworcowej 7) zaprasza 
czytelników od dzisiaj, 
czyli 7 maja. Korzystanie 
z księgozbioru jest jednak 
ograniczone zasadami bez-
pieczeństwa (patrz grafi-
ka).  Jednym z wymogów 
jest telefoniczne umówie-
nie się pod nr tel: 535-555-
937 lub 58 736-25-01. 

O Miejskiej Bibliotece 
informujemy na str. 13

2 maja br. w tym kościele od-
prawiono uroczystą mszę świętą 
w Jego intencji z udziałem władz 
samorządowych - powiatowych i 
miejskich.

Podczas nabożeństwa, ks. kan. 
Piotr Żynda proboszcz parafii 
Najświętszej Marii Panny Królo-
wej Polski, przypomniał  24-letnią 
służbę duszpasterską ks. prała-
ta Zygmunta Malińskiego, któ-
ry angażował w życie parafialne 
mieszkańców, słynął ze skromności 
oraz dbałości o wejherowską świą-
tynię. Ksiądz Zygmunt w pamięci 
wiernych pozostaje gorliwym ka-
płanem, dobrym duszpasterzem i 
budowniczym kościoła.

Nadanie nazwy ulicy zbiegło się 
z odpustem parafialnym, a także 
83. rocznicą urodzin ks. Zygmun-
ta Malińskiego, który przyszedł na 
świat 2 maja 1937 roku. Tego dnia 
obchodził również swoje imieniny.  

Z inicjatywy mieszkańców i na podstawie Uchwały Rady Miasta 
Wejherowa, ulica sąsiadująca z kościołem NMP Królowej Polski 
nazwana została imieniem Ks. Zygmunta Malińskiego, proboszcza 
parafii, który zmarł w 2019 roku.

upamiętniono proboszcza

ulica ks. Malińskiego

Ks. Z. Maliński podczas Bożego Ciała w 2006 roku.
Fot. Leszek Spigarski
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Od niedawna wykonaw-
ca inwestycji ma już w ręku 
wszystkie potrzebne decyzje 
ZRID (Zezwolenia na Reali-
zację Inwestycji Drogowej) 
na budowę całego 42-kilo-
metrowego drogi S6 od Gdy-
ni do Bożegopola Wielkiego. 

Odcinek drogi od Boże-
gopola Wielkiego do Luzina 
ma długość ponad 10 km, a 
koszt robót wyniesie około 
338 mln zł. Na tym odcin-
ku S6 oprócz samej drogi 
powstaną węzły: Bożepole 
Wielkie, Strzebielino i Lu-
zino oraz obwód utrzymania 
drogi ekspresowej. Obecnie 
prace prowadzone są w gmi-
nie Lusino (okolice Sycho-
wa) oraz w gminie Szemud.

trasa kaszubska powstaje na terenie powiatu wejherowskiego

Budowa nowej drogi w trzech gminach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku w kwietniu br. wydała ostatnią decyzję na budowę Trasy 

Kaszubskiej, która tym razem dotyczy odcinka drogi z Bożegopola Wielkiego do Luzina. Budowa nowej drogi ekspresowej prowa-
dzona jest m.in. w powiecie wejherowskim, w kilku miejscach na terenie w gminy Szemud, gminy Luzino i gminy Łęczyce.

Powyżej: budowa drogi S6 - Trasy Kaszubskiej w rejonie Sychowa w gminie Luzino.
Poniżej i obok: budowa nowej trasy w lasach na terenie gminy Łęczyce, w rejonie Strzebielina.

Na pozostałych od-
cinkach  S6  (m.in. w 
sąsiedztwie obwodnicy trój-
miejskiej i zjazdu w kierun-
ku Chwaszczyna) trwa już 
budowa obiektów technicz-
nych - mostów, przejść pod 
drogą, rozjazdów bezkolizyj-
nych. Prowadzone są także 
różnorodne roboty ziemne 
oraz prace archeologiczne.

Zgodnie z harmonogra-
mem cała S6 na odcinku 
od Gdyni do Bożegopola 
Wielkiego ma być oddana 
do użytku w drugiej poło-
wie następnego roku. 

Trasa Kaszubska będzie 
miała po dwa pasy ruchu w 
każdym kierunku oraz pa-
sy awaryjne. 

Trasa Kaszubska to odcinek drogi ekspresowej S6 o dłu-
gości 42 km, budowana na odcinku od węzła Wielki Kack 
na Obwodnicy Trójmiasta w terenie Gdyni do Bożegopo-
la Wielkiego na terenie gminy Łęczyce. Przebiegać będzie 
przez Gdynię oraz gminy:  Szemud, Luzino i Łęczyce. Ter-
min zakończenia robót oraz oddanie trasy do użytkowania 
zaplanowano na drugą połowę 2021 roku. Koszt to oko-
ło półtora miliarda złotych. Inwestycja realizowana jest w 
systemie zaprojektuj i zbuduj, czyli wykonawcy w pierw-
szej kolejności zaprojektowali odcinek, a potem przystą-
pili do jego budowy. 

