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Nowy bezpłatny parking Pieniądze
na
inwestycje
przy szpitalu otwarty

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Wejherowa zapadły bardzo ważne decyzje związane z budżetem miasta i inwestycjami miejskimi. Radni
zwiększyli środki finansowe na budowę ulicy Gryfa
Pomorskiego i Necla, budowę zespołu otwartych basenów „Wodne Ogrody” oraz boiska do piłki nożnej
na Osiedlu Sucharskiego, w ramach budżetu obywatelskiego. 				
Str. 3

Rozbudowa
Starostwa
Trwa rozbudowa Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w tym budowa spadzistego dachu. Budynek zyska kolejne piętro oraz 900 metrów kw. nowej
powierzchni użytkowej. Dodatkowe pomieszczenia
biurowe poprawią komfort obsługi mieszkańców
oraz warunki pracy urzędników. Po blisko pięćdziesięciu latach wejherowskie Starostwo odzyska
wygląd, jaki miało przed pożarem, który zniszczył
budynek w latach siedemdziesiątych.		
Str. 7

Można już korzystać ze 154 bezpłatnych
miejsc parkingowych przy wejherowskim
Szpitalu Specjalistycznym. Mieszkańcy oczekiwali tej inwestycji, ponieważ dotychczasowe
parkingi przy szpitalu były niewystarczające.
Inwestycję zrealizowało miasto Wejherowo
przy wsparciu finansowym Starostwa i gmin
powiatu wejherowskiego. 		
Str. 2

Linia 16 dłuższa
Fot. Leszek Spigarski

Mieszkańcy osiedla Sucharskiego w Wejherowie
zyskają nowe połączenie autobusowe, dzięki wcześniejszej budowie ulicy Krofeya. Od września br. linia nr 16 będzie jeździć aż do osiedla Sucharskiego,
w godzinach szczytu co 30 minut.
Str. 12
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WYDARZENIA
Dla pacjentów i ich rodzin

• Bezpłatne miejsca postojowe w pobliżu szpitala

Nowy parking na 154 auta już otwarty

Nowy parking przy wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym został oficjalnie otwarty. Można już korzystać ze 154 bezpłatnych
miejsc, bardzo potrzebnych pacjentom i ich rodzinom. Mieszkańcy oczekiwali realizacji tej inwestycji, ponieważ dotychczasowe
parkingi przy szpitalu były niewystarczające. Inwestycję zrealizowało miasto Wejherowo przy wsparciu finansowym Starostwa
i gmin powiatu wejherowskiego.
Koszt budowy parkingu
wyniósł ok. 2 mln zł. Prawie
2/3 kosztów budowy sfinansowało miasto Wejherowo,
a pozostałą cześć wspólnie
Powiat Wejherowski oraz
samorządy Rumi, Redy,
gminy Wejherowo, gminy
Szemud, gminy Gniewino,
gminy Linia, gminy Luzino
i gminy Łęczyce.
Duży parking o powierzchni ponad 4 tys. metrów kw. powstał między ul.
Jagalskiego a lądowiskiem
dla helikopterów.
Nowy parking został wyłożony płytami yomb. Powstała tam również jezdnia
manewrowa z kostki betonowej oraz dojazd do parkingu od ul. Jagalskiego,
a także chodnik. Pobocza
oraz skarpy zostały wzmocnione płytami ażurowymi i
obsiane trawą. Obiekt posiada oświetlenie.
Zakończenie prac zaplanowano na koniec sierpnia
br. i umowy dotrzymano.
- Przy wejherowskim
szpitalu powstał długo oczekiwany bezpłatny parking.
Jest to odpowiedź na liczne
apele osób korzystających
z usług naszego szpitala - podkreślił Krzysztof
Hildebrandt, prezydent
Wejherowa. - Budowa parkingu nie tylko ułatwi znalezienie miejsc postojowych
dla samochodów pacjentów
i osób odwiedzających placówkę, ale także wpłynie
na poprawę estetyki tego
miejsca. Dziękuję wszystkim burmistrzom, wójtom
oraz staroście powiatu za

Czytaj nas
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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przekazane środki na budowę parkingu. O tym, jak
bardzo potrzebne były tutaj miejsca parkingowe, nie
trzeba z pewnością nikogo
przekonywać
Ze strony samorządu
Wejherowa jest to kolejna
pomoc dla wejherowskiego
szpitala. Miasto wspomaga
placówkę poprzez dotacje
na zakup sprzętu medycznego, rozbudowę placówki,
remonty oddziałów szpitalnych i inne ważne potrzeby.
- Dla naszych pacjentów ten parking to ogromny
prezent. Chcemy się odpłacić jakością świadczeń, poszerzania wachlarza usług
na rzecz mieszkańców. Podziwiam, że Państwo tak
sprawnie koordynujecie tę
pomoc dla szpitala w ramach samorządów. Dziękuję
za to wsparcie - powiedziała Jolanta Sobierańska–
Grenda, Prezes Zarządu
Szpitali Pomorskich sp. z
o.o., która wspólnie z An-

drzejem Zieleniewskim,
wiceprezesem Zarządu podziękowała samorządowcom za tę inwestycję.
- Ten szpital jest w ciągłym rozwoju - mówił Mieczysław Struk, marszałek
województwa pomorskiego.
- Te inwestycje wymagają
infrastruktury towarzyszącej, którą niewątpliwie są
parkingi. Często podkreślam, jak ważna jest pomoc
okolicznych samorządów,
a także przedsiębiorców,
którzy wspierają placówki
zdrowia. Nie inaczej zdarzyło się w przypadku tej
inwestycji, gdzie do inicjatywy prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta,
za którą jestem wdzięczny
zarówno ja, jak i personel
szpitala, dołożyły się pozostałe samorządy powiatu
i powstała piękna infrastruktura. Szpital w Wejherowie zawsze może liczyć na
samorządy i wielu przedsiębiorców.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Otwarcie parkingu zgromadziło wielu samorządowców zaangażowanych w powstanie inwestycji. Obecni byli m.in.: Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa, Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz – zastępcy prezydenta,
Gabriela Lisius – starosta powiatu wejherowskiego, Krzysztof Krzemiński – burmistrz Redy, Ariel Sinicki – zastępca burmistrza Rumi, Henryk Skwarło – wójt
gminy Wejherowo, Ryszard Kalkowski – wójt gminy Szemud, Bogusława Enegelbrecht – wójt gminy Linia, Jarosław Wejer – wójt gminy Luzino, Bożena Pruchniewska – zastępca wójta gminy Łęczyce.
KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

W tych niezmiernie trudnych chwilach,
przekazujemy słowa otuchy,
które choć na chwilę niech dadzą Pani ukojenie.

PANI
ZOFII KUSTERSKIEJ
z powodu śmierci

MĘŻA

Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
W tych niezmiernie trudnych chwilach,
przekazujemy słowa otuchy,
które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie.

PANU

dr. n. med. Mieczysławowi Witzlingowi
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

MATKI

składa

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
Sesja Rady Miasta Wejherowa

Laptopy na pewno się przydadzą

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa 19 sierpnia zapadły bardzo ważne decyzje związane z budżetem miasta i inwestycjami miejskimi. Radni zwiększyli środki finansowe na budowę
ulicy Gryfa Pomorskiego i Necla, budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych „Wodne Ogrody” oraz boiska do piłki nożnej na
Osiedlu Sucharskiego - w ramach budżetu obywatelskiego. Zmiany w tegorocznym budżecie miasta umożliwią zawarcie umów z
wykonawcami, a tym samym realizację tych inwestycji.

Wprawdzie w nowym roku szkolnym uczniowie mają wrócić na
tradycyjne lekcje do klas w szkole, ale wejherowski samorząd kolejny raz otrzymał dofinansowanie na zakup laptopów w ramach
projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”. Jeśli nauka w szkołach
będzie prowadzona normalnie, laptopy i tak bardzo się przydadzą.

Miasto kupi dla szkół
Pieniądze
na dalsze inwestycje sprzęt komputerowy

- Pomimo trudności oraz
ograniczonych środków finansowych staramy się, aby
miasto ciągle się rozwijało,
aby powstały nowe inwestycje, a mieszkańcy mogli
korzystać z kolejnych atrakcyjnych miejsc - podkreślił
podczas obrad Krzysztof
Hildebrandt, prezydent
Wejherowa.
Szesnastu radnych zagłosowało za przyjęciem
uchwał zwiększających finansowanie inwestycji w
celu ich realizacji, trzech
było przeciw: radni Teresa
Skowrońska i Wojciech
Wasiakowski ze Stowarzyszenia Dla Wejherowian
oraz Piotr Reszke z PiS.
Radny Marcin Drewa z
PiS wstrzymywał od głosu.

