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W 10. rocznicę śmierci wybitnego mediewisty, Honorowego Obywatela Powiatu Wejherowskiego, 1 paź-
dziernika br. w Wejherowie otwarto Książnicę Profesora Gerarda Labudy. Otwarcia placówki do-
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wojewódzkich i miejskich. Nowoczesna biblioteka ze zbiorem pamiątek po Profesorze to nowa przestrzeń 
naukowo-edukacyjna, prezentująca dorobek naukowca rodem z Kaszub, a także historię i dziedzictwo regio-
nu. Placówka będzie miejscem wydarzeń kulturalnych, propagujących lokalną kulturę.                      Str. 8-9
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Radni podjęli decyzję 
o zmniejszeniu dochodów 
budżetu miasta o kwotę 
ponad 7,8 mln zł. To bez-
pośrednio (np. spadek do-
chodów z podatku PIT o 4 
mln zł) lub pośrednio sku-
tek pandemii. Jednocześnie 
konieczne było zwiększenie 
wydatków na oświatę o 1,5 
mln zł oraz na inwestycje 
drogowe o 5,6 mln zł. 

Emisja obligacji
i oszczędności
W tej sytuacji podjęto de-

cyzję o emisji w tym roku 
obligacji miejskich za 8 mln 
zł oraz przesunięto spłatę 
zaciągniętych kredytów i 
obligacji z tego roku na lata 
przyszłe. Celem tych dzia-
łań jest pokrycie ubytków 
w dochodach miasta oraz 

Cmentarz komunalny w 
Wejherowie funkcjonuje od 
stycznia br. Dotychczas wy-
korzystywany był teren na 
działce o powierzchni 3 080 
m kw., położnej przy ogro-

Ratowanie finansów miasta, dotkniętych skutkami epidemii 
COVID-19 oraz niedofinansowaniem oświaty z budżetu państwa 
było przedmiotem obrad Rady Miasta Wejherowa. Podczas se-
sji 29 września radni podjęli ważne decyzje, dotyczące obligacji 
miejskich, podatku od nieruchomości oraz zmian w budżecie. 
Wszystkie uchwały radni podjęli zdecydowaną większością gło-
sów, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji.

 

Przykładowy wymiar podatku od nieruchomości 
 rok 2020 - obecny rok 2021 - uchwalony wzrost 

roczny  
mieszkanie o powierzchni 43,0 m2  
udział w gruncie o pow. 22,0 m2 

Razem 

34,00 zł (0,78 zł/m2) 
11,00 zł (0,48 zł/m2)  

36,00 zł (0,83 zł/m2) 
11,00 zł (0,50 zł/m2) 

2,00 zł 
0,00 zł 
2,00 zł 

mieszkanie o powierzchni 56,0 m2  
udział w gruncie o pow. 60,0 m2 

Razem 

44,00 zł (0,78 zł/m2) 
29,00 zł (0,48 zł/m2)  

47,00 zł (0,83 zł/m2) 
30,00 zł (0,50 zł/m2) 

3,00 zł 
1,00 zł 
4,00 zł 

dom mieszkalny o pow. 110,0 m2  
grunt o pow. 634,0 m2 

Razem 

86,00zł (0,78 zł/m2) 
304,00 zł (0,48 zł/m2)  

91,00 zł (0,83 zł/m2) 
317,00 zł (0,50 zł/m2) 

5,00 zł 
13,00 zł 
18,00 zł 

budynek - działalność gospodarcza  
o pow. 70,00 m2 
grunt o pow. 634,0 m2 

Razem 

1670,00zł (23,86 zł/m2)  
 
279,00 zł (0,93 zł/m2)  

1737,00 zł (24,82 zł/m2) 
 
291,00 zł (0,97 zł/m2) 

67,00 zł 
 
12,00 zł 
79,00 zł 

  

zabezpieczenie realizacji 
przede wszystkim inwesty-
cji drogowych i funkcjono-
wania oświaty. 

Miasto wdrożyło również 
program oszczędnościowy, 
m.in. kilkanaście osób stra-
ciło prace w urzędzie i in-
stytucjach samorządowych.

Zbieramy środki 
na podwyżki 
dla nauczycieli
Rząd uchwalił podwyż-

ki dla nauczycieli, ale nie 
przeznaczył na ten cel do-
datkowych środków dla 
samorządów. Również Wej-
herowo musi poszukać pie-
niędzy, aby te podwyżki 
wypłacić.