Dzięki tej trasie nastąpić ma odciążenie końcowego 
odcinka Obwodnicy Trójmiasta i drogi krajowej nr 6 prze-
biegającej przez Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo. Tra-
sa Kaszubska ma też poprawić szybkość oraz dostępność 
transportową do Pomorza środkowego oraz połączenia 
drogowego Trójmiasto - Szczecin. Trasa znajduje się w ko-
rytarzu trasy Via Hanseatica. Poszczególne zadania tej in-
westycji będą realizowane przez Firmę Budowlaną PORR 
S.A., PolAqua i Budimex. 

W planach inwestycyjnych Trasy Kaszubskiej jest jesz-
cze budowa odcinka z Bożegopola Wielkiego do Lęborka, 
który powstać ma w ramach tzw. partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

INWESTYCJE

r E k l A M A
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O G Ł O S Z E N I E 

Aktorzy nagrywa-
li poszczególne scen-
ki w swoich domach, 
a montażu dokonał 
Krzysztof Pował-
ka z wejherowskiej 
biblioteki. 

W „Balladzie o 
skutkach ubocz-
nych”, do której tekst 
napisała Bogna Zu-
brzycka, członki-
ni grupy teatralnej 
„Srebrna nitka”, se-
niorzy szczególnie 
udowodnili, że hu-
mor i dystans nie 
jest im obcy nawet 
podczas izolacji. Se-
niorzy pokazali, że 
chociaż czas spędzo-
ny w domu można 

Humorystyczna prezentacja wiersza Jana Brzechwy czy lekka etiuda fil-
mowa opowiadająca o trudnym obecnie temacie - izolacji i kwarantanny – 
takie artystyczne prezentacje przygotowali wejherowscy członkowie grupy 
teatralnej „Srebrna nitka” i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 
Prezentacje można zobaczyć w internecie na portalu YouTube. 

odpowiednio zaplano-
wać, mogą pojawić się 
skutki uboczne…

Jak mówi reżyser obu 
prezentacji Ewelina 
Magdziarczyk-Pleba-
nek, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie, senio-
rzy dobrym humorem i 
zabawą kolorują naszą 
trudną chwilowo rzeczy-
wistość i teatralnie za-
chęcają #zostanwdomu.

- Narodził się po-
mysł dosyć nietypowej 
aktywności teatralnej, 
która pomogłaby senio-
rom spożytkować swo-
ją energię, wykorzystać 
swój aktorski talent, a 
przy okazji wywołałaby 

uśmiech wśród widzów 
- mówi Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek.

- Gratuluję wszystkim 
wykonawcom i realizato-
rom oraz autorce tekstu 
do „Ballady o skutkach 
ubocznych” pani Bo-
gnie Zubrzyckiej - mówi 
Arkadiusz Kraszkie-

wicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Jak 
widać wejherowscy se-
niorzy nie nudzą się w 
tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie, wręcz 
przeciwnie są kreatywni, 
pełni humoru i dystansu. 
Dostarczają nam zawsze 
sporą dawkę humoru.

Filmy przygotowane przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Wejherowie 
zrealizowane zostały w ramach projek-
tu „Nie damy się!/Kultura w Twoim do-
mu” oraz akcji #zostanwdomu.

Nie damy się!
kultura w twoim domu

Przypomnijmy, że wejherowskie instytucje kultury, 
wspólnie z innymi z naszego regionu, włączyły się w pro-
jekt Nie damy się!/kultura w twoim domu! 

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

we JheRowskA kuLtuRA w iNteRNecie 

wejherowscy 
seniorzy-aktorzy on-line
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LUDZIE I ICH PASJE

piękno malując i opisując. Cóż mi więc pozostaje? Jestem ich 
podnóżkiem, czy to się komuś podoba, czy nie.

- Z Pana twórczości można dowiedzieć się, że 
szczególną sympatią darzy Pan Kaszuby i dalekie 
Bieszczady. Dlaczego?

- Kaszuby i Bieszczady traktuję podobnie jak naród wy-
brany ziemię obiecaną. Kiedy przebywam w domu na skraju 
puszczy, tęsknię za Bieszczadami i odwrotnie. Tu i tam jest 
wszystko, czego człowiekowi potrzeba do osiągnięcia szczę-
ścia. Tak powstały „Nostalgie bieszczadzkie”, które wraz z 
prof. Grzegorzem Piwnickim i śp. Henrykiem Józefczykiem 
wydaliśmy w roku 2010. 

- Dr Małgorzata Klinkosz z Uniwersytetu Gdań-
skiego podkreślając walory Pana wierszy określiła 
je mianem klasyki, której brakuje we współczesnej 
poezji. Czy klasyczna forma utworów to zamierzony 
cel? Czy ta ocena Pana zaskoczyła? 

