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Podobnie jak inne miejscowości w Polsce, Wejherowo zaczyna normalnie funkcjonować po okresie naj-
większych zakazów i ograniczeń spowodowanych koronawirusem. „Odmrażanie” handlu, usług, sportu i 
innych dziedzin odbywa się jednak przy zachowaniu środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa, których 
bezwzględnie należy przestrzegać. Studio Fryzjerskie „Henryk” w Centrum Kaszuby w Wejherowie 
(na zdjęciu) od poniedziałku przyjmuje klientów, podobnie jak inne salony fryzjerskie i kosmetyczne w 
mieście i powiecie. Czynne są restauracje i bary, a także galerie handlowe. Działa już większość przedszkoli 
i żłobków oraz biblioteki i świetlice. Można korzystać z boisk i kortów tenisowych.       Str.  3, 4, 11 

„odmrażanie” wejherowa

odpustów 
nie będzie

Po raz pierwszy w historii Kalwarii Wejherowskiej 
w maju i czerwcu nie odbędą się uroczystości odpu-
stowe z udziałem licznych pielgrzymów z Kaszub.  
Uroczystości święta Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 
Trójcy Świętej będą celebrowane w kościele klasztor-
nym i  będą transmitowane. Pierwsza suma odpustowa 
zostanie odprawiona w najbliższą niedzielę 24 maja 
o godzinie 10.30.                                              Str. 6

Nowy sprzęt
na hali przy sp 5 

Urząd Miejski w Wejherowie kupił kompletne wy-
posażenie i sprzęt sportowy do nowej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 5. Uczniowie oraz miesz-
kańcy Wejherowa będą mogli korzystać m.in. z piłek, 
bramek, wyposażenia do tenisa stołowego i badmin-
tona oraz sprzętu do fitness i do wspinaczki.     Str. 4

W Starostwie w Wejherowie odbyło się ofi-
cjalne przekazanie umów na dofinansowa-
nie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Kwota 12 mln zł przeznaczona zostanie na 
remonty dróg powiatowych.                    Str. 5 

pieniądze
na remonty dróg
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

spał w cudzym samochodzie
Wczesnym rankiem strażnicy zainteresowali się zaparko-

wanym przy ul. Parkowej pojazdem Hundai Tucson. Zauważyli 
wybitą tylną szybę, a w środku śpiącego jegomościa. Strażnicy 
go próbowali dobudzić, jednak nie mogli nawiązać z nim jakie-
gokolwiek kontaktu.  Wezwana właścicielka auta nie rozpozna-
ła mężczyzny, którym okazał się 42-letni gdynianin. Sprawcę 
włamania do auta przekazano policji.

weszli na dźwig
Wieczorem strażnicy miejscy odebrali zgłoszenie, że na 

30-metrowy dźwig weszło dwóch mężczyzn. Strażnicy wezwa-
li ich do zejścia, a potem ukarali mandatami karnymi. 

Jeden z młodzieńców wyjaśnił, że chciał popatrzeć na Wej-
herowo z lotu ptaka.  Okazało się też, że jego odwaga mia-
ła swoje podłoże, bo w wydychanym powietrzu miał ponad 3 
promile alkoholu. 

wpadli przez brak maseczki
Dyżurny Straży Miejskiej, za pomocą miejskiego monitorin-

gu zauważył na ul. Puckiej znanego mu z licznych interwencji 
mężczyznę, który nie miał na twarzy maski ochronnej i pił piwo. 
W drugiej ręce trzymał dwa opakowania kartonowe z kablami 
HDMI.  Zatrzymany przez strażników mężczyzna przyznał się 
do kradzieży kabli z sklepu Media Expert.  Sprawca przekazany 
został policji, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

Na ulicy Kopernika funkcjonariusze straży miejskiej zwró-
cili uwagę się dziewczynę, która szła chodnikiem bez maski 
ochronnej.  Postanowili ją wylegitymować i pouczyć o obo-
wiązku zakładania w miejscach publicznych maski zasłaniającej 
usta i nos.  Dziewczyna nie miała przy sobie także dokumen-
tów, a podane dane personalne podała fałszywe. Dopiero za 
trzecim „podejściem” 15-latka podała właściwe. Okazało, że 
dwa dni wcześniej  dziewczyna uciekła z Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej. Nieletnią przekazano policji.

STRAŻ MIEJSKA

Dachowanie
Na początku tygodnia  policjanci odnotowali sześć kolizji 

drogowych w tym zdarzenia, które wyglądały bardzo groź-
nie, bo samochody wylądowały na dachu. 

W Redzie na alei Lipowej 50-latka kierująca fordem fiestą, 
straciła panowanie nad samochodem, uderzyła w przydroż-
ne drzewo, a auto wywróciło się na dach. W Dobrzewinie w 
gminie Szemud na ul. Wejherowskiej, 21-letni kierowca maz-
dy stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i wylądował 
na dachu. W tych zdarzeniach nikt nie od-niósł poważnych 
obrażeń ciała.

Marihuana
Policjanci zatrzymali do kontroli w Bolszewie 18-letniego 

kierowcę audi. Gdy zatrzymał się błyskawicznie z niego wy-
skoczył i zaczął uciekać. Został jednak zatrzymany i okazało 
się, że miał powody do ucieczki bo miał przy sobie kilka gra-
mów marihuany. 

Dalsze sprawdzenia w policyjnych systemach wykazały, 
że 18-latek był poszukiwany w celu ustalenia jego miejsca 
pobytu na podstawie Zarządzenia Prokuratury Rejonowej w 
Wejherowie. Narkotyki zostały zabezpieczone, a młodzian za-
trzymany. Po przesłuchaniu usłyszał zarzuty. 

Ranny motocyklista
Policjanci późnym wieczorem otrzymali zgłoszenie o 

wypadku drogowym, do którego doszło w Wejherowie na 
ul. I Brygady Pancernej WP.  Na miejscu zdarzenia policjan-
ci wstępnie ustalili, że 18-letni motocyklista  uderzył w bok 
samochodu mitsubishi, którym kierował 30-latek. W wyniku 
zderzenia, motocykl wywrócił się. 

Ranny kierowca motoru trafił do szpitala Uczestnicy zda-
rzenia byli trzeźwi. Motocyklista nie posiadał uprawnień do 
kierowania motocyklem, którym się poruszał. Teraz sprawą 
zajmą się śledczy, którzy ustalają okoliczności wypadku.

Matka na narkotykach
Rankiem policjanci zatrzymali 27-letnią kobietę, która bę-

dąc pod wpływem narkotyków, opiekowała się swoją dwu-
letnią córeczką. W obawie przed poniesieniem konsekwencji 
kobieta próbowała uciec i wyskoczyła z pierwszego piętra bu-
dynku, gdy policjanci wchodzili do mieszkania dzięki pomocy 
udzielonej przez strażaków. 

Funkcjonariusze po krótkim pościgu zatrzymali kobie-
tę. Wezwano także karetkę pogotowia w celu sprawdzenia 
stanu zdrowia dziecka. Po wykonaniu badań i ustaleniach z 
sędzią rodzinnym, dziecko zostało przekazane pod opiekę ro-
dziny. Niewykluczone, że 27-latka usłyszy zarzut narażenia na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu swojego dziecka.

Z zemsty podpaliła auto
W nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze samo-

chodu na jednym z wejherowskich osiedli. Funkcjonariusze, 
pracując na miejscu podpalenia, ustalili, że związek ze sprawą 
mogła mieć kobieta, która była widziana w pobliżu palącego 
się samochodu i uciekła do lasu.

Około godz. 2.00 w nocy zatrzymano 27-letnią kobietę, któ-
ra została przewieziona do wejherowskiej komendy. Usłyszała 
zarzuty zniszczenia mienia oraz dokumentów, które znajdowa-
ły się w aucie. Jak ustalili funkcjonariusze kobieta podpaliła sa-
mochód znajomego z zemsty, za wcześniejsze wezwanie do 
niej interwencji Policji. Grozi jej kara pozbawienia wolności od 
3 miesięcy nawet do 5 lat.

Celem akcji jest przede 
wszystkim przypominanie 
oraz uświadamianie, szcze-
gólnie pieszych na zagroże-
nia związane między innymi 
z nieostrożnym wejściem na 
przejście dla pieszych, ko-
rzystaniem z telefonu pod-
czas przechodzenia przez 
jezdnię, głośnym słucha-
niem muzyki przy użyciu 
słuchawek na uszach pod-
czas przechodzenia przez 
jezdnię a także podczas cho-
dzenia drogą czy też chodni-

Czujny pieszy to bezpieczny pieszy

Na drodze - patrz i słuchaj
W Wejherowie rozpoczęła się policyjna akcja informacyjno-edukacyjna „Na Drodze - 

Patrz i Słuchaj”. Działania skierowane są zwłaszcza do pieszych, jako niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, ale także do kierujących pojazdami. Działania będą re-
alizowane do końca września 2020 roku.

kiem, przechodzeniem przez 
jezdnię w miejscu niedozwo-
lonym, chodzeniem niepra-
widłową stroną drogi.

Policjanci będą rów-
nież uświadamiać kieru-
jących pojazdami m.in. o 
tym, że głośne słuchanie 
muzyki w samochodzie roz-
prasza naszą uwagę pod-
czas kierowania pojazdem. 
Koncentracja, obserwacja, 
nawiązanie kontaktu wzro-
kowego pieszy - kierowca, 
wzajemny szacunek i życz-

liwość to czynniki, które 
z pewnością mają istotny 
wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa uczestników ru-
chu drogowego. 

Dynamicznie zmieniają-
ca się sytuacja na drodze 
oraz duże natężenie ruchu 
powoduje, że zagrożenie 
powstaje zwykle w bardzo 
krótkim czasie. Niższy po-
ziom koncentracji powoduje 
wzrost czasu reakcji i pod-
jęcie niewłaściwej decyzji. 
Opóźniony refleks i nieodpo-

wiednie zachowania  uczest-
ników ruchu drogowego 
mogą mieć katastrofalne w 
skutkach konsekwencje. 

Przestrzeganie przepi-
sów, koncentracja, obser-
wacja, nawiązanie kontaktu 
wzrokowego pieszy-kierow-
ca, wzajemny szacunek i 
życzliwość to czynniki, któ-
re z pewnością mają istotny 
wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa uczestników ru-
chu drogowego. Czujny 
pieszy to bezpieczny pieszy.