To już kolejny raz, kiedy
radni W. Wasiakowski i T.
Skowrońska głosują przeciwko inwestycjom ważnym
i potrzebnym mieszkańcom.
Poprzednio byli przeciwko
m.in. parkingowi przy szpitalu (o otwarciu parkingu piszemy na stronie 2),
a teraz m.in. budowie ul.
Necla i Gryfa Pomorskiego.
Co ciekawe, te ulice leżą w
okręgu wyborczym radnego
W.Wasiakowskiego.
- Radni Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski
są tak zacietrzewieni przeciwko prezydentowi miasta, że działają przeciwko
mieszkańcom
Wejherowa
- podsumowuje wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kozłowski.

Rada Miasta Wejherowa
dokonała zmiany budżetu
na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radni podjęli również
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, umożliwiając realizację nowych
zadań dla mieszkańców.
Zwiększone środki na inwestycje pochodzą ze środków
zewnętrznych, rządowych 5 mln zł, z kredytu - 1,5 mln
zł, a także przesunięć w istniejącym budżecie.
Sesja, tak jak poprzednie,
odbyła się w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr
5 ze względu na konieczność
zastosowania środków bezpieczeństwa, związanych z
epidemią koronawirusa.

Miasto Wejherowo otrzymało grant w wysokości
prawie 145 tys. zł na zakup
55 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafią teraz do wejherowskich
szkół podstawowych.
Jest to już drugi, od
czasu ogłoszenia w Polsce
stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa,
w którym samorządy mogą uzyskać 100-procentowe

dofinansowanie na zakup
sprzętu
komputerowego
umożliwiającego uczniom
uczestniczenie w zdalnych
lekcji. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego
wsparcia będą uczniowie z
rodzin wielodzietnych.
- Jeśli zajdzie potrzeba
prowadzenia przez szkoły
nauczania zdalnego, zakupiony sprzęt zostanie
wypożyczony
najbardziej
potrzebującym uczniom, w
tym uczniom z rodzin wie-

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr
I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.:
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

lodzietnych, którzy nie mają warunków technicznych
do takiej formy kształcenia - podkreśla Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Jeśli nie będzie takiej
konieczności, laptopy będą wykorzystywane przez
szkoły w celach edukacyjnych w szkołach. Laptopy
na pewno się przydadzą.
Wysokość grantu została określona na podstawie
podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym
kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych
kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej
gminy i korzystających z
gminnego wsparcia.

Ruszyła akcja Straży Miejskiej

Bezpieczna
droga do szkoły

Jak co roku, w okresie kończącego się sezonu wakacyjnego,
Prefektura Straży Gminnych i Miejskich województwa pomorskiego, rozpoczyna ogólnopolską akcję „Bezpieczna droga do
szkoły”, która trwać będzie do 13 września br. Akcja rozpoczęła
się już 20 sierpnia br.

Ulica Gryfa Pomorskiego (powyżej) i Necla
(obok) zyskają nową nawierzchnię w ramach inwestycji drogowej.

Działania podzielono na dwa etapy. W
pierwszym etapie do 31 sierpnia br. strażnicy sprawdzają i dokonują przeglądu infrastruktury drogowej przyszkolnej tak, aby
była ona czytelna i widoczna z daleka dla
uczniów. Sprawdzone są przejścia dla pieszych, oznakowanie, stan barierek ochronnych oraz stan nawierzchni pasa drogowego
i pieszego. W razie nieprawidłowości lub zagrożenia, składane są wnioski do zarządców
terenu o jak najszybsze ich usunięcie lub
modernizację infrastruktury o dodatkowe

elementy poprawiające bezpieczeństwo w
drodze do szkoły,
W drugim etapie od 1 do 13 września
br. prowadzone bądą patrole przy obiektach szkolnych, przejściach dla pieszych
oraz organizowane spotkania edukacyjne z
uczniami. Spotkania strażników z uczniami to jeden z ważniejszych elementów akcji
„Bezpieczna Droga do Szkoły”, która pozwoli
dotrzeć do nich bezpośrednio poprzez rozmowy, zadania profilaktyczne a także poznanie
zasad ruchu drogowego.
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AKTUALNOŚCI
Warsztaty dla młodzieży i dla rodziców

Samodzielność
i aktywność zawodowa
Warsztaty ogólnousprawniające dla młodzieży z autystycznego
spektrum zaburzeń, połączone z warsztatami dla rodziców odbyły
się w ub. tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Spotkanie zainaugurowało cykl warsztatów, których celem
jest wdrożenie młodzieży do aktywności zawodowej i artystycznej
z elementami integracji sensorycznej.
Warsztaty dla młodzieży
poprowadziła pedagog i terapeuta z doświadczeniem
w pracy z osobami z autyzmem, asystent na Wydziale Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Gdańskiego i
terapeuta Integracji Sensorycznej.
- Chcemy usamodzielniać naszych podopiecznych i przygotowywać ich
do wejścia na rynek pracy.
Są to zajęcia praktyczne i
uspołeczniające zmierzające
do integracji i współpracy
w grupie - mówi Agnieszka Drabata, która od 15
lat współpracuje z dziećmi
i młodzieżą z autystycznym
spektrum zaburzeń.

- W tym samym czasie odbyły warsztaty kosmetyczne dla mam. Na kolejnych
spotkaniach planujemy dla
rodziców warsztaty psychologiczne, dietetyczno-zielarskie, seksuologiczne - mówi
Izabela Minga, jedna z
organizatorek
spotkania.
- Rodzice na co dzień opiekujący się osobami z niepełnosprawnościami często
zapominają o sobie, a te zajęcia będą dla nich formą relaksu i zadbają nie tylko o
ciało, ale i duszę. Warsztaty organizujemy przy współpracy z Urzędem Miasta,
przy wielkiej pomocy pana
prezydenta
Arkadiusza
Kraszkiewicza.

Organizatorem warsztatów jest nieformalna grupa
w składzie: Izabela Minga, Agnieszka Drabata,
Iwona Rathenow i Kamila Paradies-Dominik.
W pierwszych warsztatach wzięło udział siedmiu
młodych mężczyzn z powiatu wejherowskiego i jeden
z lęborskiego wraz z rodzicami.
Projekt dofinansowany w
ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Procesja Maryjna
i Odpust na Kalwarii
Tegorocznym uroczystościom odpustowym na Kalwarii Wejherowskiej w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15
sierpnia) przewodniczył ks. bp Zbigniew Zieliński. W przeddzień
Odpustu, zgodnie z piękną tradycją, odbyła się Procesja Maryjna.
14 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej odprawiona została wieczorna msza św. w
Kaplicy Kajfasza, a po zakończeniu liturgii odbyła się tradycyjna procesja ze świecami
i trumną z figurą Matki Bożej. Procesja przeszła od Kaplicy Domku Matki Bożej do Kaplicy Grobu Maryi. Tę uroczystość prezentujemy na zdjęciach.

Ochotnicy-ratownicy SP

Uratowali kitesurfera

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie wyposażeni w
łódź ratowniczą prowadzili skuteczną akcję na Bałtyku w okolicach Lubiatowa, ratując zaginionego kitesurfera.

Konkurs J. Drzeżdżona do 4 września

Popołudniowa akcja przyniosła dobry efekt, bo ratownicy odnaleźli dryfujący latawiec,
a wspólnie z załogą łodzi ratowniczej SAR przeszukali akwen morski w odległości ok. 1
kilometra od linii brzegowej. Zlokalizowali i wyciągnęli z wody wyziębionego kitesurfera.
Po przewiezieniu na plażę mężczyźnie ratownicy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, po czym przekazali mężczyznę przybyłym na plażę ratownikom medycznym.
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Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przedłuża
termin składania prac na XXI
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona.

Powodem takej decyzji jest
sytuacja epidemiczna.
Prace można teraz nadsyłać do 4 września br. na adres wejherowskiego Muzeum
(Zamkowa 2a, 84-200 Wejhe-

Fot. Leszek Spigarski

rowo). Pozostałe wytyczne zawarte w regulaminie pozostają
bez zmian.
Przypomnijmy, że na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody finansowe.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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W tym roku na zadania remontowe samorząd przeznaczył ponad 2 miliony złotych

W powiatowych szkołach
kończą się letnie remonty

Tradycyjnie okres wakacji wykorzystywany jest na prace modernizacyjne i remontowe w powiatowych placówkach oświatowych. Jedną z nich jest budowa windy zewnętrznej w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
- Na ten cel pozyskaliśmy
środki zewnętrzne. Łączny
koszt wyniesie około 400
000 zł, z czego prawie 200
000 zł pokryje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych - tłumaczy Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rumi prowadzony jest
remont okien i dachu, a
w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi
remont sanitariatów i zagospodarowanie
terenu
zieleni przed budynkiem.
Natomiast w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w
Rumi w ramach inwestycji
wykonano naprawę elewacji oraz ścian zewnętrznych
siłowni oraz nowe pokrycie
dachu na całej powierzchni
łącznika. Łączny koszt robót to ponad 300 tys. zł.