- Klasykę uważam za coś trwałego i niezbywalnego w na-
szej kulturze. W antyku bierze początek twórczość Herberta 
i Miłosza - żeby wymienić dwóch współczesnych „Stolemów” 
poezji. Ale przecież echa mitologii świata można prześledzić 
w najwybitniejszych dziełach literackich. Tak więc antyk 
rodzący klasyków przetrwał po dziś dzień. A chwila, która 
wyróżnia poetę pośród innych, to tajemnica - jedna jedyna 
łaska dana artyście, kiedy w trakcie tworzenia dotyka sym-
bolu, archetypu i właśnie antycznego mitu, a więc tego, co 
w poezji jest przedwieczne. A tym zawsze w literaturze jest 
język, bo on jako słowo był na początku wszystkiego.

Z dr Małgorzatą Klinkosz niejeden przednówek i upalne 
dąbrowiane lato poświęciliśmy omawianemu zagadnieniu, 
zgadzając się co do tego, że aby być współczesnym twórcą, 
nie musi się być antyklasycznym, tak jak np. współczesnymi 
klasykami na pewno byli Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj 
Górecki - jeden jako autor „Krzesanego”, drugi jako twórca 
„Symfonii pieśni żałosnych”. Stąd też w mojej twórczości po-
jawia się często klasyczne metrum.

- Jest Pan laureatem wielu nagród w konkursach 
ogólnopolskich i regionalnych? Która nagroda jest 
dla Pana najcenniejsza? 

- Najcenniejszą nagrodą w życiu poety jest akt tworze-
nia, który nie jest, niestety, chlebem powszednim. Pisanie 
zaś, jak mówi  Adam Zagajewski „jest świętem w życiu ar-
tysty, jest niewysłowioną radością, świtem po długiej no-
cy milczenia”. W moim przypadku dwie nagrody literackie 
dodały mi skrzydeł: przyznane przez Zbigniewa Herberta 
wyróżnienie w konkursie poetyckim studentów polonistyki 
UG „Kandelabr” w roku 1974 (sic!) oraz „Gryf Literacki” za 
rok 2016, przyznany przez Prezydenta Miasta Wejherowa.

- Czy tego rodzaju laury przynoszą poecie szcze-
gólną satysfakcję? 

- Poeta laureatus (przypomnijmy w tym miejscu po-
wszechnie znany konterfekt Francesco Petrarki) czym 
byłby bez liści na głowie i… w głowie?! Myślę, że to nie 
przypadek, że liściom  właśnie poświęciłem wiele moich 
wierszy. Byłbym hipokrytą, gdybym twierdził, że na nagro-
dy nie czekam. Moje, nieliczne przecież, dodawały odwagi i 
po ludzku zupełnie - cieszyły!

- Po 40 latach pracy w wejherowskiej oświacie 
otrzymał Pan również „Medal Róży” od prezydenta 
Wejherowa …

- Panu Prezydentowi Miasta Wejherowa, Krzysztofo-
wi Hildebrandtowi, zawdzięczam „opiekę” mecenasa; to 
dzięki niemu i jego ówczesnemu zastępcy, p. Bogdanowi 
Tokłowiczowi, światło druku ujrzał poemat kalwaryjski: 

- Polonista i politolog, nauczyciel i dyrektor szkoły, 
wykładowca akademicki, pisarz i poeta. Która z tych 
ról, który zawód jest panu najbliższy?

- Moje zainteresowanie nauczaniem wywodzi się pew-
nie z antyku: starożytni filozofowie to przecież nauczy-
ciele. A młodzież lubię za to, że wnosi do życia świeżość i 
autentyzm, umiłowanie piękna i prawdy. Nauczanie języ-
ka i literatury ojczystej to był dla mnie zaszczyt, jak twór-
czość poetycka, która jest tajemnicą, a z niej jako z łaski 
powstaje coś z niczego: nowa zupełnie jakość, nieoczekiwa-
na i niczym niezastąpiona, do niczego nie podobna. Podob-
nie jest z kształtowaniem umysłu i charakteru dziecka. 

Doktorat z politologii obroniłem dość późno, zachęcony 
przez profesorów UG: Grzegorza Piwnickiego i nieżyjące-
go już Andrzeja Chodubskiego. Z tym faktem wiąże się 
zdobycie zupełnie nowego doświadczenia pedagogicznego 
i naukowo-badawczego. Bardzo ciepło wspominam czas 
spędzony w aulach wykładowych z młodzieżą akademicką, 
która wiedziała (chyba – sic!) po co poświęca część swego 
życia na słuchanie „starego” doktora.

Co do dyrektora szkoły, to jak mówią co dowcipniejsi: dy-
rektorem człowiek się rodzi, bądź: dyrektor to zawód! Coś w 
tym chyba jest, skoro byłem nim przez… 30 lat!