Każdego dnia mieszkańcy dbają o bezpieczeństwo w re-
jonie swojego miejsca zamieszkania i poprzez aplikację 
dzielą się swoimi spostrzeżeniami. To dowodzi, że sprawy 
bezpieczeństwa nie są dla obywateli obojętne. 

Najwięcej zgłoszeń dotyczyła przekroczenia prędkości 
- 109 zgłoszeń, nieprawidłowego parkowania - 117, spoży-
wania alkoholu w miejscach niedozwolonych - 48. 

Mieszkańcy informowali Policję o grupowaniu się ma-
łoletnich zagrożonych demoralizacją - 14 zgłoszeń a także 
o dzikich wysypiskach śmieci - 32 zgłoszenia. 

Działania funkcjonariuszy mają na celu zmniejszenie 
oraz wyeliminowanie zgłaszanych sytuacji. Zgłoszenia 
dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości zostały 
objęte szczególnym nadzorem przez policjantów ruchu 
drogowego, którzy w połowie kwietnia zatrzymali piętna-
stu kierowcom prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej 
prędkości powyżej 50 km/h na terenie zabudowanym. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do 
zgłaszania potrzeby pilnej interwencji. W takich sytuacjach 
zawsze należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Mieszkańcy zgłaszają

Mapa pomaga 
żyć bezpieczniej

Mieszkańcy wskazują policjantom jakimi 
zagrożeniami należy się zająć dzięki Krajowej 
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest 
popularnym sposobem na komunikowanie się 
społeczeństwa z Policją. Od początku roku na 
terenie powiatu wejherowskiego odnotowano 
441 zgłoszeń na KMZP. 

Czytaj nas również  w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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„ODMRAŻANIE”  MIASTA

- Najważniejsze jest oczy-
wiście zapewnienie bezpo-
średniej i stałej opieki oraz 
bezpieczeństwa dzieciom 
podczas ich pobytu w przed-
szkolu, a pracownikom 
przedszkola - bezpieczeń-
stwa w czasie wykonywania 
obowiązków - mówi zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
Arkadiusz Kraszkiewicz. 
- Po szczegółowych usta-
leniach z dyrektorami, z 
uwzględnieniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa, 
zaleceń Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego oraz wytycz-
nych Ministerstwa Zdrowia 
i  Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, podjęliśmy decy-

Od 11 maja wznowiły działalność przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach pod-
stawowych, prowadzone przez Gminę Miasta Wejherowa: Przedszkole Samorządowe nr 
3 im. „Wesołej Ósemki”, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka” oraz od-
działy przedszkolne w szkołach zostały uruchomione zgodnie z decyzją rządu oraz zale-
ceniami i wytycznymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Najważniejsze bezpieczeństwo dzieci i pracowników

przedszkola już otwarte

zję, że przedszkola i oddzia-
ły przedszkolne  prowadzone 
przez Gminę Miasta Wejhe-
rowa zostały otwarte od po-
niedziałku, 11 maja.

Pierwszeństwo do sko-
rzystania z zajęć opie-
kuńczych w szkole mają 
dzieci pracowników sys-
temu ochrony zdrowia, 
służb mundurowych, pra-
cowników handlu i przed-
siębiorstw produkcyjnych, 
realizujących zadania 
związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 oraz 
dzieci, których rodzice nie 
mają możliwości pogodze-
nia pracy z opieką w domu.

galerie handlowe, restauracje, salony fryzjerskie

Można korzystać, ale ostrożnie

Część linii według rozkładów ważnych w soboty, nie-
które według specjalnych rozkładów jazdy, a wybrane 
kursy będą obsługiwane nadal przez dwa pojazdy jed-
nocześnie.

• Linia 10:  obowiązuje specjalny rozkład ważny w dni 
powszednie (oznaczony jako rozkład tymczasowy). 

Wszystkie kursy będą do/z Kębłowa Wiejskiej - w szczy-
tach co 60 minut, poza nimi - co 80 minut

• Linia 12:  obowiązuje specjalny rozkład ważny w dni 
powszednie (oznaczony jako rozkład tymczasowy). 

W godzinach porannych uruchomione zostają dodatkowe 
kursy ze stałego rozkładu powszedniego umożliwiające do-
jazd do pracy, a w godzinach popołudniowych - umożliwiające 
powrót z pracy. Częstotliwość w szczytach: co ok. 60 minut.  

• Linia 18: kursowanie odbywa się według stałego roz-
kładu ważnego w dni powszednie.

• Linie 4, 13 i 14:  nie funkcjonują.
• Pozostałe linie:  kursują według rozkładów ważnych 

w soboty. Wybrane kursy (zależnie od potrzeb) będą obsłu-
giwane nadal przez dwa pojazdy na głównych odcinkach.

komunikacja autobusowa 

Zmiany 
w rozkładach

Miejski Zakład Komunikacji w Wejhe-
rowie informuje, że od 12 maja br. linie 
wejherowskiej komunikacji miejskiej 
kursują ze zmianami, o których warto 
wiedzieć. Podwyższono limit pasażerów 
w transporcie publicznym.

szczegółowe informacje oraz wzory wniosków będą dostęp-
ne na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w  PSZOK obowią-
zują nowe zasady przyjmowania odpadów.

Najważniejsze zasady przyjmowania odpadów w czasie epi-
demii koronawirusa:

-  obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek przez klientów;
-  na terenie PSZOK w Wejherowie może znajdować się jeden 

klient/jeden samochód;
-   zakaz korzystania z PSZOK osobom przebywającym na kwa-

rantannie;
-  do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane od-

pady   (m.in. papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opa-
kowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe)

 Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, do-
starczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź 
mieszkańców miasta. Rozładunek leży po stronie klienta.

Więcej na: https://zukwejherowo.pl/aktualnosc

Zakład usług komunalnych w wejherowie sp. z o.o. 
11 maja br. ponownie otworzył punkt selektywnej 
Zbiórki odpadów komunalnych. psZok jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Zakład usług komunalnych

psZok otwarty

Zasady bezpieczeństwa i higieny przestrzegane są m.in. 
w Centrum „Kaszuby” w Wejherowie, które zaprasza 
klientów na bezpieczne zakupy.

Najwięcej pracy po poniedziałkowym (18 maja) „odmra-
żaniu” gospodarki mieli niewątpliwie fryzjerzy i fryzjerki 
oraz kosmetyczki. W salonach fryzjersko-kosmetycznych 
pojawiło się wielu klientów. Mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się na początku tygodnia restauracje, kawiarnie i 
bary, ale i one powoli się „rozkręcają”. Klienci odwiedzają 
też otwarte tydzień wcześniej (11 maja) centra handlowe.

W salonach kosmetycznych i fryzjerskich obowiązkiem 
jest noszenie maseczek lub gogli (przyłbic), a klienci przyj-
mowani są wy łącznie po telefonicznym umówieniu wizyty. 
W lokalach gastronomicznych ubyło stolików, rozstawio-
nych teraz co 2 metry i oddzielonych przegrodami. Na 
jedną osobę przypadają 4 metry kwadratowe. Kucharze i 
kelnerzy noszą maseczki i rękawiczki. 

Podwyższono limit pasażerów w transporcie publicznym 
i zwiększono limit osób przebywających na otwartych obiek-
tach sportowych: stadionach, boiskach, czy skateparkach, 
gdzie może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów). 
Na pełnowymiarowych boiskach piłkarskich mogą przeby-
wać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Można już orga-
nizować zajęcia w salach i halach sportowych, gdzie również  
obowiązują limity ilościowe korzystających osób. Korty teni-
sowe są już otwarte, o czym piszemy na str. 4.

Stopniowo otwierane są placówki kulturalne (o wejherow-
skich bibliotekach piszemy na str. 11). 

Kolejny etap znoszenia ograniczeń społecznych jest już za nami. Podobnie jak inne mia-
sta i miejscowości w Polsce, Wejherowo powoli i ostrożnie zaczyna normalnie funkcjono-
wać. „Odmrażanie” handlu, usług, edukacji najmłodszych dzieci, a także sportu i rekreacji 
odbywa się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W miejscach publicznych obowiązuje zakrywanie ust i 
nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości, a także dezyn-
fenkcja rąk w sklepach oraz punktach usługowych.
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SPORT, REKRACJA, KULTURA

Sprzęt wykorzystywa-
ny będzie przez uczniów 
na zajęciach wychowania 
fizycznego oraz w godzi-
nach popołudniowych przez 
mieszkańców Wejherowa. 

- Dobre wyposażenie szkół 
to podstawa. Dla uczniów 
ważne jest zróżnicowanie 
ćwiczeń i praca nad ogólną 
koordynacją ruchową dzie-
ci, stąd różnorodny sprzęt 
umożliwiający uprawianie 
różnych dyscyplin od lekkiej 
atletyki, ćwiczeń fitness, gier 
zespołowych do wspinania 

piłki, bramki, sprzęt do fitness i do wspinaczki

Nowe wyposażenie 
hali przy „piątce”

Urząd Miejski w Wejherowie kupił kompletny sprzęt sportowy 
oraz wyposażenie sportowe do nowej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 5. Koszt tego wyposażenia to prawie 200 tys. zł.

Fot. Leszek Spigarski

na ściance wspinaczkowej - 
mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Mam nadzieję, 
że każdy od najmłodszego 
sportowca po seniora, znaj-
dzie coś dla siebie.

Miasto kupiło m.in. bram-
ki do gry w piłkę nożną i uni-
hokeja, ławki gimnastyczne, 
drążki na drabinki gimna-
styczne, kozła, odskocznię, 
stojak do skoku wzwyż, ma-
terace, a także stół do tenisa 
stołowego. W ramach spor-
towego wyposażenia szkoła 

otrzyma także różnego ro-
dzaju siatki do gier zespo-
łowych, piłki lekarskie, do 
siatkówki, piłki ręcznej, ha-
lowej i koszykówki, kije do 
unihokeja, rakietki do teni-
sa stołowego i badmintona. 
Szkoła otrzyma też szarfy, 
gumy i skakanki.

Kupiono także step do 
ćwiczeń aerobiku, step-
per z kolumną, twisterem 
i hantlami, wielofunkcyjną 
ławeczkę do ćwiczeń z han-
tlami i dwiema linkami tre-
ningowymi. Będzie można 
poćwiczyć na rowerze ma-
gnetycznym. Dzięki temu w 
sali powstanie strefa fitness. 

Atrakcją hali jest 7-me-
trowa ścianka wspinaczko-
wa (na zdjęciu obok), która 
musi być odpowiednio wypo-
sażona, m.in. w urządzenie 
do automatycznej asekuracji 
do zjazdu kontrolowanego, 
linę dynamiczną, karabin-
ki, różne rozmiary uprzęży 
wspinaczkowych i kasków. 