Prace realizowane są
także w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. W szkole trwa
remont dachu budynku hali
sportowej oraz prowadzone
są prace remontowe w budynku głównym.
Wakacyjną przerwę wykorzystano
również
na
przeprowadzenie remontu
w Powiatowym Zespole
Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie, w którym
dla potrzeb wychowanków
przeprowadzany jest remont kuchni i stołówki.
Ponadto dobiega końca budowa łącznika w Powiatowym Zespole Szkół
nr 3 w Wejherowie, który poprawi bezpieczeństwo
uczniów i usprawni komunikację między obecnymi
segmentami budynku.
- Ta szkoła jest najlepszym dowodem na dynamizm rozwoju szkolnictwa

zawodowego w naszym powiecie. Staramy się nie
tylko regularnie podnosić
poziom kształcenia zawodowego w naszych szkołach poprzez doskonalenie
nauczycieli i inwestowanie
w nowoczesną bazę dydaktyczną, ale także systematycznie poprawiać warunki
do nauki poprzez remonty
naszych placówek - powiedziała podczas wizytacji

W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie prowadzony
jest remont kuchni i stołówki.

szkoły Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Prace remontowe realizowane są także w pozostałych placówkach, gdzie
przeprowadzono konserwację ogrodzenia i odnowiono
ściany w salach lekcyjnych.
W sumie na inwestycje i
remonty w podległych powiatowi placówkach oświatowych przeznaczono 2 024
702 zł.

Dobiega końca budowa łącznika w Powiatowym
Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.

Prace remontowe prowadzone są m.in. w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w
Rumi (I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich).
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5 września Narodowe Czytanie „Balladyny”

„Balladyna: The Kirkor Edition”
po raz pierwszy w Wejherowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza do udziału w mobilnej grze miejskiej, zaprojektowanej przez
wejherowską młodzież.
Takiej edycji Narodowego Czytania jeszcze nie było. 5
września będzie można wcielić się w postać z dramatu Juliusza Słowackiego i podążyć tropem zbrodni…
W ramach projektu Smart_Lektury dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, wejherowska biblioteka proponuje udział w mobilnej grze miejskiej
„Balladyna: The Kirkor Ediotion”, przygotowanej przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Teodora Bolduana.
Będzie ona fabularnie powiązana z dramatem Juliusza
Słowackiego. Na najbardziej wytrwałych uczestników gry
czekają nagrody niespodzianki. Start: w sobotę 5 września, o godzinie 12.00 na Placu Jakuba Wejhera.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja wybranych
fragmentów „Balladyny” w wykonaniu grupy teatralnej
„Srebrna Nitka” ze Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i bibliotecznej grupy teatralnej „Errata” w kilku punktach śródmieścia Wejherowa m.in. w
Parku Cedron. Podczas udziału w wydarzeniu możliwe
będzie otrzymanie pamiątkowej pieczęci oraz okazjonalnych przypinek.
Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące gry można znaleźć na stronie internetowej biblioteki i w mediach
społecznościowych. Bezpłatną aplikację „Action Track”
można pobrać ze Sklepu Play lub App Store.

Śpiewanie na najwyższym poziomie

Koncert Art’n’Voices
Zespół Wokalny Art’n’Voices spotkał się z wejherowską publicznością i zaśpiewał dla niej w kościele pw. św. Stanisława
Kostki w Wejherowie (parafia św. Leona).
Podczas koncertu zatytułowanego „Te lucis ante
terminum” (Przed końcem
dziennej światłości) artyści zaprezentowali utwory
z płyty „Midnight Stories”,
jak zwykle zbierając zasłużone brawa publiczności.
W wejherowskim kościele św. Stanisława Kostki można było usłyszeć
utwory zarówno świeckie,
jak i sakralne, klasyczne i
rozrywkowe. Dzień przed
występem w Wejherowie
śpiewacy z Art’n’Voices
zaprezentowali się słuchaczom w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
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Zespół Wokalny Art’n’Voices prawie od 10 lat
działa na scenie muzycznej
ogólnopolskiej i zagranicznej. Ten wszechstronny
zespół kameralny zdobył
wiele nagród i znakomitych recenzji, a także serca
słuchaczy, nie tylko w Wejherowie. Jest laureatem 10
statuetek Grand Prix oraz
wielu nagród na festiwalach i konkursach, których
efektem są zaproszenia na
najbardziej prestiżowe festiwale koncertowe m.in.
„Festival des Chœurs Lauréats” we Francji.
Ostatnim sukcesem Ar-

t’n’Voices było zwycięstwo
w dwóch kategoriach na
jednym z najtrudniejszych,
należących
do
korony
konkursów europejskich
„Tolosako Abesbatza Lehiaketa” w Hiszpanii (2019
r.), gdzie Art’n’Voices konkurował z najlepszymi zespołami światowymi m.in.
z Indonezji czy Japonii.
Dotychczas Art’n’Voices
wydał trzy albumy. Na
płycie „Droga krzyżowa. Z
Chrystusem na Kalwarii
Wejherowskiej” (2013 r.),
znalazły się kompozycje
autorstwa liderki zespołu
Anny Rocławskiej-Mu-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

siałczyk. Album „Live in
Provence” (2019 r.) zawierał materiał nagrany na
żywo podczas trasy zespołu
po francuskiej Prowansji.
Najnowsza płyta „Midnight Stories” została wydana przez największą

wytwórnię fonograficzną w
Polsce – DUX, która wydaje albumy uznanych artystów w Polsce i za granicą,
m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Konstantego
Andrzeja Kulki czy Pawła Łukaszewskiego.

Tydzień temu odbyła się
premiera nowego teledysku Zespołu Wokalnego Art’n’Voices. Utwór „Evening
Star” autorstwa Michała
Ziółkowskiego z albumu
„Midnight Stories”. można
wysłuchać oraz obejrzeć
na: https://www.facebook.com/artnvoices/
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INWESTYCJE
Fot. Starostwo w Wejherowie

Niepubliczna Szkoła
Rzemiosł w Wejherowie

Nowy
budynek

Uczniowie i nauczyciele Niepublicznej
Szkoły Rzemiosł w Wejherowie otrzymali
do dyspozycji nowy budynek dydaktyczny.
Powstał przy siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ZP. Znajdują się w nim nowoczesne
pracownie zawodowe do praktycznej nauki zawodu dla blisko 800 uczniów.

Przybędzie 900 metrów kw. nowej powierzchni

Rozbudowa Starostwa

Trwa rozbudowa Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Obecnie trwają zaawansowane prace związane z budową konstrukcji dachu.
Powiat ciągle się rozwija,
systematycznie przybywa
też mieszkańców, stąd potrzeba wielu pomieszczeń
do obsługi interesantów. Po
przebudowie nowe stanowiska zyska między innymi
Wydział Komunikacji.
Po rozbudowie budynek
będzie posiadał trzy kondygnacje, co da łącznie 900

metrów kwadratowych nowej powierzchni użytkowej
Budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie
zostanie rozbudowany o
kolejne piętro. Powstaną
dodatkowe pomieszczenia
biurowe, które zwiększą
komfort obsługi mieszkańców oraz poprawią warunki
pracy urzędników.

Plany związane z modernizacją i rozbudową
wejherowskiego Starostwa,
mieszczącego się przy ulicy
3 Maja 4 pojawiły się już
kilka lat temu. Teraz doczekały się realizacji.
- Budynek Starostwa
Powiatowego w Wejherowie
jest zabytkowy, liczy ponad
100 lat, dlatego rozbudowa

będzie prowadzona zgodnie
z zaleceniami konserwatora zabytków - podkreśla
starosta wejherowski Gabriela Lisius. - Przybywa
nam nowych zadań, część z
zakresu administracji rządowej a od dłuższego czasu
borykamy się z problemami
lokalowymi.
Starostwo Powiatowe w
Wejherowie mieści się w
zabytkowym budynku, z
początku XX wieku. Zostało wybudowane w latach
1909-1910.
Pierwotnie
obiekt charakteryzował się
spadzistym dachem, który
spłonął w pożarze na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Po
rozbudowie budynek będzie przypominał wyglądem ten sprzed lat.
- Cieszę się, że po blisko
pięćdziesięciu latach wejherowskie starostwo odzyska
dawny wygląd – mówi starosta Gabriela Lisius.
Całkowity koszt zadania
to 7,9 mln zł. Zgodnie z założeniami rozbudowa urzędu ma zakończyć się pod
koniec 2021 r.