Ale gdybym miał wybierać, która profesja jest mi najbliż-
sza, to wybrałbym „zawód” poety. Bo poezja - jak mówił Woj-
ciech Kilar (nazywając ją królową sztuk) „ jest sztuką ubogą, 
którą można zanotować na pudełku papierosów - zestawić 
trzy słowa, które rzeczywiście decydują o naszych losach”. 
Ponadto poezja wedle słów mojego ulubionego poety, Josifa 
Brodskiego „jest najdoskonalszą wersją języka, jego najwyż-
szą formą istnienia”. Odpowiada językowi symbolicznemu, a 
język ten - jak mówił Erich Fromm - jest jedynym językiem 
uniwersalnym, identycznym dla wszystkich  kultur, epok i 
cywilizacji”. Dodam od siebie, że na pisanie wierszy nie ma 
czasu w ogóle i jest zawsze, bo nie ma żadnej przerwy w ich 
pisaniu. I jak tu nie uprawiać tego „ zawodu”?

- Poeta jest zazwyczaj osobą wrażliwą na piękno, 
zwłaszcza na piękno przyrody. Fakt, że mieszka pan 
w otoczeniu lasu to potwierdza. Czy przyroda, a mo-
że inaczej: natura to główny temat Pana utworów? 
O czym Pan pisze najchętniej?

 - Czyż nie można popaść w uzależnienie od piękna, do-
bra, proporcji, smaku i miłości? A tego dostarcza nam na co 
dzień natura. Nie jestem człowiekiem „miastowym”, choć 
bywałem w wielu. Wyniosłem się do lasu, bo tu znalazłem… 
samotność, którą nie należy utożsamiać z osamotnieniem; 
samotność bywa szczęśliwa, nawet w tłumie potrafię być 
samotny. Jest przy tym nieodzowna, ażeby nabrać dystan-
su do otoczenia, choć głównie do siebie. Tego wszystkiego 
uczy przyroda, bez niej bylibyśmy „skromniejsi”, jakoś tak 
„obtłuczeni”, „mizerniejsi”. I tak zostałem poetą z Puszczy 
Darżlubskiej, w Kraju Bëloków, którzy władają najpiękniej-
szą i najbardziej archaiczną odmianą języka kaszubskiego. 
Nic dziwnego, że w tutejszej Dąbrowie chciał dawno temu 
osiąść znakomity pisarz polsko-kaszubski,  mój mistrz, Jan 
Drzeżdżon, z pochodzenia Bëlok. Niestety, nie zdążył. Jego 
„testament” w jakimś  symbolicznym sensie próbuję wypeł-
niać. Temu magicznemu miejscu poświęciłem mini-poemat 
„Dąbrowę”, wydaną w 1999 r. 

Poza tym najchętniej piszę o tęsknocie, marzeniach i 
pragnieniach, więc o ludziach, głównie kobietach, bo to im 
zawdzięczamy wszystko! To chyba św. Tomasz z Akwinu 
powiedział, że ciało kobiety jest jeszcze jednym dowodem na 
istnienie Boga! Do Muz zatem zwracali się najwięksi, ich 

Rozmowa z Adamem Kleinem, emerytowanym nauczycielem i wieloletnim dyrektorem wejherowskiej „Piątki”, autorem wierszy 
i innych form literackich, wydanych w kilku książkach, niedawno obchodzącym okrągłe 70. urodziny.

Adam klein (ps. literacki Dąbrowa) - nauczyciel, polo-
nista, doktor politologii, były dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, nauczyciel aka-
demicki m.in. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Autor kilku książek poetyckich i prozatorskich: „Ostat-
nie życie” 1990, „Słoneczniki zimą” 1996, „Dąbrowa” 1999, 
„Kaplice Świętych Gór” 1996, 1999, „Ach, jakże tu inaczej” 
2003, „Lato, jak złota rękawiczka” 2015, „Poezje Wybrane” 
2016. Współautor almanachów: „Poetyckie zakola Redy” i 
„Ziemio moja, książki poświęconej Bieszczadom:” Nostal-
gie bieszczadzkie”, jako współautor wraz z Henrykiem Jó-
zefczykiem i Grzegorzem Piwnickim, Wejherowo 2010. 

Laureat ogólnopolskich konkursów literackich m.in. 
„Kandelabra” (przewodniczył Zbigniew Herbert), Milowe-
go Słupa w Koninie, Stanisława Grochowiaka w Radomiu 
oraz  „Gryfa Literackiego - 2016” w Wejherowie.

„Kaplice świętych gór”, starannie wydany w gdańskiej Ofi-
cynie „Czëc” śp. red. Wojciecha Kiedrowskiego, z suge-
stywnymi grafikami śp. Henryka Stankiewicza. (Pierwsze 
wydanie ukazało się pod patronatem byłego prezydenta 
Wejherowa, p. Jerzego Budnika).