Co ważne, nowy sprzęt 
sportowy spełnia wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa.

- Ruszyliśmy z otwarciem 
kortów po prawie dwumie-
sięcznej przerwie. Po tak 
długim okresie zamkniętych 
kortów oraz przerwie zimo-
wej trudno od razu wejść w 
rytm rozgrywek. Zawodnicy 
chcą najszybciej grać i tre-
ninować. Aby to umożliwić w 
miarę szybko przygotowałem 
niezbędną modernizację i re-
mont - wyjaśnia Lech Bień-
kowski, prowadzący ten 
obiekt sportowy wielokrotny 
mistrz Polski w tenisie.

Na dolnym poziomie kor-
tów zostały zamontowane 
nowe  słupki do siatek. Moż-
na korzystać z toalet, ale 
ze względu na obostrzenia 
sanitarne nie są dostępne 
jeszcze szatnie i natryski. 
Gracze nie powinni poda-
wać sobie ręki na powitanie 
i po zakończeniu gry.

- Ze względu na obo-
wiązujące obostrzenia 
związane z epidemią koro-
nawirusa na jednym korcie 

wejherowskie korty otwarte

w tenisa można grać 
bez maseczki

Powoli  i w miarę możliwości w Wejherowie zaczynają znów funk-
cjonować obiekty sportowe. Otwarte są boiska (pisaliśmy o tym w 
poprzednium wydaniu „Pulsu”), a niedawno ponownie uruchomio-
no korty tenisowe. Można już grać w tenisa i trenować, ale z zacho-
waniem koniecznych wymogów bezpieczeństwa. Na jednym korcie 
może grać maksymalnie 4 graczy, po dwóch na jednej stronie kortu.

może grać maksymalnie 4 
graczy, po dwóch na jednej 
stronie kortu - mówi Lech 
Bieńkowski. - W trakcie gry 
nie obowiązuje zakładanie 
maseczki, bowiem trudno 
grać w tenisa przy zasło-
niętym nosie i ustach.

Lech Bieńkowski doda-
je, że realizuje pomysł na 
zagospodarowanie drugie-
go poziomu, gdzie do tej 
pory były udostępnione 
trzy korty do gry singlowej 

z bardzo małymi odstępa-
mi między kortami i jeden 
kort do gry deblowej. Dla 
amatorów było to wystar-
czające, ale dla bardziej za-
awansowanych tenisistów 
już uciążliwe, gdyż w trak-
cie gry sobie przeszkadzali. 

Dlatego na drugim po-
ziomie postanowiono 
wyznaczyć trzy korty peł-
nowymiarowe z nowymi 
słupkami, liniami i siat-
kami. Fot. Leszek Spigarski

Uczniowski Klub Spor-
towy „Szóstka” otrzymał  
5 000 zł na organizację cza-
su wolnego dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 
z siatkówki. 

Klub Sportowy Tytani 
(na zdjęciu obok)  otrzymał 
10 000 zł na organizację cza-
su wolnego dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zajęć 

prawie 450 tys. zł na sport, rekreację i kulturę

kolejne dotacje dla organizacji
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przyznał kolejne dotacje na realizację za-

dań zleconych z zakresu zadań publicznych w 2020 roku. Na działania prowadzone przez różne 
stowarzyszenia wejherowski samorząd przeznaczył tym razem 447 400 zł. Łącznie z poprzednio 
przeznaczonymi środkami będzie to już w sumie w tym roku 1 157 608 zł.

sportowych i rekreacyjnych 
z piłki ręcznej dziewcząt. 

Wejherowski Klub Bok-
serski „Gryf” na upowszech-
nianie kultury fizycznej i 
sportu poprzez szkolenie z 
boksu otrzymał 7 500 zł, a 
także 5 000 zł na organizację 
czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży poprzez prowadzenie 
zajęć sportowych i rekreacyj-
nych z boksu i samoobrony.

Klub Karate „Kyoku-
shin” i Sportów Walki 
otrzymał 3 500 zł na upo-
wszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu poprzez 
szkolenie karate kyokushin.

Stowarzyszenie Spor-
tów Walki „Shotokan” na 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu poprzez 
szkolenie karate i organi-
zację zawodów klubowych 

otrzymał 5 000 zł.
Klub Sportowy „Chopi-

na” Wejherowo otrzymał 
1 400 zł na organizację im-
prez i zawodów sportowo-re-
kreacyjnych.

Wejherowski Klub Kul-
turystyczny i Sportów Siło-
wych „Apollo” otrzymał 6 
000 zł na upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 
poprzez szkolenie boksu i 

podnoszenia ciężarów.
Wejherowski Klub Spor-

towy „Gryf” na udział 
wejherowskich klubów spor-
towych w rozgrywkach ligo-
wych otrzymał 400 000 zł.

Stowarzyszenie Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku na dzia-
łania w kulturze i sztuce 
otrzymało 2 000 zł.

Fundacja Amor Veri-
tatis także na działania w 
kulturze i sztuce otrzymała 
2 000 zł.

Fot. Urząd Miejski
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Nominacje dla dyrektorów powiatowych szkół
Zarząd Powiatu Wejherowskiego podjął decyzję o przedłużeniu umowy z dyrektorem Po-

wiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi oraz dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

 W Starostwie Powiatowym w Wejherowie wręczono no-
minacje dyrektorskie. Akt powierzenia na stanowisko dy-
rektora PZS nr 1 w Rumi odebrała Lucyna Penkowska, a 
na dyrektora PZS w Redzie Dorota Nowicka-Klimowicz. 
Funkcję dyrektorów obie Panie pełnią od 1 września 2015 r.

- W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i prze-
dłużającym się kształceniem na odległość w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, zmienione zostały przepisy dotyczące 
m.in. powierzania stanowiska dyrektora szkoły - wyjaśnia 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. - Dzięki Rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, przedłużyliśmy 

umowy z dotychczasowymi dyrektorami dwóch powiato-
wych placówek edukacyjnych bez konieczności przeprowa-
dzania postępowania konkursowego. 

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku oddany został do 
użytku nowy budynek szkolny z dziesięcioma pracowniami 
w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie oraz rozbudowany 
został Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

- Serdecznie gratuluję, dziękuję za dotychczasowe wysił-
ki i zaangażowanie przy rozbudowie prowadzonych przez 
Panie placówek oraz życzę dalszych sukcesów w pracy za-
wodowej  - powiedziała starosta.

Wojewoda Pomorski 
Dariusz Drelich wrę-
czył Staroście Wejherow-
skiemu Gabrieli Lisius 
i Wicestaroście Jackowi 
Thielowi podpisane umo-
wy, dotyczące udzielonego 
wsparcia finansowego na 
inwestycje i remonty na 
drogach powiatowych. 

Dzięki środkom z rzą-
dowego programu, zreali-
zowane zostaną następne 
ważne zadania w Redzie, 

Fundusze na drogi powiatowe
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się oficjalne 

przekazanie umów na dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Ogółem do powiatu trafi kwota 12 mln zł. 

Kębłowie (gm. Luzino), 
Kolkowie (gm. Gniewowo) 
i Łętowie (gm. Choczewo). 

- To kolejne pieniądze 
pozyskane na poprawę in-
frastruktury, które przy-
czynią się do zwiększenia 
bezpieczeństwa użytkow-
ników, poprawy komfor-
tu jazdy oraz rozwoju 
gospodarczego powiatu – 
podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Największa kwota do-

tacji, bo 2,7 mln zł, zo-
stała przyznana na drugi 
etap inwestycji prowa-
dzonej w Redzie, na ulicy 
Obwodowej. 

- Na początku marca 
rozpoczął się pierwszy etap 
modernizacji ulicy Obwo-
dowej w Redzie, który re-
alizowany jest wspólnie z 
miastem Reda - informuje 
Wicestarosta Wejherow-
ski Jacek Thiel. - W tej 
chwili prace prowadzone 

są na odcinku od mostu 
na kanale Łyskim do ulicy 
Łąkowej. Otrzymane dofi-
nansowanie pozwoli na 
kontynuację zadania od 
skrzyżowania z ulicą Łą-
kową do ronda przy ulicy 
Młyńskiej - dodaje wice-
starosta.  

Pieniądze z rządowego 
programu, w wysokości 2 
mln zł, pomogą również 
zmodernizować drogę po-
wiatową w miejscowości 
Kębłowo na ulicy Chłop-
skiej. Warto przypomnieć, 
że w 2018 r. został wyre-
montowany wcześniejszy 

fragment tej drogi, a te-
raz  odnowiony zostanie 
następny odcinek o długo-
ści około 850 metrów. 

Środki z budżetu pań-
stwa pokryją także część 
kosztów związanych z re-
montem 2,2 km drogi Kol-
kowo - Rybno na odcinku 
Kolkowo - Strzebielinek. 
Na to zadanie powiat po-
zyskał 1,3 mln zł. 

Ponadto wsparcie fi-
nansowe w wysokości 750 
tysięcy zł samorząd otrzy-
mał na modernizację dro-
gi powiatowej na odcinku 
Choczewo - Łętowo. 

- Łącznie w 2020 r. na 
inwestycje drogowe na 
terenie powiatu wejhe-
rowskiego, gminne i po-
wiatowe, przekazano z 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 36 mln zł dofi-
nansowania na zadania o 
wartości blisko 70 mln zł – 
powiedział Wojewoda Po-
morski Dariusz Drelich.

Po spotkaniu wojewo-
da wizytował dwie z dofi-
nansowanych inwestycji, 
modernizację ulicy Obwo-
dowej w Redzie oraz prze-
budowę ulicy Pomorskiej 
w Rumi.

Od lewej: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius oraz Wicestarosta Jacek Thiel.
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Jak informuje Stanisław Harasiuk 
(na zdjęciu obok) w związku z pandemią 
koronawirusa nie odbyły się tradycyjne 
obchody zakończenia II wojny światowej, 
które zawsze miały miejsce na tym naj-
większym cmentarzu wojskowym w powie-
cie wejherowskim. Zważywszy na polskich 
żołnierzy, którzy w 1945 roku polegli w wal-
kach o Gdynię i Wejherowo i okoliczne miej-
scowości,  przewodniczący w imieniu Rady 
Kombatantów oddał im cześć,  okazując po-
ległym należną pamięć i szacunek.