Pomysł wybudowania szkoły powstał kilka lat temu, a
zaczął nabierać realnych kształtów, gdy Powiatowy Cech
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw uzyskał dofinansowanie unijne na budowę nowego budynku dydatycznego. Niepubliczna Szkoła Rzemiosł nadal funkcjonuje w
starym budynku przy ul. Kalwaryjskiej, a nowy obiekt rozszerza mozliwości tej placówki, poprawia warunki i podnosi
poziom nauczania w NSR.
Uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły zgromadziła rzemieślników, przedsiębiorców i samorządowców. Gratulacje na ręce Starszego Cechu Ryszarda Pionka oraz
Honorowego Starszego Cechu Brunona Gajewskiego
złożyli m.in. Gabriela Lisius, starosta wejherowski oraz
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa wraz z zastępcami: Beatą Rutkiewicz i Arkadiuszem Kraszkiewiczem.
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie kształci w
wielu zawodach: fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów
samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, kucharz, piekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych,
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik,
wędliniarz, murarz-tynkarz, dekarz, ślusarz, złotnik-jubiler.
Duży nacisk położono na rozbudowę i unowocześnienie bazy dydaktycznej i tworzenia nowych pracowni: budowlanej,
stolarskiej, gastronomicznej, mechanicznej. Unowocześniono również sieć teleinformatyczną.

Nowy budynek Szkoły Rzemiosła w Wejherowie.
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Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Niezwykła wystawa w Filharmonii Kaszubskiej

Odblask Tajemnicy

W galerii Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie mozna obejrzeć niezwykłą wystawę,
zatytułowaną „Odblask Tajemnicy”. Piękne i interesujące prace dwunastu wybitnych
współczesnych artystów, które zaprezentowano na wystawie są odpowiedzią na „List do
Artystów”, napisany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku.
Papież zwracał się w nim
do twórców kultury, wyrażał uznanie dla ich pracy
i zachęcał ich do przedstawiania tajemnicy Boga w
swych dziełach. Jan P{aweł II napisał m.in.: „Dla
wszystkich, wierzących i
niewierzących, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo
Święte pozostaną jakby odblaskiem niezgłębionej ta-

jemnicy, która ogarnia
świat i jest w nim obecna”.
W Galerii na Piętrze
WCK możemy oglądać dzieła sztuki, których autorami
są: Karol Bąk, Andrzej
Boj-Wojtowicz, Krzysztof
Izdebski-Cruz, Wacław
Jagielski, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Krzysztof
Klimek, Marcin Kołpano-

wicz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski,
Józef Stolorz i Krzysztof
Wiśniewski.
Podczas wernisażu Medal Roku Św. Jana Pawła II
otrzymali Jolanta Rożyńska - dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury
(zdjęcie obok), prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz jeden z au-

torów wystawy, artysta
Marcin
Kołpanowicz.
Medale wręczył wyróżnionym Stefan Kukowski
- przeor Przeoratu Pomorskiego Orderu św. Stanisława, który jest głównym
organizatorem wystawy.
Inny organizator, Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do jej oglądania
do 10 września br.

Trochę w plenerze, trochę wirtualnie

Potańcówka inaczej
Zamiast tradycyjnej sierpniowej Potańcówki Miejskiej w Wejherowie, ze
względu na obostrzenia sanitarne, Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało w tym roku Retro Potańcówkę Inaczej.
Podróż w czasie odbywała się za sprawą wędrownych
grajków, którzy odwiedzali
różne miejsca w mieście. Umilali czas przechodniom i mieszkańcom wejherowskich osiedli,
którzy mieli możliwość wysłuchania z balkonu mini koncertów. Repertuar inspirowany był
utworami popularnymi w okresie międzywojennym, m.in.
Adama Astona, Wiery Gran czy
Mieczysława Fogga.
WCK zachęcało również do
przejrzenia garderoby babć i

dziadków i przygotowania wyjątkowych stylizacji. Konkurs
strojów odbywał się na profilu Filharmonii Kaszubskiej na
facebooku. Tam można było
zobaczyć cykl krótkich filmów
„Modna moda stylu doda” w
których Aneta Fittkau podpowiadała jak przygotować
kostiumy retro. Studio Tańca
Dance Flow przygotowało internetowe szkolenie z tańca.
Można było nauczyć się m.in.
tańczyć charlestona.
Na placu Jakuba Wejhera

można było posłuchać przedwojennych przebojów i na
mini scenie nieco potańczyć.
Wszystko z zachowaniem rygorów reżimu sanitarnego.
Nietypową atrakcją były
też wspomnienia Reginy Osowickiej, których można było
wysłuchać przy pomniku wejherowskiej publicystki. Przygotowane przez WCK atrakcje
dostarczyły wielu powodów do
uśmiechu, jednak wyczuwalna
była tęsknota za wydarzeniem
w tradycyjnej formie.
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HISTORIA
Z archiwum „Pulsu Wejherowa”: Wejherowianie uczestniczyli w strajkach 1980 roku

40 lat temu narodziła się „Solidarność”

Za kilka dni, 31 sierpnia będziemy w Polsce obchodzić 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, w efekcie których
powstał NSZZ „Solidarność”. Po wielu dniach strajków w sierpniu 1980 roku, dzięki odwadze i determinacji tysięcy Polaków, władze państwowe zgodziły się na spełnienie 21 postulatów, uzgodnionych w gdańskiej stoczni przez członków Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego. Wśród strajkujących stoczniowców i pracowników innych zakładów, a także w szeregach MKS nie brakowało mieszkańców Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Przypominamy o nich w artykule z archiwum „Pulsu Wejherowa”, opublikowanym po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku.
Porozumienia Sierpniowe 1980 roku były triumfem ludzi, którzy odważyli
się przeciwstawić komunistycznej władzy. Wprawdzie
tzw. karnawał „Solidarności”, czyli czas względnej
wolności i swobód, zniesienia cenzury i innych ograniczeń trwał tylko 15 miesięcy
(do momentu ogłoszenia stanu wojennego), ale był początkiem ogromnych zmian.
Jak klocki domina zaczynały się przewracać podstawy
dotychczasowego ustroju w
Polsce, a potem w innych
krajach. Sierpień 80 był
przełomowy, nie tylko we
współczesnej historii Polski.
Nie bez powodu oryginalne tablice z wypisanymi
odręcznie 21. postulatami
które można oglądać w gdańskim Europejskim Centrum
Solidarności, zostały wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

Determinacja
i odwaga

Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczął
się 14 sierpnia 1980 roku,
a już dzień później stanęła
Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Przywódcą
protestu gdyńskich stoczniowców był zaledwie 21-letni Andrzej Kołodziej,
zwolniony nieco wcześniej
ze stoczni w Gdańsku za
działalność opozycyjną.
– Zanim wszystko się
zaczęło, byliśmy już „podładowani”, pełni nadziei,
zwłaszcza po wizycie Ojca
Świętego Jana Pawła II w
1979 roku. Nie brakowało nam determinacji i woli
walki. Chodziło o to, żebyśmy byli gospodarzami we
własnym kraju. W maju
1980 roku wypisałem się
ze związków zawodowych
walki – wspomina Henryk Mierzejewski, jeden
z organizatorów strajku
w stoczni w Gdyni. – Kie-
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dy 15 sierpnia o godzinie
6.30 ktoś wyłączył prąd,
poszedłem razem z innymi
pod budynek dyrekcji. Stał
tam młody człowiek, który
namawiał nas do podjęcia
strajku. Tłumaczył, że potrzebna jest solidarność, że
musimy wytrwać. To był
Kołodziej. Nikt go nie znał,
bo został przyjęty do pracy
dwa dni wcześniej, a mimo
to ludzie mu zaufali.