   Nieodżałowanej pamięci Profesor Jerzy Treder napi-
sał o tej książce znamienne słowa:  „Kaplice świętych gór” 
rozsławiają miasto Wejherowo i Kaszuby w Polsce i świe-
cie!” Przypomnieć warto w tym miejscu, że egzemplarz tego 
poematu znajduje się  również w Bibliotece Watykańskiej. 

czyż nie można popaść w uzależnienie od piękna, dobra, proporcji, smaku i miłości?

poeta z puszczy Darżlubskiej, w kraju Bëloków

Dokończenie na str. 13
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     Adam Dąbrowa-Klein
Autoportret z lustrem

Osobne dzieciństwo mozolnej modlitwy za przodka,
który - dwudziestoletni - przeznaczony był oddać życie
za kaprala w Łuku Kurskim. Wokół mnie - jak meteory -
krążyły ciotki, którym się nie udało. Kochałem je
niewybaczalną miłością, dopóki przestałem kochać
kogokolwiek. Byłem za młody na pierwszą miłość.
do dziś po suficie moich snów błądzą zdradzające 
i zdradzane. Zostałem wybrany - bez wdzięczności
i wzajemności. Opuszczony młodzieniec, oddałem
haracz ojczyźnie, która go nie potrzebowała. W wieku
22. lat przestraszyłem się bezimiennej samotności,
czego miałem gorzko żałować. Anielskie skrzydła gregoriany
ciągle błądzą beze mnie po niebie średniowiecznych
krużganków. Nie wiem, dlaczego pokładano we mnie
nadzieję. Błądziłem z zapamiętaniem, a strzepywany
kurz sandałów pozostał nieodstępnym towarzyszem
moich pozostałych dni. Śmiesznie nieśmiały - w domu,
w szkole (pokazywano moją wydętą brodę - głupi,
taką miał lord Byron), w wojsku i z kobietami, kiedy
było za późno. Muzyka (Bach, Chopin, Czajkowski,
Brahms, Mahler, Debussy) posyłała mnie w zaświaty,
jak kobiety, ale źle tańczyłem, co mnie zgubiło.
Religia pozostała jedynym moim opium, w czym
utwierdzili mnie filozofowie - galaktyczni szarlatani,
których nie zgłębiłem. Nie zdążyłem dociec, skąd zło
i dlaczego jemu się oddawałem. Nie miałem woli, 
zagubiony w świecie jak Werter, poznawałem na chybił
trafił. Całe życie próbowałem rozwikłać zagadkę
Tertuliana z Kartaginy i Augustyna z Hippony. Bywałem
w obcych miastach, ale tam było inaczej. Chciałem żyć,
ale byłem gdzie indziej. Wszystkie inne zajęcia i czynności
były mi eufemistycznie obce i gdyby nie fakt, że w życiu
trzeba dawać sobie radę, dawno bym o nich zapomniał.
Nie mam nic do powiedzenia bliźnim, jak w ogóle nic
do nikogo nie mam. Przeglądam się w lustrze - bez rewelacji -
ni to pies, ni wydra. Odchodzę, bym czym prędzej zapomniał.
Ciągle jednak tkwią we mnie - jak oścień - tajemnica-szeptunka,
las nocnych drzew, mgły sierocych pól, liście błądzących chmur,
zjawy jesiennych ptaków.

KULTURA

Swoją drogą żałować należy, że „Kaplice…” nie doczekały się 
„swojej” Drogi Krzyżowej na Kaszubskiej Jerozolimie. Pozo-
stały jedynie dwie emisje krótkiego filmu zrealizowanego 
przez TVP Gdańsk i wyemitowanego w Wielki Piątek 1997 
i 1998 r. z niezwykłymi recytacjami aktora wybrzeżowego, 
p. Zbigniewa Jankowskiego.

Zarówno „Medal Róży”, jak i  „Gryf Literacki”, przyznane 
mi i wręczone przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, 
traktuję jako najwyższe wyróżnienie mojej pracy pedago-
gicznej i artystycznej! 

Korzystając z łam „Pulsu”, pragnę podziękować Staroście 
Wejherowskiemu, Pani doktor Gabrieli Lisius za wydanie 
mojej książki prozatorskiej: „Lato - jak złota rękawiczka”, 
która ukazała się w Wydawnictwie „Region” w roku 2015.

- Wracając do poezji, czy powstaje lub już powstał 
kolejny tomik Pańskich wierszy?

- Pisanie wierszy nigdy się nie kończy. Mam w gotowości 
nową książkę poetycką, znacznie różniącą się tematycznie 
od dotychczasowych, ale przed jej książkowym drukiem nie 
chciałbym ujawniać, czego dotyczy; uchylając jednak rąbka 
tajemnicy powiem, że wiersze w niej zawarte oscylują wokół 
eschatologii, transcendencji i metafizycznej ostateczności… 
Domyślam się, że wielu tematyka ta przerazi, ale cóż począć, 
skoro wyliczyła Pani mój staż na tym padole łez, a z nim 
przecież nieuniknione jest zstępowanie z obolem do Hadesu.