Stanisław Harasiuk poinformował tak-
że, że 20 marca 2020 roku planowane były 
obchody 100. rocznicy utworzenia w Wej-
herowie Związku Inwalidów Wojennych 
RP. Poczyniono już liczne przygotowania 
do tych obchodów, m.in. wydrukowano oko-
licznościowy biuletyn ZIW RP, przygotowa-
no pamiątkową odznaką Związku, referat 
rocznicowy i scenariusz obchodów, a tak-
że program artystyczny opracowany przez 
grupę artystyczną Stowarzyszenie WUTW. 
Zaproszono gości z Warszawy, Gdańska i z 
organizacji terenowych na Pomorzu, ale na 

75. rocznica zakończenia ii wojny światowej

w hołdzie żołnierzom
W związku z przypadającą 8 maja 75. rocznicą zakończenia 

II wojny światowej, przewodniczący Rady Kombatantów i Osób 
Represjonowanych przy Staroście Wejherowskim i Prezydencie 
Miasta Wejherowa Stanisław Harasiuk złożył kwiaty na cmenta-
rzu w Łężycach (gmina Wejherowo). Znajdują się tam mogiły po-
nad 4 200 tys. żołnierzy radzieckich i polskich, w tym 1 Brygady 
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. 

2 tygodnie przed planowanymi obchodami 
z uwagi na epidemię koronawirusa wszyst-
ko trzeba było odwołać na czas nieokreślo-
ny. Być może, jeśli obowiązujące obostrzenia 
ulegną dalszemu złagodzeniu, obchody uda 
się zorganizować w mniejszej skali i na przy-
kład w plenerze.

Przewodniczący Rady Kombatantów 
dziękuje władzom miasta za przekazanie 
kombatantom maseczek, które są sukce-
sywnie rozprowadzane.

Tegoroczna sytuacja 
epidemiczna, obostrzenia 
władz państwowych, służb 
sanitarnych i władz kościel-
nych uniemożliwiają piel-
grzymowanie do Duchowej 
Stolicy Kaszub na trady-
cyjne odpusty Wniebowstą-
pienia Pańskiego i Trójcy 
Świętej na Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Pierwszy taki od-
pust miał odbyć się od 22 
do 24 maja i miał być trady-
cyjnie połączony ze świętem 
patronki powiatu Matki Bo-
żej Wejherowskiej. Odpust 
Trójcy Świętej był zaplano-
wany w dniach 6-7 czerwca.

- W historii klasztoru nie 
było takiego roku, aby na 
kalwaryjskich ścieżkach 
nie było pątników - mówi o. 
Joel Stanisław Kokott. - 
Przez wojny, zabory i cza-
sy komunistyczne zawsze 
kroczyliśmy drogą krzyżo-
wą, gdzie wędrowali nasi 
przodkowie.

po raz pierwszy w historii kalwarii 

w maju i w czerwcu 
odpustów nie będzie

Po raz pierwszy w historii Wejherowa tegoroczne, dwa naj-
ważniejsze odpusty na Kalwarii Wejherowskiej nie odbędą się, 
o czym poinformował z przykrością kustosz Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnego o. Joel Kokott.

Choć pielgrzymów nie 
będzie fizycznie na Kalwa-
rii Wejherowskiej, to jed-
nak wszyscy chętni będą 
mogli znaleźć się na Świę-
tych Górach duchowo. Swo-
je modlitwy pątnicy mogą 
ofiarować w intencji usta-
nia pandemii koronawiru-
sa, a także za chorych, za 
wszystkie służby cywilne 
i mundurowe, a zwłaszcza 
za służbę zdrowia i za oso-
by podejmujące decyzje o 
ratowaniu obywateli oraz 
za zmarłych i ich rodziny. 

Jak podkreśla kustosz 
Sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnego w Wejherowie, tego-
roczne niedziele odpustowe 
będą celebrowane, w takiej 
formie, na jaką zezwalają 

aktualne przepisy i rozpo-
rządzenia państwowe oraz 
kościelne. 

Uroczyste sumy od-
pustowe będą transmi-
towane.

- Zapraszamy wszystkich 
pielgrzymów do duchowej 
łączności z nami i duchowe-
go pielgrzymowania do Wej-
herowa 24 maja i 7 czerwca 
poprzez transmisję telewi-
zyjną, internetową czy fa-
cebookową – dodaje o. Joel 
Stanisław Kokott.

Jeśli przepisy epidemicz-
ne na to zezwolą, Kaszubska 
Jerozolima zostanie otwar-
ta dla pielgrzymów w cza-
sie odpustu Wniebowzięcia 
NMP, który odbędzie się w 
dniach 14 i 15 sierpnia. 

Tegoroczne dwie pierwsze sumy odpustowe zostaną 
odprawione w kościele klasztornym w niedzielę 24 maja 
i niedzielę 7 czerwca o godzinie 10:30. 

Uroczystości będą transmitowane w internecie.

Kwiaty pod pomnikiem 
złożyli: wójt Gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło, 
delegacja Rady Sołeckiej Łę-
życ oraz sołtys Aleksandra 
Wołodin. Hołd żołnierzom 
oddali także: komandor 
doktor Krzysztof Zabie-
gliński prezes Stowarzy-
szenia Oficerów Marynarki 
Wojennej RP, przedstawi-
ciele Urzędu Gminy Wejhe-
rowo oraz  Stowarzyszenia 
Gospodarna Gmina. 

W uroczystości na cmenta-
rzu wojennym uczestniczyła 
też delegacja Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego z Wej-
herowa.

Kwiaty i znicze pojawiły na terenie nekropolii w Łężycach 
również z inicjatywy władz Gminy Wejherowo. 8 maja br. hołd 
tysiącom poległych w 1945 roku żołnierzy oddali, jak co roku, sa-
morządowcy i mieszkańcy gminy oraz wsi  Łężyce.

uczcili pamięć poległych żołnierzy

kwiaty i znicze pod pomnikiem

Fot. Urząd Miejski

Fot. Gmina Wejherowo
Takich uroczystości w tym roku na Kalwarii Wejherowskiej nie będzie, ale daw-
ne odpusty przypominamy na zdjęciach na: facebook.com/PulsWejherowa.
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Od nowego roku aka-
demickiego 2020/2021 w 
KPSW w Wejherowie rusza-
ją studia pielęgniarskie. To 
efekt porozumienia zawar-
tego w zeszłym roku pomię-
dzy Kaszubsko-Pomorską 
Szkołą Wyższą w Wejhero-
wie oraz m.in. spółką Szpi-
tale Pomorskie i Powiatem 
Wejherowskim. 

- Bardzo się cieszę, że 
po wielu latach w Wejhero-
wie będą mogły kształcić się 
przyszłe pielęgniarki - zazna-
cza Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. - To za-
wód bardzo potrzebny, per-
spektywiczny i dający pewne 
zatrudnienie. W naszym re-
gionie, podobnie jak w całej 
Polsce brakuje kadry pielę-
gniarskiej, dlatego samorząd 
powiatowy od pewnego czasu 
zabiegał o uzupełnienie ofer-
ty edukacyjnej i utworzenie 
właśnie tego kierunku. W są-
siedztwie KPSW w Wejhero-
wie funkcjonuje Powiatowy 
Zespół Szkół Policealnych 
im. Zdzisława Kieturakisa, 
w którym  uczą się przyszli 
opiekunowie medyczni i to 
dla nich szansa, aby mogli 
się przekwalifikować i zdo-
być wyższe wykształcenie. 

Studia na kierunku pie-
lęgniarstwo potrwają trzy 
lata, będą realizowane w 

Zawód bardzo potrzebny i dający pewne zatrudnienie

Ruszają studia pielęgniarskie
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie uzyskała akredytację Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. W połowie maja rozpoczęła się rekrutacja.

systemie dziennym oraz za-
ocznym i zakończą się dy-
plomem licencjata. Zajęcia 
praktyczne obywać się będą 
m.in. w szpitalach w Wej-
herowie, Gdyni i Gdańsku, 
ośrodkach zdrowia oraz do-
mach pomocy społecznej.

- Kaszubsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa w Wejhe-
rowie jest obecnie jedyną 
uczelnią niepubliczną w 
Obszarze Metropolitalnym 
Gdańsk - Sopot - Gdynia, 
która posiada w swojej ofer-
cie ten kierunek. Muszę za-
znaczyć, że nie udałoby się 
tego osiągnąć bez pomocy 
Starostwa Powiatowego w 

Wejherowie, a zwłaszcza 
osobistego wsparcia Pani 
Starosty Gabrieli Lisius – 
podkreślił  Kanclerz KPSW 
w Wejherowie Rafał Gier-
szewski, dziękując za po-
moc w utworzeniu studiów 
pielęgniarskich.

Warto przypomnieć, że w 
zeszłym roku wejherowska 
szkoła wyższa otrzymała 
akredytację Ministra Zdro-
wia na prowadzenie tego 
kierunku. Zanim jednak to 
nastąpiło placówka musia-
ła spełnić określone stan-
dardy, które zostały wysoko 
ocenione przez specjalną ko-
misję. W rezultacie KPSW w 

Wejherowie otrzymało cer-
tyfikat, który jest efektem 
oceny jakości kształcenia i 
osiągnięć szkoły. 

- Zachęcam do podję-
cia nauki w Kaszubsko-Po-
morskiej Szkole Wyższej w 
Wejherowie, a także do póź-
niejszego podejmowania pra-
cy w szpitalach i ośrodkach 
zdrowia na terenie naszego 
regionu - mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Nabór rozpoczął się w po-
łowie maja. Dla studentów  
przygotowano 70 miejsc. 
Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie 
KPSW w Wejherowie. 

Zmiana programu jest efektem prowadzonych od kilku 
miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdra-
żania programu. Wynika z potrzeby przyspieszenia tempa 
realizacji programu pozwalającego na wymianę trzech milio-
nów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okre-
sie jego obowiązywania. Szczegółowe informacje o składaniu 
i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są na 
stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku.

Pytania i wnioski o dofinansowanie należy składać do 
WFOŚiGW w Gdańsku albo (tylko w przypadku miesz-
kańców Wejherowa) w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 
przy ul. 12 marca, tel. 58 677 71 06, e-mail: czystepo-
wietrze@um.wejherowo.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez apli-
kację internetową Portal Beneficjenta dostępny na stronie 
WFOŚiGW w Gdańsku albo poprzez serwis gov.pl (usługa 
ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020).

kolejne zmiany w programie 

program Czyste 
powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poin-
formował, że od 15 maja br. nabór wniosków 
o dofinansowanie wymiany ogrzewania i 
docieplenia budynków będzie prowadzo-
ny w oparciu o zmienioną wersję programu 
priorytetowego Czyste Powietrze oraz no-
wy wzór formularza wniosku o dofinanso-
wanie, nowy regulamin naboru wniosków.