Trudne chwile

Bezkompromisowy Andrzej
Kołodziej
potrafił
zorganizować strajk okupacyjny, zdobyć zaufanie tysięcy robotników. Nie wahał się
odpowiedzialności za zajęcie
stoczniowej drukarni i radiowęzła. Potrafił też przekonać
robotników o konieczności
pozostania w stoczni w trudnych momentach. Pierwszy
z nich nastąpił już 16 sierpnia, kiedy w Gdańsku Lech
Wałęsa po rozmowach z dyrekcją Stoczni im. Lenina w
Gdańsku ogłosił zakończenie strajku.
– Gdy dotarła do nas informacja, że w zamian za
obietnicę spełnienia trzech
postulatów
(przywrócenie
do pracy A. Walentynowicz i L. Wałęsy, podwyżka płac i upamiętnienie
ofiar Grudnia 70 – przyp.
redakcji) Wałęsa podpisał
porozumienie z dyrektorem
i ogłosił zakończenie strajku, ludzie byli zdezorientowani, nie wiedzieli co robić
dalej. Udało się ich zatrzymać w stoczni, podobnie jak
w Gdańsku, gdzie doszło do
poważnego kryzysu – mówi
H. Mierzejewski.
W gdyńskiej stoczni pozostało około 7 tysięcy pracowników. Doświadczenie 1970
roku podpowiadało im, żeby
nie wychodzić na ulice, dlatego tak jak w innych zakładach przyjęto formę strajku
okupacyjnego. Stocznia im.
Komuny Paryskiej była cen-

trum strajkowym dla Gdyni,
do niej zgłaszały się zakłady
z Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa. Aby utrzymać porządek i dyscyplinę
zabroniono spożywania alkoholu na terenie stoczni.
Z obawy przed pacyfikacją
zakładu przez milicję czy
wojsko, zorganizowano oddziały ochrony, pilnujące
terenu stoczni. Wielu ludzi
bało się, co będzie dalej, atmosfera była napięta.

Nieugięty kapłan

Odprawiona 17 sierpnia
na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej msza święta
wpłynęła nie tylko na poprawę nastrojów, ale na umocnienie robotników. Dzięki
nieugiętemu kapłanowi, który dodał im sił, poczuli się
lepiej, a w stoczni panowała
atmosfera solidarności.
Ks. Hilary Jastak, bo o
nim mowa, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni (pochowany
obok tego kościoła w centrum
miasta – przyp. redakcji) bez
wahania zgodził się odprawić mszę św. dla strajkujących w przeciwieństwie do
niektórych innych księży.
- Księdzu Jastakowi zawdzięczamy bardzo wiele, bo
podczas mszy udzielił nam
zbiorowej absolucji (rozgrzeszenie stosowane m.in.
w razie niebezpieczeństwa –
przyp. redakcji), a jego poruszające kazanie u wszystkich
wywołało łzy. To był przełom, teraz czuliśmy się silni
i solidarni – mówi Henryk
Mierzejewski.

Wolna drukarnia
i radiowęzeł

Wejherowianin został delegatem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z
siedzibą w stoczni gdańskiej.
- Jeździłem tam codziennie, brałem udział w obradach, a potem wracałem do
Gdyni zdawałem relacje. Komunikaty były przekazywane

Od lewej: Henryk Mierzejewski, Zygmunt Pałasz (obaj również na archiwalnych
zdjęciach za nimi) i Jan Wojewski w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń w Wejherowie dwa lata temu, latem 2018 roku. W tle wystawa, przypominająca wydarzenia z Sierpnia’80.
przez radiowęzeł i drukowane w stoczniowej drukarni,
podobnie jak ulotki.
Samowolne zajęcie siłą
przez gdyńskich stoczniowców radiowęzła i drukarni
było bardzo ważnym osiągnięciem. W Gdańsku nie
udało się tego zrobić. By móc
skutecznie prowadzić strajk
potrzebna była dobra łączność z załogą oraz innymi zakładami pracy. Opanowanie
radiowęzła miało ogromne
znaczenie ogłaszano komunikaty, wysłuchano relacji z
posiedzeń MKS.
Radiowęzeł służył także
do nagłośnienia koncertów
aktorów gdyńskiego teatru
lub występów samych stoczniowców. Od początku fachową obsługą radiowęzła
zajmował się Zygmunt Pałasz, obecnie mieszkaniec
Wejherowa. Razem z nim w
radiowęźle podczas strajku
pracowali Bogdan Zieliński i Rainchard Dewold.
Równie duże znaczenie w

tych trudnych sierpniowych
dniach odegrała Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia oraz
Poczta Strajkowa.

15 postulatów

Centrum życia strajkowego w gdyńskiej stoczni
był plac przed budynkiem
dyrekcji zakładu. Każdy
mógł uczestniczyć w rozmowach, m.in. we wspólnym
ustalaniu treści postulatów. Już 15 sierpnia gdyńscy stoczniowcy opracowali
17 postulatów. 15 z nich
znalazło się na ostatecznej
liście 21 żądań, przedstawionych władzom podczas
negocjacji w Gdańsku.
Henryk Mierzejewski był
obecny w Sali BHP podczas
popisywania
Porozumień
Sierpniowych 31 sierpnia.
Potem zajął się organizowaniem „Solidarności”. Był
delegatem na I Zjeździe „Solidarności” w hali „Olivia” w
Gdańsku w 1981 roku.
W stanie wojennym internowany w obozie Strzebielin-

ku poznał tam późniejszego
prezydenta Polski, śp. Lecha Kaczyńskiego. Pan Henryk zaangażował się również
w organizowanie pierwszych
wyborów samorządowych w
Wejherowie.
Z kolei organizowaniem
struktur „Solidarności” w
wejherowskiej oświacie zajął się wejherowianin Jan
Wojewski.
- Mimo, że w 1980 roku
do „Solidarności zapisywały
się miliony Polaków, tworzenie struktur „Solidarności”
nie było łatwe. Razem z żoną Bożeną, nauczycielką
matematyki, działaliśmy w
środowisku wejherowskiej
oświaty, starając się zakładać koła „Solidarności”
- mówi Jan Wojewski, który w 1980 roku był nauczycielem historii w Liceum
Medycznym w Wejherowie.
- Na początku zainteresowanie było niewielkie.
dokończenie na str. 11
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WYDARZENIA
40 lat temu narodziła
się „Solidarność”
dokończenie ze str. 10
Jan i Bożena Wojewscy jeździli do Gdańska na
spotkanie komisji założycielskiej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”, zbierali materiały, informacje,
aby wykorzystać je w wejherowskich szkołach.
- Jeździłem do Gdańska jako tzw. łącznik, ale
też jako członek Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, a
także członek Regionalnej
Sekcji Oświaty NSZZ w
Gdańsku. Później zostałem
członkiem Komisji Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ
Solidarność. Pełniłem w
niej funkcję sekretarza relacjonuje Jan Wojewski.
- Duży wpływ wywarł na
mnie Bronisław Sarzyński, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania „Solidarności”, więzień lat 50-tych.
Stopniowo
struktury
„Solidarności” powstawały we wszystkich szkołach.

W styczniu 1981 utworzono
Komisję Zakładową „Solidarności” w „Samochodówce”, gdzie przewodniczącym
został Zbigniew Wolanin.
Jan Wojewski jeszcze
jako student historii na
Uniwersytecie Gdańskim
włączył się w działalność
antykomunistyczną, a duży wpływ mieli na młodego
Jana m.in. Arkadiusz Rybicki i Aleksander Hall.

Strajki 1980 roku
w Wejherowie

Jan Wojewski interesował się wydarzeniami w
sierpniu 1980 roku, tym
bardziej, że strajki objęły
m.in. wejherowskie zakładu pracy.
Strajkowały różne firmy,
a wiodącym przedsiębiorstwem wśród strajkujących
zakładów był PKS w Wejherowie. Współorganizatorem strajku był tam Adam
Rosiński, przewodniczący Komitetu Strajkowego
w Wejherowie, delegat do
MKS w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina.
Anna Kuczmarska

Rajd pamięci po raz trzeci

Na motocyklach do Piaśnicy
III Motocyklowy Rajd Piaśnicki odbędzie 6 września 2020 roku. O godzinie 14:00
uczestnicy rajdu wyruszą zwartą kolumną motocyklową spod Bramy Piaśnickiej „ECCE PATRIA” w Wejherowie w kierunku piaśnickiej nekropolii. Uroczysta Msza Święta
zostanie tam odprawiona o godz. 15:00.
Głównym celem rajdu
jest rozwijanie wiedzy i
świadomości o zbrodni, dokonanej przez Niemców w
latach 1939-1940 w Lesie
Piaśnickim. Zginęło tam
kilkanaście tysięcy ludzi,
głównie mieszkańców Pomorza. Organizatorzy Rajdu pragną, aby pamięć o
ofiarach zbrodni ludobójstwa przetrwała i była przekazywana z pokolenia na
pokolenie.
Uczestnicy to motocykliści, którym na sercu leży propagowanie wiedzy o
Martyrologii Piaśnicy.
- Od lat z wielką radością obserwujemy ogromne
zainteresowanie kolejnymi
edycjami
Motocyklowego
Rajdu - mówi Marcin Drewa, przewodniczący Kapituły Motocyklowego Rajdu
Piaśnickiego.