-  Jak lubi Pan spędzać wolny czas? 
- Według mnie nie istnieje pojęcie „wolnego czasu”, bo 

cóż miałoby ono oznaczać? Człowiek sam sobie jest winien, 
kiedy poszukuje go do tzw. „spędzenia”. Wolny czas jest za-
wsze albo nie ma go wcale. Całe życie starałem się go mieć w 
zanadrzu i przeznaczać na coś trwałego, niestety, z różnym 
skutkiem, ale wskazać na nieboskłonie podczas czarnej nocy 
Andromedę czy Kastora i Polluksa umiem. 

- Dzieciństwo i wczesną młodość spędził Pan w Ru-
mi. Czy dzisiaj czuje się Pan wejherowianinem? 

- Rumia to absolutnie mityczny punkt na mapie mojego 
życia, ma się rozumieć, nie ta dzisiejsza, choć w wielu miej-
scach zachwyca. Lew Nikołajewicz Tołstoj pozostawił po-
tomnym: „Jeśli opiszesz swoją wioskę, opiszesz cały świat”. 
A przecież urodziłem się w czasie, kiedy Rumia była wsią. 
Cieszę się z tego faktu i zawsze go podkreślam. Mój bardzo 
dowcipny przyjaciel dodaje, że ja ze wsi wyszedłem, ale 
wieś ze mnie nigdy! Günter Grass zaś podkreślał, że „Każ-
da Wisła we wspomnieniach jest szersza od każdego Renu”.

W Rumi przeżyłem dzieciństwo i wczesną młodość - dość 
górną i durną. Uratowała mnie miłość od pierwszej klasy 

Dokończenie ze str. 12

szkoły podstawowej. Miała hebanowe warkocze, o które ocierali się 
liczni moi konkurenci. Inna rumianka została moją żoną i choć ścięła 
swoje przecudne warkocze, jest Muzą po dziś dzień!  I tak o miejscu 
mitycznym można bez końca. Rumia jest miejscem, gdzie nieustannie 
słyszę melodię: „Chwalcie łąki umajone”, wystrzeliwane z trąbek i kor-
netów na dachu salezjańskiej Kapliczki Wspomożycielki, pod muzycz-
nym kierownictwem śp. ks. prof. Stanisława Ormińskiego. Kto tego 
nie słyszał w czasie PRL-u, ten nie jest w stanie pojąć transcendencji.

Wejherowianinem zostałem z przypadku: do grodu  Jakuba Wej-
hera  przyjechałem „za chlebem”. Tu  się rozpoczął mój wiek męski. 
Próbowałem swych sił w charakterze nauczyciela ojczystego języka 
w różnych szkołach, aż skończyłem w Śmiechowie, w Zespole Szkół 
nr 2 (dziś podstawowa „piątka”), gdzie jako dyrektor pozostawiłem 
30 lat życia. Tyle chyba wystarczy, aby stać się „prawdziwym” wej-
herowianinem. W tym pięknym mieście mam wszystko - przyjaciół, 
miejsca, do których trafia się nawet z zawiązanymi oczami, wspo-
mnienia cudownych chwil i pięknych ludzi.

- Urodził się Pan w Rumi dokładnie 70 lat temu. W kwietniu 
br. obchodził pan okrągły jubileusz. Jak samopoczucie jubilata? 

- Samopoczucie - doskonałe pod warunkiem, że już nikt więcej nie 
będzie mnie o to pytał. Życie upływa z prędkością światła i dlatego 
nie zdążyłem się zorientować, kiedy minęło. Jubileuszy w czasie za-
razy nie pochwalam! 

Rozmawiała Anna Kuczmarska

Wręczanie nagrody Gryfa Literackiego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Wejherowo 2017 r.

Miejska Biblioteka

propozycje
online

Telefonicznie można pobierać bezpłatne ko-
dy do platformy Legimi (aż do wyczerpania mie-
sięcznej puli), na której czekają tysiące e-booków. 
Można także śledzić bibliotekę w mediach społecz-
nościowych, gdzie publikowane są specjalnie przy-
gotowane materiały, takie jak „Ballada o skutkach 
ubocznych” teatru SWUTW Srebrna Nitka, czy po-
kazy Teatrzyku Kamishibai. 

Po raz pierwszy wyłącznie w przestrzeni wirtual-
nej, odbędzie się Tydzień Bibliotek. Jego tegoroczne 
hasło przewodnie brzmi „Zasmakuj w Bibliotece”. 

W dniach 8-15 maja warto śledzić bibliotekę w 
mediach społecznościowych, gdzie codziennie poja-
wiać się będą konkursy, literackie potyczki, czy bajko-
we gotowanie. Na tę okazję przygotowane zostaną 
także kolejne domowe wersje gier mobilnych. Biblio-
tekarze zapraszają do wspólnego świętowania. 