Najważniejsze zmiany w programie:
- uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego;
- zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z 
powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma gru-
pami dochodowymi;
Wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu 
dofinansowania;
- dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu 
dofinansowania.
- uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe 
na oświadczeniach Wnioskodawcy;
- możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
- skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
– z 90 do 30 dni;
- integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyska-
nia dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez koniecz-
ności składania dwóch osobnych wniosków;
- poziom dotacji powiązany jest z efektem ekologicznym – 
bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
- dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem bu-
dynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, 
którzy wymienili już źródło ciepła;
- włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora 
bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniają-
cego i pomostowego;
- wzmocnienie współpracy z gminami;
- wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budo-
wanych budynkach;
- docelowo stworzenie platformy internetowej z informacja-
mi na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług 
(w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowa-
ne w ramach programu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 41 oraz 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Pra-
wo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.)  

Starosta Wejherowski zawiadamia
o nie wnoszeniu sprzeciwu oraz przyjęciu jako materiału archiwalnego opracowania „Dodatek nr 1 do Projekt 

robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi dla budynków 
położonych w m. Bożepole Wielkie, przy ul. Osiedlowej, na działkach ewidencyjnych nr 518/5, 633/28, 633/27, 
633/26, 633/31, 633/30, 633/25, 633/24, 633/23, 633/3, 633/5, 633/6, 633/7, 633/33, 633/13, obr. Bożepole Wiel-
kie”, przedstawiającego zakres robót wiertniczych i prac geologicznych związanych z wykonaniem 56 otworów 
wiertniczych do głębokości 160,0 m każdy, przeznaczonych do zainstalowania w nich gruntowych wymienników 
ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych w m. Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce. 

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, realizując obowiązek zapewnienia stronom czyn-
nego udziału w każdym stadium postępowania, istnieje możliwość wglądu do akt sprawy w siedzibie tut. Wy-
działu Środowiska, Wejherowo, ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, II piętro. W terminie 14 dni oczekujemy opinii od 
zainteresowanych, których interesu prawnego lub obowiązku postępowanie może dotyczyć.

O G Ł O S Z E N I E
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Organizatorzy zabawy fotograficznej chcą ze-
brać chwile zatrzymane w kadrze i przypomnieć, 
jak Wejherowo wyglądało w przeszłości, a jedno-
cześnie pokazać zmiany jakie zaszły w mieście na 
przestrzeni tych lat. Mile widziane zwłaszcza stare 
zdjęcia z życia miasta, a także jego mieszkańców. 

Owe 30 lat ma charakter symboliczny. Nie jest 
istotne czy jest to zdjęcie z roku 1960, 1980, 1990 
czy np. 1993. Chodzi o ukazanie fragmentu miasta 
jakie było, a jak wygląda obecnie, i ludzi w nim 
żyjących. Zbiórka archiwalnych fotografii posłuży 
do wspólnego świętowania 30. rocznicy samorządu 
terytorialnego. Być może dzięki tej zabawie uda się 
stworzyć galerię fotograficzną w internecie, którą 
będzie można obejrzeć w każdej chwili nie wycho-
dząc z domu, lub w formie wydawnictwa.

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przej-
rzenia swoich domowych archiwów i albumów w 
poszukiwaniu zdjęć związanych z historią nasze-
go miasta - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. - Często nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, jaką wartość mają nasze 
fotografie, gdzie w tle widać miasto, a czasem w 
tle lokalne wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zabawy. 

Zdjęcia cyfrowe (stare - można zeskanować lub 
sfotografować lustrzanką lub smartfonem – cho-
dzi o ostrość i dobrą jakość) należy nadsyłać na 
adres foto@wejherowo.pl w terminie do 25 ma-
ja 2020 r. W miarę możliwości warto podać rok 
wykonania zdjęcia. 

Dla osób, które nadeślą zdjęcia przewidziane są 
nagrody niespodzianki. Na życzenie autora zdjęć  
w publikowanej galerii lub wydawnictwie zamiast 
imienia i nazwiska - w celu ochrony danych oso-
bowych, można zamieścić tylko imię i wiek (np. 
Bartek lat 12) lub pseudonim. Dodatkowo należy 
załączyć zgodę na publikację (wzór znajduje się na 
stronie internetowej miasta).

Zapraszamy do wspólnej zabawy, która może 
dostarczyć wszystkim wielu wrażeń i satysfakcji. 
Zbiórka starych fotografii posłuży do wspólnego 
świętowania 30. rocznicy samorządu terytorialnego.

Zabawa fotograficzna 

wejherowo 30 lat temu a dziś
Urząd Miejski w Wejherowie z okazji 

30-lecia samorządu zaprasza wszystkich 
miłośników fotografii do udziału w zaba-
wie fotograficznej pod hasłem „Wejhero-
wo 30 lat temu a dziś”. Może w niej wziąć 
udział każdy, kto posiada w swoich lub 
rodzinnych zbiorach zdjęcie Wejherowa 
z lat 90-tych lub starsze i wykona w tym 
samym miejscu zdjęcie stanu obecnego.

O G Ł O S Z E N I E 

MIASTO
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ROCZNICE

* Czerwcowe związki św. Jana pawła ii z wejherowem 
* Mini-koncert w setną rocznicę urodzin

„Barka” dla ukochanego
ojca Świętego

W inscenizacji, której 
inicjatorem i reżyserem 
był Wojciech Rybakowski, 
wystąpili muzycy: Magda-
lena Wicka  i Waldemar 
Runtz oraz aktorzy Teatru 
OKO: Katarzyna Ciesioł-
kiewicz, Andrzej Szmidt-
ke i Jakub Szumilas.

Teatr OKO działa przy 
Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie. Insceniza-
cję obejrzał Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz 
przechodnie, którzy zatrzy-
mywali się, aby posłuchać 
pieśni „Barka” i kilku in-
nych utworów.

Z okazji setnej rocznicy 
urodzin Ojca Świętego przy-
pomnijmy Jego związki z 
Wejherowem. Po pierwsze, 
Jan Paweł II był ososbiście 
na Kalwarii Wejherowskiej, 
o czym informuje tablica 
na kaplicy Trzech Krzyży 
na Górze Golgota. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że w  15 
czerwca 1953 roku Kal-
warię odwiedził przyszły pa-
pież, a wtedy jeszcze młody 
ksiądz Karol Wojtyła. Przy-
był tutaj z grupą krakow-

Na wejherowskim rynku w poniedziałkowy wieczór 18 maja za-
brzmiała ukochana przez świętego Jana Pawła II pieśń „Barka” w 
pięknym wykonaniu. Aktorzy Teatru Oko przeczytali fragmenty 
papieskich homilii i „Tryptyku Rzymskiego”. W ten sposób wejhe-
rowianie uczcili 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka.

skich studentów w ramach 
wakacyjnej pieszej wędrów-
ki po Kaszubach. Historię tę 
odkryła i opisała nieżyjąca 
już dziennikarka wejherow-
ska, Regina Osowicka. 

Drugim wydarzeniem, 
wiążącym nasze miasto ze 
świętym Janem Pawłem II 
jest koronacja Obrazu Mat-
ki Bożej Wejherowskiej, co 
miało miejsce 5 czerwca 
1999 roku.

Podczas uroczystej mszy 
świętej na sopockim Hipo-
dromie Jan Paweł II nałożył 
korony na  cudowny i zabyt-
kowy Obraz z Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnego w Wej-
herowie.  XVII-wieczny obraz 
jest największym „skarbem” 
kościoła i klasztoru o.o. 
Franciszkanów w Wejhero-
wie. Liczne vota umieszczo-
ne obok Obrazu Matki Bożej 
Wejherowskiej - Uzdrowie-
nia Chorych na Duszy i Cie-
le, świadczą o wdzięczności 
wiernych za wysłuchanie ich 
próśb. Cudowny Obraz jest 
ważnym elementem Sank-
tuarium Pasyjno-Maryjnego 
w Wejherowie, nazywanym 
Duchową Stolicą Kaszub. 

Co ciekawe, oba zda-
rzenia miały miejsce w 
czerwcu, podobnie jak in-
ne, związane z Ojcem Świę-
tym i Wejherowem. Chodzi 
o udział Komitetu Piaśnic-
kiego we mszy św. pod prze-
wodnictwem Ojca Świętego 
Jana Pawła II na Skwe-
rze Kosciuszki w Gdyni, 
11 czerwca 1987 r. Komi-
tetowi przewodniczył ks. 
Bogusław Żurawski, pro-
boszcz parafii Trójcy Św. 
w Wejherowie. Członkowie 
Komitetu byli bardzo wzru-
szeni, kiedy podczas homi-
lii Ojciec Święty wspomniał 
m.in. o tragedii w Piaśnicy. 
Po uroczystości Jan Paweł 
II przekazał ks. Żurawskie-
mu stułę papieską, w darze 
dla kościoła Trójcy Świętej 
w Wejherowie.

Podczas pielgrzymek i 
wycieczek do Rzymu wej-
herowianie byli wielokrot-
nie uczestnikami audiencji 
u Jana Pawła II. W 1992 
roku w Watykanie wręczyli 
Papieżowi obraz autorstwa 
Macieja Tamkuna, przed-
stawiający Matkę Bożą Wej-
herowską.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

urodziny miasta inne niż zwykle

wkrótce wspomnienia,
wystawa i podchody

Ze względu na wyjątko-
wą sytuację i zakaz organi-
zowania zgromadzeń oraz 
imprez masowych, nie mo-
żemy spotkać się tradycyj-
nie na Placu Wejhera. Jak 
te spotkania wyglądały w 
ubiegłych latach przypomni 
nam Wejherowskie Cen-
trum Kultury - współorga-
nizator corocznych imprez, 
na które zawsze mieszkań-
ców i gości zapraszał prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.

WCK ma dla wejhero-
wian dwie propozycje, któ-
re pozwolą w bezpieczny 
sposób celebrować ten waż-
ny dla miasta dzień!