Fot. Leszek Spigarski
W ubiegłorocznym, drugim Piaśnickim Rajdzie
Motocyklowym (zdjęcie powyżej) wzięło udział ponad trzystu motocyklistów,
nie tylko z powiatu wejhe-

rowskiego, a z całej Polski.
Wspólnie pomodlili się i oddali hołd tragicznie zmarłym. Tym samym Rajd
zyskał kolejnych zwolenników.

Organizatorem
Rajdu
jest Kapituła Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego,
stowarzyszenie „Rodzina
Piaśnicka” w Wejherowie
oraz MIVA Polska.

Konkurs
Literacki
Do 31 sierpnia 2020 roku
można składać prace w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, upamiętniającym stulecie
Bitwy Warszawskiej 1920 w ramach Programu „Niepodległa”.
Praca nie może przekraczać
objętości 30 tys. znaków ze spacjami. Konkurs jest przeznaczony dla osób, powyżej 16 roku
życia. Teksty należy przesyłać
na adres konkurs@niepodlegla.
gov.pl. Konkursowych tekstów
nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a jedynie
pseudonimem i tytułem pracy. W treści maila należy podać
pseudonim, tytuł tekstu oraz
dane kontaktowe. Szczegóły na:
https://niepodlegla.gov.pl
/wiktoria-1920/1920ogolnopolski-konkursliteracki-w-setna-rocznicebitwy-warszawskiej/
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
MZK informuje

Od września zmiany
na linii nr 2, 3 i 16
Od poniedziałku 1 września 2020 r. linia 16
będzie kursowała na nowej trasie, obejmując
swym zasięgiem os. Sucharskiego, rejon ogródków działkowych „Sucharskiego" oraz osiedla
przy ul. Batalionu Morskiego i Sobieskiego. Na
linii nr 2 i 3 zostaną wprowadzone nowe częstotliwości kursowania.
Osiedle Sucharskiego, dzięki zmianom na liniach autobusowych, zyska większą dostępność do komunikacji miejskiej - m.
in. poprzez objęcie komunikacją ulic Krofeya i fragmentu ulicy
Kotłowskiego oraz wysoką częstotliwość kursowania autobusów
w kierunku centrum Wejherowa oraz Śmiechowa Południe.
Nowym przystankiem końcowym linii 16 będzie przystanek
Wejherowo Krofeya położony na końcu ul. Krofeya przy skrzyżowaniu z ul. Mostnika.

Linia nr 16
Na nowym odcinku wprowadza się następujące przystanki w kierunku Wejherowo Krofeya: Transportowa, Dom Działkowca,
Ogródki Działkowe, Zibertowo, Kotłowskiego (nowy przystanek), Krofeya (przystanek końcowy).
W kierunku Wejherowo os. Sikorskiego: Krofeya (przystanek
początkowy), Sucharskiego, Kotłowskiego, Ogródki Działkowe,
Dom Działkowca.
Kursy wydłużonej linii 16 zaplanowano w dni powszednie w
godzinach szczytu porannego i popołudniowego co 15 minut
(naprzemiennie linie 3 i 16 na odcinku Śmiechowo – Centrum
– os. Sucharskiego), a poza godzinami szczytu i w weekendy zaplanowano kursowanie z częstotliwością co 20 minut (naprzemiennie z linią 3).

Linia nr 3
W związku ze zmianami na linii 16 wprowadzona zostaje korekta rozkładu jazdy linii 3:
• w dni powszednie i weekendy skorygowane zostają godziny odjazdów z obu pętli tak, aby razem z linią 16 na wspólnym
odcinku tworzyć równe częstotliwości odjazdów,
• w rozkładzie powszednim wakacyjnym w godzinach okołopołudniowych wprowadzone zostają dodatkowe podjazdy do
przystanków przy ul. Drzewiarza, zapewniając tym samym dojazdy do Wejherowa i powroty, wówczas gdy nie kursuje linia 7,
• kursy skrócone do przystanku Sucharskiego zostają zastąpione kursami linii 16 z os. Sikorskiego. Tym samym kursy w
przeciwnym kierunku, które przełączają się na linię 16 zostają od
przystanku Odrębna 04 wydłużone ulicami Sędzickiego i Sikorskiego do pętli Wejherowo os. Sikorskiego.
Dodatkowo zjazdowe, wieczorne kursy linii 3 wykonywane
na trasie skróconej do przystanku Sucharskiego 01 w celu zminimalizowania ilości wariantów na tej linii będą teraz pełnymi
kursami linii 16 z os. Sikorskiego do Krofeya – dzięki temu os.
Sikorskiego zyska dostęp do komunikacji miejskiej w godzinach
wieczornych.

Linia nr 2
Na tej linii zostaną wprowadzone nowe częstotliwości kursowania:
• w dni powszednie co 15 minut (od 6.15 do 18.15),
• w weekendy co 20 minut (od 9.15 do 18.35).

Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie:
www.mzkwejherowo.pl,
lub pod nr tel. 58 572 29 33
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gm. Łęczyce - przyjętego
Uchwałą Rady Gminy Łęczyce Nr V/4/2007 z dnia 08 lutego 2007r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XIV/89/2019 z dnia 16 września
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
geodezyjnego Strzebielino, gm. Łęczyce - przyjętego Uchwałą Rady Gminy Łęczyce Nr V/4/2007 z dnia 08 lutego 2007r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łęczyce i można zapoznać się z nią w godzinach
pracy Urzędu.
Uchwała Nr XIV/89/2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gm. Łęczyce, została opublikowana na
stronie internetowej: bip.leczyce.pl
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce,
- w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Łęczyce,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy sekretariat@leczyce.pl.
w terminie do dnia 21 września 2020 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.							
									Wójt Gminy Łęczyce
							
		
Piotr Wittbrodt

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łęczyce w miejscowości Bożepole Małe - przyjętego
uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr XV/78/2003 z dnia 22 listopada 2003r
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 17 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/91/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2018r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady
Gminy Nr XV/78/2003 z dnia 22 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce dla działek nr ew. 33/1, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 145/ obecnie dz. nr ew.
258/6, 258/7, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 34/3-34/8, 35, 40, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/3, 39/4, 39/2/
w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, we fragmencie.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łęczyce i można zapoznać się z nią w godzinach
pracy Urzędu.
Uchwała Nr XV/105/2019 z dnia 17 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/91/2018 Rady Gminy
Łęczyce z dnia 15 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XV/78/2003 z dnia 22 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce dla działek nr ew. 33/1, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/1,
38/2, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 145/ obecnie dz. nr ew. 258/6, 258/7, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 34/3-34/8,
35, 40, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/3, 39/4, 39/2/ w obrębie geodezyjnym Bożepole Małe, we fragmencie. została opublikowana na stronie internetowej: bip.leczyce.pl
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce,
- w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Łęczyce,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy sekretariat@leczyce.pl.
w terminie do dnia 21 września 2020 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
				
Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt
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LUDZIE I ICH PASJE

Fotografowanie przetrwało najdłużej

Człowiek o wielu zainteresowaniach i zajęciach, aktywny i obecny w przestrzeni miejskiej Wejherowa - Leszek Spigarski,
jest obecnie współpracownikiem i fotoreporterem „Pulsu Wejherowa”. Dzisiaj, wyjątkowo w roli naszego rozmówcy, opowiada
o swoich pasjach.
- Chociaż Pana zawodowe życie było urozmaicone, z wykształcenia
jest Pan budowlańcem,
absolwentem
Technikum Budowlanego w
Gdańsku.
- Z tego powodu przepracowałem dwadzieścia lat w
biurze projektowym, najpierw w Pracowni Urbanistycznej w Wejherowie,
a następnie w Terenowym Zespole Usług Projektowych jako inspektor
budownictwa wiejskiego.
Chociaż z wykształcenia
jestem specjalistą od budownictwa wodnego, to
w praktyce zajmowałem
się projektowaniem budynków inwentarskich w
gminach powiatu wejherowskiego.
Otrzymałem
nawet krajową nagrodę
w konkursie na najlepszy
projekt i nadzór nad budową budynku inwentarskiego pn. „Złota Wiecha”.
- I nagle zajął się Pan
zupełnie czymś innym,
zostając
wykwalifikowanym masażystą i bioenergoterapeutą.
- Tak, w 1980 roku za
namową kilku radiestetów,
rozpocząłem edukację w
dziedzinie bioterapii i medycyny naturalnej. Dziesięć
lat później ukończyłem kurs
masażu leczniczego i sportowego, a potem również
kurs technik manualnych.
Jestem absolwentem Międzynarodowego Centrum
Studiów i Rozwoju Możliwości
Psychotronicznych
Człowieka w Kaliforni. W
latach dziewięćdziesiątych
praktykowałem w ośrodkach leczniczych w Piwnicznej i Mielnie-Unieściu,
a w Wejherowie prowadziłem własny Gabinet Terapii Naturalnej, oferując
specjalistyczny masaż kręgosłupa i stawów biodrowych, a także hydroterapię
ziołową. Masażem leczniczym zajmowałem się przez
trzydzieści lat, ciesząc się
dobrymi opiniami i zado-