Miejska Biblioteka publiczna w wej-
herowie jest w trakcie przygotowań do 
bezpiecznego udostępnienia zbiorów czy-
telnikom w najbliższym możliwym czasie. 
Do tego czasu można korzystać z oferty 
dostępnej bez wychodzenia z domu. w 
przestrzeni wirtualnej odbędzie się m.in. 
tydzień Bibliotek, który rusza już jutro!
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej wydał komunikat, że rozgrywki II ligi zostaną 
wznowione między 30 maja a 6 czerwca br. Bez udziału ki-
biców wejherowski Gryf wróci do gry, aby walczyć o utrzy-
manie drugiej ligi dla Wejherowa.

Planowane jest rozegranie wszystkich zaległych kolejek. 
Ostatnie drugoligowe pojedynki rozegrano 7-8 marca. Do 
zakończenia rozgrywek pozostało 12 kolejek. Pod koniec 
maja mają także ruszyć rozgrywki PKO Ekstraklasy.

piłka nożna

gryf wraca 
na boisko

Piłkarze drugoligowego Gryfa Wejhero-
wo niebawem wracają na boisko.  Mecze od-
bywać się będą jednak bez udziału kibiców.

Pomorskie Zrzeszenie 
LZS planuje zorganizować 
wystawę, która prezento-
wać będzie bogactwo dzia-
łań, osiągnięć, wydarzeń, 

Drużyna Waldema-
ra Płotki do momentu 
przerwania rozgrywek z 
powodu koronawirusa, zaj-
mowała pierwsze miejsce 
w ligowej tabeli. Tenisist-
ki z Luzina zgromadziły 23 
punkty.

- Chcemy awansować do 
ekstraklasy i zapisać się w 
historii naszej miejscowo-
ści i powiatu wejherowskie-

Luzino. tenis stołowy

w drodze do ekstraklasy
Zanim jeszcze epidemia koronawirusa przerwała rozgrywki sportowe, tenisistki sto-

łowe Mar-Bruk ZRB GOSRiT Luzino zdominowały zmagania w pierwszej lidze kobiet w 
grupie północnej. 

go – powiedział trener W. 
Płotka.

Najlepiej punktującą 
zawodniczką drużyny jest 
49-letnia Nuriya Zhaludok, 
która wygrała aż 25 z 26 
pojedynków. Cenne punk-
ty zdobyła Maja Garbino 
(21 zwycięstw, 4 porażki). 
Skład lidera rozgrywek 
uzupełniają Katarzyna i 
Magda Płotka.

powstanie wystawa na 75-lecie Ludowego Związku sportowego

organizatorzy zbierają zdjęcia i inne pamiątki
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe obchodzić będzie 75-lecie swego istnienia oraz działalności m.in. organizacji przedsięwzięć sportowych, re-

kreacyjnych, turystycznych, kulturalnych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. Z tej okazji powstanie wystawa zdjęć i pamiątek. Organi-
zatorzy proszą o przekazywanie archiwaliów na wystawę.

sukcesów LZS-ów na Pomo-
rzu. Władze LZS proszą o 
udostępnienie materiałów, 
pamiątkowych zdjęć, doku-
mentów, przypominających 

o zdarzeniach na terenie 
działalności lokalnych LZS. 
Prośba dotyczy zdjęć z im-
prez klubów sportowych, 
gminnych i powiatowych 

Zrzeszeń LZS, spartakiad, 
meczy i zawodów sporto-
wych, które mogą wzbo-
gacić zbiory Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS. Po wyra-

żeniu zgody przez właści-
cieli materiałów, będą one 
publikowane na stronie 
Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS. Zbiórkę prowadzi Jan 

Trofimowicz, wicepre-
zes Pomorskiego LZS, tel.: 
508-738-161  lub www.fa-
cebook.com/pomorskielzs, 
pomorskielzs@wp.pl.
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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

ogŁosZeNie wÓJtA gMiNY ŁĘcZYce
o pRZYJĘciu DokuMeNtu wYMAgAJĄcego uDZiAŁu spoŁecZeŃstwA

Na podstawie art. 43 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod. 
Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce uchwalonego uchwałą Nr XXi/18/2020 Rady gminy 
Łęczyce z dnia 28 lutego 2020 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, 
o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycach, 
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy urzędu.

          - Piotr Wittbrodt -    
                        - Wójt Gminy Łęczyce -

O G Ł O S Z E N I E

ogŁosZeNie wÓJtA gMiNY ŁĘcZYce
o pRZYJĘciu DokuMeNtu wYMAgAJĄcego uDZiAŁu spoŁecZeŃstwA

Na podstawie art. 43 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod. 
wysokie, gmina Łęczyce uchwalonego uchwałą Nr XXi/17/2020 Rady gminy Łęczyce 
z dnia 28 lutego 2020 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, 
o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycach, 
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy urzędu.