23 maja na Placu Wej-
hera zostanie zaprezento-
wana wystawa dotycząca 
Dni Jakuba na przestrze-

Tradycyjnie pod koniec maja mieszkańcy Wejherowa święto-
wali kolejne rocznice założenia osady Wejherowska Wola przez 
Jakuba Wejhera. Miało to miejsce 28 maja 1643 roku. Tym razem 
z wiadomych powodów nie będzie ani podniosłej uroczystości 
na rynku ani koncertu z okazji Dnia Jakuba. Będzie natomiast 
wystawa, która przypomni, jak obchodziliśmy urodziny miasta 
w poprzednich latach.

ni lat. Oglądający ją prze-
chodnie dowiedzą się, jak 
to wszystko się zaczęło, ja-
cy artyści uświetniali nasze 
święto, kogo wyróżnił Pre-
zydent Wejherowa. Być mo-
że znajdą Państwo siebie i 
swoją rodzinę na archiwal-
nych zdjęciach.

Drugą niespodzianką, 
którą przygotowuje Wejhe-
rowskie Centrum Kultury, 
będą miejskie podchody. 
Na wybranych słupach i w 
gablotach pojawią się ła-
migłówki. Świetna zabawa 
dla całej rodziny, wspólne 
rozwiązywanie zagadek na 
świeżym powietrzu, spacer 
po Wejherowie to z pewno-
ścią dobry pomysł na świę-
towanie Urodzin Miasta! 

Oby tylko dopisała po-
goda.

28 maja 1643 roku Ja-
kub wejher założył osa-
dę wejherowska wola. 
13 stycznia 1650 król Jan 
kazimierz nadał osadzie 
przywilej, podnosząc ją 
do rangi miasta.

Miasto, lokowane na 
prawie chełmińskim  (jako 
ostatnie w Polsce) otrzy-
mało nazwę Wejheropo-
lis oraz wszystkie prawa i 
przywileje miast pruskich.

Było jedynym na Ka-
szubach miastem prywat-
nym i należało do Jakuba 
Wejhera, który zbudował 
kościół farny Trójcy Prze-
najświętszej, a w latach 
1648-1651 kościół klasz-
torny pw. św. Anny ojców 
franciszkanów. Zainicjo-
wał też budowę Kalwarii.

Przedstawiciel pomorskiej magnaterii, dowódca wojsk Jakub Wejher stoi dumnie na 
pomniku w centrum placu swojego imienia. Szczątki założyciela miasta i bliskich mu 
osób (dwóch kolejnych żon oraz dzieci) spoczywają w krypcie kościoła klasztornego.
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Jednostka OSP Wejhero-
wo zrzesza 80 osób w różnym 
wieku. Wśród strażaków-
-ochotników są również 
kobiety. Do działań opera-
cyjnych przeszkolonych jest 
25 druhów, którzy mają od-
powiednie uprawnienia i 
wymagane badania lekar-
skie. Są to zazwyczaj młodzi 
i sprawni fizycznie straża-
cy-ochotnicy. Do dyspozycji 
mają 3 samochody bojowe: 
średni samochód ratowni-

Dzień strażaka bez świętowania

Zawsze pomocni
Ze względu na epidemię w tym roku nie było tradycyjnych obcho-

dów Święta Strażaka, przypadającego 4 maja w dzień św. Floriana. 
Zamiast tego druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 
zorganizowali zbiórkę (z zachowaniem wszelkich środków ostroż-
ności) i pojechali do Gdańska po żywność i materiały dla osób prze-
bywających na kwarantannie. Część z nich rozwozili pod wskazane 
adresy, a resztę przekazali do MOPS w Wejherowie, z którym na co 
dzień współpracują.

czo-gaśniczy Renault, lekki 
samochód ratowniczo-gaśni-
czy Mitsubishi oraz samo-
chód ratowniczo-techniczny 
Nissan Navara, przystoso-
wany do ciągnięcia łodzi ra-
towniczej i poszukiwań osób 
zaginionych. 

Dobre wyposażenie bo-
jowe jednostki strażacy 
zawdzięczają bliskiej współ-
pracy z miastem. Zarów-
no prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i 

sekretarz miasta Bogusław 
Suwara są druhami OSP.

W ubiegłym roku wej-
herowscy druhowie OSP 
uczestniczyli w 180 akcjach 
ratowniczych m.in. poża-
rach, wypadkach drogowych, 
niesieniu różnego rodzaju 
pomocy, w tym alarmowym 
otwieraniu mieszkań, ra-
towaniu zwierząt i innych 
sytuacjach zagrożenia zdro-
wia, życia mieszkańców. W 
2020 roku w ciągu 4 miesięcy 
odnotowali już 75 wyjazdów 
alarmowych i pomocowych. 
Podczas wyjazdów zawodo-
wych jednostek poza teren 
miasta strażacy-ochotnicy 
pełnią dyżur alarmowy w 
mieście, gotowi do wyjazdu 
na teren Wejherowa lub gmi-
ny Wejherowo.

- W skład jednostki OSP 
wchodzą przedstawiciele 
różnych zawodów, w tym 
m.in. żołnierze zawodowi, 
policjanci, zawodowi straża-
cy i inni. Szerokie spektrum 
zawodowe strażaków-ochot-
ników pozwala wykorzystać 
w trybie alarmowym ich 

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wiedzę i różne umiejętności. 
Do działań, prowadzonych 
w ramach epidemii koro-
nawirusa wyznaczono pię-
ciu przeszkolonych druhów, 
którzy tym się zajmują, by 
gwarantować innym bezpie-
czeństwo zdrowotne w jedno-
stce - informuje druh Kamil 
Groth, prezes OSP. 

Działalność w szeregach 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
to misja społeczna, wyma-
gająca poświęcenia, odwagi, 
umiejętności i hartu ducha. 

Z okazji niedawnego 
Dnia Strażaka wszystkim 
strażakom, zarówno tym 
społecznym jak i zawodo-
wym, życzymy wszystkie-
go najlepszego, a przede 
wszystkim bezpieczeń-
stwa, bo niosąc pomoc in-
nym sami narażają swoje 
zdrowie i życie.

Takie życzenia dla stra-
żaków zamieszczono na 
stronie Urzędu Miejskiego, 
a Redakcja „Pulsu Wejhero-
wa” dołącza się do nich.

Archiwalne 

wydania 

„pulsu

wejherowa”

są dostępne 

w internecie:

www.pulswejherowa.pl

Festiwal zorganizowany był w Sankt Petersburgu. Z 
powodu epidemii koronawirusa, festiwal musiał odbywać 
się online, a młodzi muzycy łączyli się poprzez łącza in-
ternetowe z organizatorami. Skrzypaczka Zoja Syguda 
zagrała koncert skrzypcowy autorstwa Henryka Wieniaw-
skiego, a pianista Zbigniew Trusewicz zagrał kompozy-
cję pod nazwą „Mañana” Grzegorza Miśkiewicza. 

Młodzi utalentowani muzycy z powiatu wejherowskiego 

Zagrali na międzynarodowym
festiwalu charytatywnym

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejhe-
rowie, Zbigniew Trusewicz i Zoja Syguda, wzięli udział w Międzynarodowym Charyta-
tywnym Festiwalu Muzyki i Sztuki dla Dzieci „Touch the Sound 2020”. 

W festiwalu wystąpili młodzi artyści z całego Świa-
ta, a udział w tym przedsięwzięciu był nie tylko możli-
wością zaprezentowania młodych talentów muzycznych, 
ale także wprowadzenia słuchaczy w fascynujący świat 
muzyki klasycznej.

Festiwal został zorganizowany przez Sankt Peters-
burg Stars, Lions Club i Lions Club Gdańsk Amber.

AKTUALNOŚCI

Wydawnictwo jest efek-
tem czwórporozumienia 
wymienionych wyżej insty-
tucji. Zawiera wiele cieka-
wych artykułów oraz zdjęć 
ilustrujących wydarzenia 
kulturalne i artystyczne. 
Całość uświetnił swoimi za-
bawnymi ilustracjami wej-
herowski grafik i rysownik 
Tomasz Mering.   

Zainteresowanych je-
go nabyciem kierujemy do 
wejherowskich placówek 
kultury. Można go również 
wypożyczyć w Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej.

Biblioteka była w tym 
roku głównym wydawcą 
Wejherowskiego Rocznika 
Kulturalnego 2019 i z tej 
okazji przygotowała grę 
mobilną, o której piszemy 
na str. 9. 

Książka ukazała się w 
Wydawnictwie REGION w 
Gdyni w nakładzie 200 eg-
zemplarzy. 

Ukazało się szóste wydanie Wejherowskie-
go Rocznika Kulturalnego, z informacjami o 
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Wejherowie oraz Wejherowskiego Centrum 
Kultury-Filharmonii Kaszubskiej w 2019 roku. 

szóste wydanie już gotowe

wejherowski 
Rocznik 
kulturalny
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KULTURA

Gryf Literacki
- W marcu planowaliśmy wręczenie 

nagrody „Gryf Literacki”, ale nie było to 
możliwe - mówi Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. - Czekamy na 
czas, w którym będziemy mogli nagrodzić 
autora lub autorkę wybranej publikacji, 
a na razie zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w grze dotyczącej tej nagrody. Jeśli nie 
wiesz co to za nagroda, albo chcesz dowie-
dzieć się czegoś więcej o niej, ta gra jest 
dla ciebie.

Wejherowski Rocznik
Kulturalny
Na zakończenie Tygodnia Bibliotek wy-

dany został kolejny, szósty numer Wej-
herowskiego Rocznika Kulturalnego. 
Publikacja jest efektem współpracy czte-
rech wejherowskich instytucji kultury: 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. 
Fryderyka Chopina (PSM I st. w Wejhe-
rowie), Wejherowskiego Centrum Kultu-
ry (Filharmonia Kaszubska - WCK) oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Alek-
sandra Majkowskiego. 

- Z okazji wydania nowego numeru 
wspólnie przygotowaliśmy grę mobilną, 
która przybliży informacje na temat dzia-
łalności wejherowskich instytucji kultury, 
i przypomni niektóre wydarzenia zorga-
nizowane w Wejherowie. Dobrej zabawy 
- dodaje dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie

Biblioteka przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie  jest czynna w po-
niedziałki w godz. 9.00-15.00 z przerwą na dezynfekcję w godz. 12.00-
12.30. Od wtorku do piatku Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w 
godz. od 11.00 do17.30, z przerwą w godz. 14.00-14.30. W soboty bi-
blioteka jest nieczynna.