woleniem moich pacjentów.
- A kiedy się zaczęła
pasja, której wierny jest
Pan do dzisiaj, czyli fotografowanie?
- Fotografuje od 12 roku
życia, przez wiele lat zgłębiając tajniki tej dziedziny. W dzieciństwie miałem
różne
zainteresowania,
m.in. muzyczne. Przez dwa
lata uczyłem się w wejherowskim ognisku muzycznym gry na akordeonie, a
potem byłem członkiem założonego prze siebie zespołu. Fotografowanie jednak
przetrwało dłużej, niż inne
pasje. Na poważnie zajmuję się nim już ponad pięćdziesiąt lat.
- Wiem, że w Pana
przypadku nie chodzi
tylko o zdjęcia ślubne,
rodzinne czy o fotografię artystyczną.
- W latach 70.i 80. ub.
wieku realizowałem różne tematy, ale najbardziej
interesuje mnie praca fotoreportera i zdjęcia reportażowe. Zachwyciłem się tą
formą fotografowania kiedy
razem ze znanym gdańskim
fotoreporterem Zbyszkiem
Kosycarzem fotografowałem wizytę ówczesnego
prezydenta Francji gen.
Charlesa de Gaulla oraz
ostatniego szachinszacha
Iranu Mohammada Rezy
Pahlawiego. Jako fotoreporter brałem udział w wodowaniu „Daru Młodzieży”
w Stoczni Gdańskiej i podniesieniu bandery na ms.
„Wejherowo”.
Od wielu lat uwieczniam
na zdjęciach różne wydarzenia w mieście i powiecie wejherowskim. Staram
się uczestniczyć w ważnych
uroczystościach miejskich i
religijnych oraz w wydarzeniach kulturalnych, których
w Wejherowie nie brakuje.
Fotografuję miejskie inwestycje i nowe obiekty.
- Wspomniał Pan o wydarzeniach w Gdańsku,

które uwiecznił Pan na
zdjęciach, a z jakich lokalnych fotoreportaży
jest Pan najbardziej zadowolony?
- Bardzo ceniłem sobie możliwość kronikarskiego, od początku do
końca, fotografowania budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej „Żarnowiec”
oraz budowy kościoła NMP
Królowej Polski przy ul.
Rybackiej w Wejherowie.
Ponad 50 moich zdjęć ukazało się w książce wydanej
z okazji 15-lecia tej parafii.
Fotografowałem
również
remonty kościołów św. Trójcy i św. Anny.
- A które zdjęcia w Pana bogatym archiwum
są dla pana najcenniejsze?
- Z pewnością do najważniejszych
należą
zdjęcia Kalwarii Wejherowskiej, którą fotografowałem m.in. podczas prac
remontowo-modernizacyjnych, odbywających się na
w latach 2004-2008. Mam
m.in. zdjęcia kaplic przed
remontem i w trakcie prac
modernizacyjnych.
Udało mi się uwiecznić ważne momenty, takie jak
odkrywanie pod warstwą
tynku wcześniejszych polichromii. Dzięki wieloletniej
współpracy z Ojcami Franciszkanami, jestem autorem
zdjęć z wielu uroczystości i
wydarzeń w Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie. Zresztą, nie tylko
zdjęć. Mam w swoich zbiorach unikatowy film nagrany podczas wizyty kardynała
Stefana Wyszyńskiego w
Wejherowie w maju 1974 roku. Ten krótki film prezentowaliśmy m.in. na facebooku
„Pulsu Wejherowa”.
- Współpracował Pan
z lokalnymi redakcjami,
a także ze autorką książek o Wejherowie, Reginą Osowicką.
- Pomagałem przy kompletowaniu ilustracji do

książek pani Osowickiej, a
także archiwalnych zdjęć,
wykorzystywanych w autorskim programie „Bedeker Wejherowski” na
antenie TTM.
Współpracowałem z redakcjami kilku lokalnych
gazet i lokalną telewizją.
Wielokrotnie byłem również
zapraszany do przewodniczenia jury Powiatowego
Konkursu Fotograficznego, organizowanego przez
Bibliotekę Gminną w Bolszewie, za co otrzymałem
statuetkę „Anioł Kultury
2016”.
- Z którymi placówkami w mieście jeszcze Pan
współpracuje?
- Bywam m.in. w Wejherowskim Centrum Kultury czy Miejskiej Bibliotece,
ale najczęściej w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie. W pięknych
zabytkowych
wnętrzach
Pałacu tak wiele się dzieje. Muzeum jest organizatorem wystaw, koncertów,
promocji książek, a obok
pałacu, Starostwo Powiatowe buduje i wyposaża zupełnie nowy obiekt
- Książnicę Profesora Labudy. Inwestycja, którą
również śledzę z aparatem
fotograficznym, powoli dobiega końca.
- Z największym skarbem Wejherowa, Kalwarią, związany jest Pan
nie tylko jako fotograf
czy fotoreporter. Pracując jako przewodnik turystyczny oprowadzał
Pan wielokrotnie turystów po kalwaryjskich
dróżkach, opowiadając
o kaplicach, ich fundatorach i o historii Wejherowa. Skąd się wzięły
tego rodzaju zainteresowania?
- Po wojnie mój dziadek opiekował się jedną z
kaplic. Przed odpustami
trzeba było ją posprzątać, a
ja chętnie mu pomagałem.

Leszek Spigarski z nieodłącznym aparatem.

Kiedy przychodziły pielgrzymki wspólnie szliśmy
je powitać. Jako chłopiec w
krótkich spodenkach biegałem za orkiestrą. I tak się
zaczęło moje zainteresowanie historią tego miejsca.
- Proszę powiedzieć,
jak Pan lubi odpoczywać, co robi Pan najchętniej
w
wolnym
czasie?
- A jak wypoczywa wędkarz? Idzie z wędką na
ryby. Ja natomiast biorę
aparata i idę do parku. Zawsze wracam z „łupem” w
postaci zdjęć, co można zauważyć m.in. na FB „Pulsu
Wejherowa”.
- Jest Pan wejherowianinem od urodzenia.
Domyślam się, że lubi
Pan swoje miasto, którego stał się Pan kronikarzem. Gdyby mógł Pan

wybrać jeszcze raz miejsce do życia, zostałby
Pan w Wejherowie?
- Oczywiście!
- Czy w realizowaniu
licznych pasji czuje się
Pan spełniony, czy ciągle ma pan niedosyt,
chciałby Pan zrobić więcej?
- Uważam się za człowieka spełnionego, zadowolonego z dotychczasowego
dorobku. Mogłem tego dokonać dzięki wsparciu rodziny - żony Barbary i córek,
a teraz również wnuczek.
Uważam, że mam ciekawe życie. Cieszę się, że
mimo problemów zdrowotnych, mam jeszcze chęci,
możliwości i siły, aby nadal być aktywnym.
- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska
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SPORT
Piłka nożna. Gryf

Szemud. Kaszubski Bieg Lesoków

Boccia

Porażka i dwa Upał nie przeszkodził Czwarte
miejsce
zwycięstwa
Piłkarze Gryfa Wejherowo po udanym
starcie w trzeciej lidze, w którym pokonali
Górnika Konin 1:2, na Wzgórzu Wolności,
musieli przełknąć gorycz porażki. Przed
własną publicznością przegrali z Radunią
Stężyca 1:2. W miniony weekend wejherowianie pojechali do Polic, gdzie pokonali
Chemika 1:2.
Radunia Stężyca jest liderem rozgrywek i tak, jak
w poprzednim sezonie będzie walczyć o awans do II
ligi. Zdecydowanie przeważała przez całe spotkanie, a
Gryf miał wiele szczęścia,
że mecz zakończył się tak
niewielką przegraną.
W 23. minucie padła
pierwsza bramka, a dwie
minuty później wyrównanie
z rzutu karnego. W 62. minucie goście strzelili zwycięskiego gola.
W Policach wejherowianie zagrali spokojnie i w
pierwszej części przeważaOGŁOSZENIE
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li, strzelając gola. W drugiej
części w 50. minucie padła
druga bramka dla Gryfa, a
potem niestety skutecznie
zaatakowali gospodarze i
doprowadzili do wyrównania.
Na całe szczęście w 91
minucie nowy napastnik P.
Trytko oddał ostatni celny
strzał, który dał zwycięstwo
Gryfowi Wejherowo. Żółto-czarni mają zgromadzili
sześć punktów i zajmują
dziesiąte miejsce w tabeli. W kolejnym meczu Gryf
Wejherowo zmierzy się z
GKS Przodkowo.