          - Piotr Wittbrodt -    
                        - Wójt Gminy Łęczyce -

Otwarto korty tenisowe, boiska szkolne przy SP nr 6, 
8, 9 i 11 oraz boiska osiedlowe funkcjonujące przy ul. Par-
tyzantów, ul. Kochanowskiego, ul. Granicznej, ul. Konop-
nickiej, ul. Sikorskiego, ul. Mostnika, na Os. Przyjaźni, 
na Os. Fenikowskiego.

Obowiązują jednak ograniczenia. Na obiektach sporto-
wych może być maksymalnie sześć osób. Treningi mogą 
odbywać się bez obowiązku noszenia maseczki na twarzy. 
Ważne, że znów można biegać, uprawiać nordic walking, 
jeździć na rowerze, rolkach czy hulajnodze na powietrzu.

otwarto część obiektów

sześć osób
na boisku

Od poniedziałku 4 maja w oparciu o 
decyzję rządu RP, ponownie uruchomio-
no część obiektów sportowych na terenie 
Wejherowa - przy zachowaniu ustalonego 
wcześniej reżimu sanitarnego. 
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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

Po przygotowaniu paczek 
żywnościowych, wspólnie z 
podchorążymi z Akademii 
Wojsk Lądowych z Wro-
cławia przez cały tydzień 
rozwozili je do osób wskaza-
nych przez ten ośrodek po-
mocy społecznej. Łącznie, 
wsparciem objęto 749 osób. 

To nie jedyne zadania, 
które wykonują żołnierze 
z 7 PBOT. Pomagają kom-
batantom i innym osobom 
w podeszłym wieku, które 
wymagają wsparcia. Moż-
na ich również zobaczyć w 
dziewięciu szpitalach na 
terenie naszego wojewódz-
twa, gdzie wspieramy per-
sonel tych placówek w ich 
codziennej pracy. 

Do zadań terytorialsów 
podczas pokoju należy po-
moc miejscowej ludności w 
usuwaniu skutków klęsk 
żywiołowych, ochrona 
przed destabilizacją i dez-
informacją. Współpraca z 

terytorialsi pomagają 

paczki żywnościowe
dla potrzebujących

Terytorialsi z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej od 
początku kwietnia dostarczyli ponad 17 ton żywności osobom 
wskazanym przez ośrodki pomocy społecznej w gminach Luzino, 
Bytów, Władysławowo, Reda i Puck. 

innymi służbami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeń-
stwo na terenie działania 
brygady. W trakcie konflik-
tu – prowadzenie działań 
we współdziałaniu z woj-
skami operacyjnymi. 

5 maja żołnierze 7 Po-
morskiej Brygady Obro-

policjanci z wejherowskiej komendy mieszkańcom naszego powiatu rozdawali 
maseczki ochronne, które otrzymali od starostwa powiatowego w wejherowie, by 
pomagać walczyć z epidemią koronawirusa. 

Maseczki trafiały do osób, które z różnych względów ich nie posiadały. Policjanci udzielali krót-
kich wskazówek, w jaki sposób prawidłowo korzystać z maseczki tak, aby spełniała ona swoje funk-
cje ochronne. Informowali także, w jakich sytuacjach należy osłaniać usta i nos. 

Ostatnio zdezynfekowa-
li m.in. ławki na wejhe-
rowskim rynku i w Parku 
Miejskim. Odkażanie pro-
wadzone było za pomocą 
specjalnego preparatu.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podkreśla, że w obecnej 
sytuacji miasto podejmuje 
działania, które mają za-
bezpieczyć przestrzeń na-
szego miasta. 

- Chcemy, by mieszkań-
cy czuli się bezpiecznie, 
stąd dezynfekcja przystan-
ków autobusowych i miejsc, 
najczęściej uczęszczanych 
przez mieszkańców - wyja-
śnia Krzysztof Hildebrandt. 

Zuk dezynfekuje miasto

Dla bezpieczeństwa
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. dezynfeku-

ją najbardziej uczęszczane miejsca w miejskiej przestrzeni, przy-
stanki autobusowe, wiaty, gabloty z rozkładami jazdy oraz ławki. 

- Środek używany do dezyn-
fekcji jest bezpieczny dla 
ludzi. Najważniejsze jest 
jednak zachowanie maksy-

malnych środków ostroż-
ności. Apeluję także o to, 
abyśmy sami przestrzegali 
wszystkich zasad higieny.

Fot. Urząd Miejski

ny Terytorialnej pobrali z 
gdańskiego Domu Pomocy 
Społecznej 375 pojemników 
5-litrowych płynu do dezyn-
fekcji rąk. Materiały trafią 
do Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie w kilku 
miastach, m.in do PCPR w 
Wejherowie.

policjanci rozdawali maseczki