Przy jednym stanowisku w bibliotece może przebywać tylko jedna 
osoba, w maseczce i rękawiczkach. Nie można obecnie korzystać z czy-
telni, jedynie z wypożyczalni książek. To tylko niektóre nowe wymogi. 
Szczegóły na grafice poniżej:

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest 
czynna od 11 maja. Dla bezpieczeństwa czytelników i 
pracowników biblioteki, w oparciu o wytyczne Mini-
sterstwa Rozwoju i GIS oraz rekomendacje Biblioteki 
Narodowej, wprowadzone zostały nowe zasady funk-
cjonowania biblioteki.

Bibliotekarze i książki czekają

obowiązują zasady 
bezpieczeństwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała dwie nowe gry 
mobilne dla swoich czytelników i sympatyków.  

Dla czytelników i sympatyków

Nowe gry mobilne

Biblioteka pedagogiczna czyn-
na jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10.00-16.00. W 
celu zapewnienia bezpiecznego 
korzystania z księgozbioru, na-
leży przestrzegać zasad. Przed 
przyjściem do Filii PBW należy 
wybrać książki/multimedia w ka-
talogu online oraz dokonać rezer-
wacji poprzez konto czytelnika 
lub telefonicznie (58 671 32 87) 
albo pisząc na adres mailowy: 
pbwwejherowo@pbw.it.pl. Do 
placówki zapraszane są osoby po 
przygotowaniu zamówionych pu-
blikacji do odbioru;

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Filia w Wejherowie także otworzyła 
swoje podwoje. Od poniedziałku 18 maja zaprasza czytelników do swojej siedzi-
by przy ul. Rzeźnickiej 9 (I piętro, wejście od rzeki Cedron, z boku budynku). 

Biblioteka pedagogiczna już otwarta

Na terenie Filii PBW można 
przebywać wyłącznie w masecz-
ce zakrywającej usta i nos oraz 
po dezynfekowaniu dłoni. Czy-
telnicy muszą poruszać się w 
wyznaczonym obszarze i z zacho-
wywaniem bezpiecznych odle-
głości. Jednocześnie w bibliotece 

może przebywać 1 osoba, tylko 
przez czas niezbędny do zwrotu 
i wypożyczenia zbiorów.

Do końca maja br. nie będą 
naliczane kary za przetrzymanie 
zbiorów bibliotecznych. Do odwo-
łania nie ma możliwości korzysta-
nia z czytelni, ani z toalety.

Czytelników, po telefonicznym umówieniu się,  zaprasza rów-
wież powiatowa Biblioteka publiczna przy ul. Dworcowej 7 w 
wejherowie, o czym informowaliśmy szerzej w poprzednim wy-
daniu „pulsu”.  szczegóły na: https://www.pbpw.pl/
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POMOC

 Inicjatorem działań „Wi-
dzialnej Ręki” na terenie 
Wejherowa, Redy i Rumi, 
jest Dawid Schwann, ko-
mendant Hufca ZHP Wej-
herowo. „Widzialna Ręka” 
w Wejherowie powstała 17 
marca br. i w ciągu nieca-
łych dwóch dni skupiła po-
nad 500 osób, a obecnie to 
ponad 2500 osób. Działania 
grupy polegają głównie na 
pomocy Szpitalowi Specja-
listycznemu w Wejherowie. 
Oprócz tego harcerze po-
magają osobom starszym, 
które znajdują się w gru-
pie ryzyka, współpracując z 
druhami OSP Wejherowo, 
którymi kieruje prezes Ka-
mil Groth. 

Harcerze współpracują 
także z innymi jednostkami 
OSP m.in. w Redzie, Gości-
cinie, Bolszewie, Gniewinie 
i Choczewie.

Pomoc osobom starszym 
polega m.in. na robieniu za-
kupów, realizacji recept, a 
nawet wychodzeniu z psem. 
Pomoc świadczona jest też 
innym osobom, np. elektro-
nicznie, poprzez prowadze-
nie domowej nauki dla dzieci 
czy też w czynnościach bez-

harcerze Zhp zaangażowani w akcję  „widzialna Ręka”

pomagają mieszkańcom
Na terenie Wejherowa oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego od dwóch miesięcy dzia-

ła „Widzialna Ręka Wejherowo, Reda, Rumia”. W ramach wspólnej inicjatywy, harce-
rze, strażacy OSP, Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GRYF i wiele innych 
osób, pomagają wejherowskiemu szpitalowi, prowadząc zbiórkę potrzebnych rzeczy. 
Harcerze i pozostali uczestnicy akcji niosą również pomoc osobom starszym i włączają 
się do innych przedsięwzięć pomocowych.

pośrednich.  Do „Widzialnej 
Ręki” o pomoc zwracają się 
nie tylko osoby prywatne, 
ale także instytucje jak np. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Luzinie.

Zbiórka potrzebnych rze-
czy dla wejherowskiego szpi-
tala rozpoczęła się od jednej 
przyczepki, ustawionej w 
okolicach budynku OSP w 
Wejherowie. Potem powsta-
ły kolejne punkty m.in. w 
Redzie, Szemudzie, Chocze-
wie, Gniewinie, Gościcinie, 
Kąpinie, Gowinie, Rumi i w 
Orlu. Mieszkańcy przekazy-
wali do przyczepek nie tylko 
środki dezynfekujące, ma-
seczki, rękawiczki, ale także 
długopisy, jednorazowe kub-
ki, sztućce, kremy do rąk itd.

Udało się pozyskać wiele 
rzeczy, w tym: ponad 1300 
przyłbic medycznych, 200 
masek z filtrem, kilkadzie-
siąt metrów materiałów do 
szycia maseczek, kilkaset 
jednorazowych rękawiczek 
(najbardziej poszukiwana 
rzecz), kilkadziesiąt czep-
ków ochronnych, ochrania-
czy na buty, 75 gogli, a do 
nich środek antyfog zapo-
biegający parowaniu, środki 

do dezynfekcji rąk, mydło, 
kilkaset kremów, ogromne 
ilości jednorazowych kub-
ków, sztućców, talerzy. Po-
nadto trafiło 20 regałów, 
40 koszy na śmieci, ponad 
60 pojemników na żywność, 
dozowniki na mydła, 11 ty-
sięcy długopisów, 4 czajniki 
elektryczne, 2 mikrofalówki, 
jednorazowe prześcieradła, 
ręczniki papierowe, papier 
do drukarek, wiele przeką-
sek, kawa, herbata, soki, 
mleko, 12 palet wody, kilka 
pralko-suszarek, lodówka i 
wiele innych przedmiotów. 

Pomagają nie tylko harce-
rze czy strażacy ochotnicy (o 
których piszemy na str. 10) 
ale inni aktywni mieszkań-
cy. Od dwóch miesięcy gru-
pa mieszkanek Wejherowa 

Więcej informacji na stronach: 
www.wejherowo.zhp.pl   e-mail: wejherowo@zhp.pl

W czasie zmagania się z epidemią koronawirusa, Ca-
ritas zaproponował siostrom zakonnym wykonanie dań 
kulinarnych, a najlepiej gdyby były to ciasta o różnych 
recepturach. Rozwożenie smakołyków po szpitalach tra-
wo trzy dni, a do Wejherowa wypieki trafiły w ostatnim 
dniu trwania akcji. 

Siostry zakonne przygotowały ponad 200 blach z cia-
stami. Oprócz szpitala w Wejherowie wypieki dostarczono 
do Szpitala Miejskiego w Gdyni oraz Szpitala Copernicus 
w Gdańsku.

Pyszne wypieki trafiły do lekarzy oraz pacjentów na 
szpitalnych oddziałach.

W sołectwie Orle zorganizowano szereg akcji mających na 
celu pomoc potrzebującym ochrony i wsparcia w tym trud-
nym czasie. 

Dzięki mieszkańcom, udało się zebrać i przekazać znaczną 
ilość wody, środków czystości, oraz artykułów spożywczych. 
Kolejną akcją było rozdysponowanie wśród mieszkańców 
ponad 200 maseczek ochronnych, które między innymi 
za pośrednictwem parafialnego zespołu Caritas trafiły do 
najstarszych mieszkańców sołectwa. W akcjach aktywnie 
uczestniczyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich Orle, które 
uszyły ponad 200 maseczek na potrzeby pracowników Urzę-
du Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla lekarzy i pacjentów

Ciasta od sióstr 
zakonnych

Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach 
prowadzonej akcji pomocy szpitalom prze-
kazał m.in. do Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie różnorodne ciasta wypieczone 
przez siostry zakonne. Wypieki powstawały 
w 40 domach zakonnych. 

Sołtys, Rada Sołecka oraz radni z sołectwa 
Orle w gminie Wejherowo zorganizowali 
zbiórkę artykułów dla Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie oraz inne akcje.

szpitalowi i mieszkańcom

sołectwo orle 
pomaga

szyje maseczki dla medy-
ków i potrzebujących. Koor-
dynatorką grupy jest Beata 
Młyńska. Grupa składa 
się z ponad 200 osób, któ-
re uszyły ponad 7 tys. ma-
seczek. Obecnie członkowie 
„Widzialnej Ręki” drukują 
przyłbice i przekazują je do 
różnych placówek. Wszystko 
to, aby wspierać walkę z za-
grożeniem związanym z epi-
demią koronawirusa.

Prośby o pomoc ze stro-
ny seniorów lub innych 
osób potrzebujących zbie-
rane są telefonicznie pod 
numerem: 

   533-384-494 
codziennie w godzinach 
8:30-18:00, jak również 
poprzez facebooka w gru-
pie „Widzialna ręka Wejhe-
rowo, Reda, Rumia”. 

Akcja Fundacji Inspirujące Przykłady polega na wspieraniu 
małych wiejskich szkół na Kaszubach. We współpracy z Zrzesze-
niem Kaszubsko-Pomorskim przekazała ponad 80 sztuk lapto-
pów, monitorów i akcesoriów komputerowych dla 5 kaszubskich 
szkół podstawowych. sprzęt komputerowy otrzymali również 
uczniowie szkoły w Niepoczołowicach w gminie Linia.

Tym samym mogą już cieszyć się sprawnym sprzętem do na-
uki zdalnej. To wszystko dzięki uprzejmości pomorskich firm: 
Blue Media, Refinitiv, Bilander i Mielewczyk. Oprócz sprzętu zo-
stali też wyposażeni w programy do zdalnej nauki stworzone 
przez Learnetic i Nuadu.

Na tym akcja się nie kończy. Przekazanie komputerów zakoń-
czyło dopiero pierwszy etap  akcji, którą wspierają różne firmy.

komputery 
dla uczniów
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POWIAT

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyce
O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

O G Ł O S Z E N I E

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.