W Szemudzie już po raz piętnasty zgromadzili się biegacze, aby
pobiec w ramach cyklu Kaszuby Biegają na 5 km i 10 km. Zawodnicy z całej Polski pobiegli w XV Kaszubskim Biegu Lesoków.

W rygorze sanitarnym
oraz przy iście afrykańskich
temperaturach sięgających
30 stopni Celsjusza, na dystansie 5 km zwyciężyli:
Aleksandra
Baranowska-Trzasko i Grzegorz Kujawski. W biegu głównym na
10 km wśród kobiet najlepsza okazała się Katarzyna
Pobłocka-Głogowska, a w
kategorii mężczyzn wygrał
Łukasz Kujawski.
Trasa biegowa prowadziła przez tereny gminy Szemud oraz Grabowca.
Zawodom biegowym towarzyszył marsz nordic walking na dystansie 5 km, w
którym uczestniczyli amatorzy chodzenia z kijkami
wieku od 11 do 86 lat.. Kilkadziesiąt osób pokonało trasy
wirtualnie. Organizatorem
Biegu Lesoków było Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej przy współpracy
z Urzędem Gminy Szemud.

W Ogólnopolskich
Zawodach Niepełnosprawnych Boccia w Szczecinie
rywalizowało
11
drużyn, a ekipa z
Wejherowa
zajęła
czwartą lokatę.
W zawodach wystartowały drużyny z Wejherowa,
Szczecina, Sławy, Poznania, Zielonej Góry, Głogowa. Nasze miasto i powiat
reprezentowali zawodnicy
ISS „START” Wejherowo w
składzie: Franciszek Kuźmiński, Jerzy Gajewski i
Ryszard Lipowski.
Trenerami drużyny z
Wejherowa byli: Maria
Wolska-Gieryk i Waldemar
Konik.
Wyniki końcowe turnieju: Autenticon Sława,
START Szczecin I, START
Poznań, START Wejherowo, Zieloni Zielona Góra,
IKSON Głogów.
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ZUS przypomina
Pobierasz rentę rodzinną? Pamiętaj o formalnościach!
Uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną muszą
pamiętać, aby złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie
świadczenia wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. To bardzo ważne, ponieważ jeśli złożą dokument zbyt
późno nie otrzymają świadczenia za dany miesiąc.
Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16. lat, jednak
uczniowie i studenci mogą ją pobierać nawet do 25. roku życia.
ZUS przyznaje ją i wypłaca przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami. Uczniom świadczenie wypłaca się do końca sierpnia,
a studentom do końca września. Jeżeli szkoła, czy uczelnia w
pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może
jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest faktycznie
kontynuowana. Gdy w zaświadczeniu nie został wskazany pełny
okres nauki, to aby renta wypłacana była bez przerwy, najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty trzeba złożyć wniosek
wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.
W przypadku uczniów należy to zrobić do końca września, natomiast w przypadku studentów do końca października. Uczeń,
który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za
wrzesień, zaświadczenie z uczelni musi dostarczyć najpóźniej do
końca tego miesiąca. Formalny dokument informujący, że jest
studentem może natomiast złożyć na początku października.
Obecnie najniższa renta rodzina wynosi 1,2 tys. zł.

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE
INFORMUJE
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 nr 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

Szkoła nauki jazdy

Dziękujemy za zrozumienie

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl

www.wznk.pl
Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów

Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. AM, A1, A2, A, B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice) 58 677 31 56, 504 843 980, www.artex-wejherowo.pl
OGŁOSZENIE

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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INFO-PRZEKAZ
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BEZPIECZEŃSTWO
Kontrole służb mundurowych

Sprawdzają maseczki
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wejherowskiej komendy prowadzili kontrole w autobusach, w tym w pojazdach MZK
oraz w składach SKM. Sprawdzali, czy pasażerowie stosują się do
obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas podróży. Podobne kontrole policji odbywają się w sklepach i innych placówkach.
W miniony weekend
podczas kontroli sklepów,
środków komunikacji publicznej, miejsc większych
skupisk ludzi, ale także dyskotek i klubów nocnych policjanci pouczyli 59
osób, głównie za niezakrywanie zakrytych ust i nosa.

Niestety, nadal wiele osób
traktuje zasłanianie nosa i
ust bardzo lekceważąco.
W działaniach tych biorą
udział przedstawiciele innych służb mundurowych.
Naruszanie przepisów może skończyć się nie tylko
pouczeniem - w przypadku

rażącego ich ignorowania
można otrzymać mandat w
wysokości do 500 zł.
W przypadku skierowania wniosku do sądu lub
powiadomienia inspektora
sanitarnego kara może być
wyższa - nawet do 30 tys. zł.

Skuteczna akcja po służbie
Policyjne małżeństwo z Wejherowa w czasie wolnym od służby
zatrzymało w Lubkowie 37-latka, który volkswagenem spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca podczas wyprzedzania innego samochodu, zderzył się z oplem.
Policjantka będąc na plaży w powiecie puckim usłyszała długi pisk hamowania
opon, a potem huk uderzenia. Najpierw ruszyła z pomocą do osób znajdujących
się przy uszkodzonym oplu.
Nikt nie odniósł poważnych
obrażeń, a pomoc została już

wezwana. Policjantka telefonicznie ustaliła dane samochodu i kierunek, w którym
uciekł sprawca. Informacje
telefoniczne przekazała mężowi, który jadąc na plażę
zauważył opisywany samochód na poboczu.
Sprawca wypadku zorien-

tował się, że ma do czynienia z policjantem i próbował
uciekać. Został jednak zatrzymany. Puccy policjanci,
którzy prowadzą czynności
w tej sprawie, sprawdzili
trzeźwość kierowcy, który
miał ponad promil alkoholu
w organizmie.

W szpitalu

Oddziały
pracują

normalnie
Oddziały Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu oraz
Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego
w
Wejherowie powróciły do normalnej
pracy.
Po prawie dwóch tygodniach oddziały rozpoczęły
przyjmowanie
pacjentów.
Powodem perturbacji było
stwierdzenie w sierpniu, zakażeniem covid-19 u siedmiu
pacjentów Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu oraz Oddziału Chorób
Wewnętrznych. W związku
z tym 7 sierpnia br. podjęto
decyzję o wstrzymaniu przyjęć pacjentów na te oddziały
szpitalne.
Dodatkowo w wyniku postępowania epidemiologicznego stwierdzono zakażenie
covid-19 u ośmiu osób personelu szpitala.

Z POLICJI
Trzy akcje jednocześnie

W Godętowie w gminie Łęczyce doszło do zderzenia
dwóch aut osobowych. Jedna osoba została ranna i przetransportowano ją śmigłowcem LPR do szpitala. Sporo
pracy miały służby ratownicze, bo w tym samym czasie w
Wejherowie na ul. 3 Maja na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił mężczyznę. Poszkodowany z urazem głowy został przetransportowany do szpitala.
Natomiast w Gowinie w gminie Wejherowo na ul. Wejherowskiej samochód osobowy uderzył w ogrodzenie
i wpadł do rowu. Kierowcy nic się nie stało. Na miejscu
działali m.in. strażacy ratownicy z KP PSP w Wejherowie.

Pijany i bez uprawnień

Wczesnym rankiem 18 sierpnia do wypadku drogowego
doszło w Bożympolu Wielkim. Z policyjnych ustaleń wynika, że 35-letni kierowca samochodu honda jadąc w kierunku Lęborka, zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się
czołowo, z jadącym z przeciwka kierowcą bmw.
Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość obu kierowców i
okazało się, że 35-latek ma 2 promile alkoholu w organizmie
i nie posiada uprawnień do kierowania. W wyniku zderzenia
dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Dzielnicowi ujęli poszukiwanych

Podczas służby dzielnicowi z komendy powiatowej policji zatrzymali dwie osoby poszukiwane. Pierwszy 27-letni
mężczyzna był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu, a drugi 23-latek poszukiwany był listami gończymi oraz
nakazem doprowadzenia i miał do odbycia łączną karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa.
Mężczyzna był bardzo zaskoczony widokiem policjantów. Mężczyzna został doprowadzony do wejherowskiej
komendy i przewieziony do aresztu śledczego.

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