      Wójt Gminy Łęczyce
         Piotr Wittbrodt 

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 2020 r., poz. 283) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce uchwalonego Uchwałą Nr XXI/19/2020 
Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 lutego 2020 r.

- Pomysł narodził się spon-
tanicznie podczas rozmowy z 
panem wójtem Piotrem Wit-
tbrodtem, który chcąc wes-
przeć mieszkańców naszej 
gminy zainicjował szycie 
maseczek – mówi Hanna 
Mancewicz dyrektor Gmin-
nego Instytucji Kultury i Bi-
blioteki Gminy Łęczyce z 
siedzibą w Strzebielinie. -  
W tym czasie kulturalnego 
przestoju, postanowiliśmy 
pomysł wcielić w życie. Za-
mówiliśmy kolorowe mate-
riały, fizelinę, nitki, gumki i 
ruszyliśmy „z kopyta”, oczy-
wiście zachowując niezbędne 
środki ostrożności i wymogi, 
związane z epidemią. 

Zamiast zajęć, zabaw i wydarzeń - pracownia krawiecka

Maseczki z instytucji kultury
Maseczki są dziś wszystkim bardzo potrzebne, a był czas, kiedy niełatwo było je kupić. 

Kiedy placówki kultury zostały zamknięte, a ich pracownicy mieli więcej czasu, w gminie 
Łęczyce pojawił się pomysł szycia maseczek w domu kultury w Strzebielinie. 

Jak podkreśla H. Man-
cewicz, materiały koniecz-
nie musiały być kolorowe, 
bo przecież muszą dawać 
nadzieję i choć odrobinę 
wsparcia. Potem pozosta-
ło już „tylko” znaleźć wśród 
pracowników osoby, które 
potrafią szyć. 

Na całe szczęście okaza-
ło się, że ekipa GIKiB jest 
wszechstronnie uzdolniona. 
Panie potrafią świetnie kroić 
materiał, szyć, prasować itp. 
Pracownicy GIKiB podzielili 
się na trzy ekipy i zamienili 
dom kultury w Strzebielinie 
w pracownię krawiecką. 

- Najważniejsze było po-
dzielenie obowiązków. Kto 

szyje, kto wycina, kto pra-
suje, kto przygotowuje za-
kładki i w końcu… kto 
pakuje do woreczków. Mu-
szę przyznać, że od początku 
wszystko funkcjonowało jak 
w dobrze działającej manu-
fakturze - dodaje dyrektor 
GIKiB w Łęczycach.

Niedawno zakończo-
no trwające kilka tygodni 
przedsięwzięcie. Pracow-
nicy łęczyckiej insty-
tycji kultury uszyli w 
sumie 1532 maseczki!

Maseczki są solidnie wy-
konane, mają wszyty filtr z 
fizeliny i co najważniejsze 
są wielokrotnego użytku. 

Kolorowe maseczki każ-

dego dnia przewożono do 
Urzędu Gminy w Łęczycach, 
gdzie były i są nadal roz-
dzielane oraz przekazywane 
do sołectw. Tam trafiają do 
osób najbardziej potrzebu-
jących i najbardziej zagro-
żonych wirusem ze względu 
na wykonywane obowiązki. 

- Nie zapominamy też 
o tych, którzy są dla nas 
wsparciem: o strażakach, 
policjantach, pracowni-
kach poczty i innych in-
stytucji. Myślę, że wszyscy, 
szczególnie w tym trud-
nym czasie, powinniśmy 
trzymać się razem – mówi 
Hanna Mancewicz.

Pracownicy Gminnej In-
stytucji w Łęczycach twier-
dzą, ze szycie maseczek  
dało im wiele radości, bo 
poczuli się znowu potrzeb-
ni. Satysfakcję przyniosła 
im wspólna - chociaż w pew-
nym rozdzieleniu - praca i 
fakt, że maseczki są staran-
nie uszyte i dobrej jakości

-  Jestem ogromnie dum-
na, że mam taki niesamo-
wity zespół - mówi dyrektor 
H. Mancewicz - Dziękuję 
wszystkim za zaangażowa-
nie. Słowa, które dołączamy 
do pakiecików są pisane z 
głębi serca… Życzymy miesz-
kańcom gminy zdrowia i 
przypominamy, że wszystko 
będzie dobrze! 

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

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

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE INFORMUJE
wydział komunikacji 

starostwa powiatowego w wejherowie 

obsługuje klientów w godzinach 8-15,  

po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać tylko pod nu-
merem telefonu:
1) 58 572 95 26 w sprawach dotyczących rejestracji po-
jazdów, odbioru dowodu 
     rejestracyjnego,
2) 58 572 95 25 w sprawach dotyczących praw jazdy, ze-
zwoleń na kierowanie  pojazdem uprzywilejowanym, le-
gitymacji 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 wpuszcza-
ni 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).  

Starostwo prosi o punktualne przybycie. Spóźnienie wiązać 
się będzie z automatycznym anulowaniem wizyty.
Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kom-
pletnego wniosku  wraz z numerem telefonu i adresem 
e-mail w skrzynce w przedsionku wejścia do Starostwa Po-
wiatowego od strony zachodniej (parku). Wnioski te będą 
rozpatrywane sukcesywnie. 

k o M u N i k A t 

 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
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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

Na podstawie przepisów dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy nadal będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do 
8 roku życia oraz opiekunom dzieci do 16 lat, jeśli mają 
orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, w przypadku 
orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności oraz rodzicom dzieci, które mają orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Okres pobierania tego 
zasiłku został wydłużony do 14 czerwca 2020 r. 

Otwarcie placówek jest możliwe ale nie obowiązkowe. 
Decyzja zależy od organu założycielskiego i powinna być 
podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarny-
mi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w re-
jonie oraz po konsultacji z rodzicami. Nawet jeżeli władze 
samorządowe zdecydują        o otwarciu placówek, rodzice 
mają wybór czy posłać do nich dziecko czy nie. Jeśli mimo 
otwartego żłobka lub przedszkola się na to nie zdecydują, 
to będą mogli dalej bez obaw pobierać dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy. 

Wszelkie informacje dotyczące zasiłku opiekuń-
czego są dostępne na stronie internetowej zus.pl.

Rodzice nadal mają wybór

Dodatkowy 
zasiłek 
opiekuńczy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 14 maja, czas przez który można korzystać z 
dodatkowego zasiłku opiekuńczego został prze-
dłużony do 14 czerwca. Jeżeli placówka jest już 
otwarta to rodzice zadecydują czy poślą dziec-
ko do przedszkola lub żłobka czy skorzystają z 
dodatkowego świadczenia.

Bezpośrednie badania 
lekarskie są przywracane 
etapowo, z zachowaniem 
środków ostrożności dostoso-
wanych do sytuacji sanitar-
no-epidemiologicznej.

Na podstawie Tarczy An-
tykryzysowej czasowe orze-

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpo-
średnie przez lekarzy orzeczników. Klienci są indywidualnie zawiada-
miani o terminie i miejscu badania.

Z zachowaniem środków ostrożności

Zus przywraca bezpośrednie 
badania lekarskie

czenia lekarskie, stanowiące 
podstawę do wypłaty rent i 
świadczeń rehabilitacyj-
nych, których ważność upły-
nęła lub upłynie w trakcie 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub w ciągu 30 dni po 
odwołaniu tego stanu, są z 

mocy prawa przedłużane na 
3 miesiące. 

Warunkiem jest jednak 
złożenie wniosku o świad-
czenie na dalszy okres przed 
upływem terminu ważności 
tego orzeczenia.

Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przy-
znanie przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres epidemii. Emerytu-
ry, renty i inne świadczenia o charakterze długoterminowym ZUS przyznaje, ponownie 
ustala ich wysokość lub wypłaca na podstawie wniosku, jeżeli zostanie on złożony naj-
później 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu  epidemii. 

ZUS może w tej sytuacji ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć jego 
wypłatę od dnia, w którym spełnione były wymagane do tego warunki – nie wcześniej 
jednak niż od 1 marca 2020 r. W tym celu do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie. 

Nie chcesz składać wniosku o emeryturę 
w czasie epidemii? Masz na to czas!

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę lub rentę, ale z różnych przyczyn 
nie możesz tego zrobić w okresie trwania epidemii?  Nie musisz martwić 
się, że nie otrzymasz wypłaty za czas jej trwania. 
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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

Edycja wakacyjnego konkursu pocztówkowego skierowana jest do 
wszystkich chętnych podróżników oraz pasjonatów wakacji i podróżo-
wania, mieszkających na terenie powiatu wejherowskiego. 

Przez cały okres nadchodzących wakacji będzie można przesyłać 
zdjęcia w formie pocztówki z pozdrowieniami. Elementem zdjęcia po-
winien być wypoczynek związany z kulturą i czytelnictwem. Nagrody 
czekają na tych, którzy przyślą najciekawsze kartki z najpiękniejszy-
mi - zdaniem komisji - pozdrowieniami. 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  I - dzieci w wieku do 
14 lat, II - amatorzy - wiek od 15 lat, III - profesjonaliści 

Prace można przesyłać od 1 czerwca do 1 września 2020. 
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać trzy pocztówki (zdjęcia). 

Prace będą oceniane przez specjalnie w tym celu powołaną komisję. 
Po zakończeniu konkursu, we wrześniu, z nadesłanych prac zostanie 
stworzona wystawa. Odbędzie się również spotkanie z podróżnikiem, 
podczas którego zostaną wręczone nagrody. Nagrodzone i wyróżnione 
prace zostaną również umieszczone na stronie internetowej BCK i 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie. 

Prace wraz z kartą zgłoszeniową którą można pobrać na stronie 
organizatora: http://bckgw.pl należy przesłać na adres: 

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, 
ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino 
lub na adres e-mail: centrumkultury@bckgw.pl. 
W przypadku większych plików dopuszczalne jest przesłanie za 

pomocą WeTransfer. 5. 
W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne nagrody. Prze-

widziane są również wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe: w tym tablet (kat.I) , laptop (kat. II), 
bony na zakupy (kat. III). Organizator zastrzega sobie prawo do zmia-
ny nagród oraz do odwołania konkursu. Nagrody zostaną wręczone 
podczas spotkania z podróżnikiem we wrześniu.

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejhero-
wo zaprasza do udziału w konkursie fotograficz-
nym „Pocztówka z wakacji”. Partnerem konkursu 
jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

wyślij zdjęcia i wygraj nagrodę

pocztówka z wakacji

www.pulswejherowa.pl

udzielamy 

rabatów

od cen 

reklam!
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