- Na podwyżki dla na-
uczycieli nie otrzymaliśmy 

zwiększonej subwencji z 
budżetu państwa, tymcza-
sem już w tym roku dopła-
cimy z budżetu miasta do 
oświaty rekordową kwotę 
ponad 35 mln zł - wyli-
cza Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - W tej sytu-
acji zdecydowaliśmy się na 
podwyżkę podatku od nie-
ruchomości średnio o ok. 5 
procent, co oznacza wzrost 
o kilka złotych rocznie na 
mieszkanie i kilkanaście 
złotych rocznie na dom. 
Co ważne, nasze stawki są 
niższe od maksymalnie do-
puszczalnych przez prze-
pisy, aby nadmiernie nie 
obciążać mieszkańców. Po-
datek od środków transpor-
tu nie ulegnie zmianie.

Z powodu obostrzeń sanitarnych i konieczności zachowania dystansu, sesja RM 
po raz kolejny odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5.

Epidemia i niedofinansowanie oświaty bardzo źle wpływają na wejherowski budżet

Radni podjęli ważne decyzje, 
żeby poprawić sytuację finansową miasta

- Pomimo trudności 
i bardzo ograniczonych 
środków finansowych sta-
ramy się, aby miasto się 
rozwijało, aby powstały 
nowe inwestycje, a miesz-
kańcy mogli korzystać z 
kolejnych atrakcyjnych 
miejsc. Jako samorząd bo-
leśnie odczuwamy nega-
tywne skutki gospodarcze 
i ekonomiczne wywołane 
epidemią koronawirusa. 

Mamy do czynienia z 
kryzysem, bowiem ta sytu-
acja mocno uderzyła w fi-
nanse samorządów, m.in. 

Krzysztof hildebrandt, prezydent wejherowa

szybko spadły wpływy z po-
datków, które są jednym z 
podstawowych źródeł bu-
dżetów miast i gmin. Poza 
tym ponosimy koszty walki 
z rozprzestrzenieniem się i 
skutkami COVID-19. 

Wielkim problemem jest 
nadal niedofinansowanie 
oświaty z budżetu państwa 
i brak rekompensaty skut-
ków zmian w ustawie o po-
datku PIT. Jednak pomimo 
trudnej sytuacji, robimy 
wszystko, aby mieszkańcy 
odczuli to w jak najmniej-
szy sposób. To, jak sobie po-

radzimy z tą sytuacją 
w dużej mierze zależeć 
będzie m.in. od różnych 
rozwiązań na szczeblu 
rządowym.

Podczas sesji w dniu 29 września br. radni zdecydowali o for-
malnym powiększeniu cmentarza komunalnego przy ul. Roszczy-
nialskiego w Wejherowie o teren obok niedawno wybudowanego 
parkingu.

dzeniu starego cmentarza 
wyznaniowego. Na pozosta-
łym terenie sąsiadującym z 
parkingiem, prowadzone są 
roboty związane z urządza-
niem cmentarza. 

Podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta Wejherowa 
radni formalnie rozszerzy-
li cmentarz o tę właśnie 
działkę o powierzchni 12 
744 metrów kw. 

Cmentarz komunalny 
będzie większy

więcej ważnych informacji dla mieszkańców wejherowa, 
a także relacji i zdjęć z wydarzeń w mieście 

znajdziesz na stronie:    
  www.wejherowo.pl
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Tematy zeszłotygodniowej sesji Rady Miasta Wejherowa zostały zdominowane przez aferę z oświadczeniem majątkowym 
radnego Wojciecha Wasiakowskiego. Ten temat jest też szeroko komentowany na mieście. Centralne Biuro Antykorupcyjne 
zbada czy Wojciech Wasiakowski nie oszukał w oświadczeniu, które złożył jako radny, a także czy nie złamał prawa. Jeśli tak 
by było, to radny nie tylko może stracić mandat, ale nawet ponieść karą za podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym w 
postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Sprawa ma nie tylko wymiar prawno-karny, ale również etyczno-moralny. 

o tym dyskutowano po sesji Rady Miasta wejherowa

CBA zajmie się radnym wojciechem wasiakowskim

Informacje od mieszkańców
Przewodniczący Rady Miasta wejherowa jacek gafka

- O aferze z radnym 
Wojciechem Wasiakow-
skim poinformowali mnie 
mieszkańcy. Ustawowo 
jestem zobowiązany do 
analizy oświadczeń mająt-
kowych radnych. Z uwagi 
na uzasadnione podejrze-
nia skierowałem wniosek 
do Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego o kontrolę 
oświadczenia radnego Wa-
siakowskiego, gdyż takie 
działania przewiduje usta-
wa samorządowa.  Sprawa 
jest poważna, a można ją 
opisać w kilku punktach.  

- Po pierwsze, twierdze-
nia radnego Wasiakowskie-
go, iż mieszka w Wejherowie 
nie znajdują potwierdzenia 
w zdjęciach i komentarzach, 
które zamieszcza w swoim 
profilu na portalu Facebook 
oraz informacjach od miesz-
kańców, którzy podali do-
kładny adres zamieszkania 
radnego Wasiakowskiego 
poza Wejherowem. We-
dług mieszkańców radny 
Wojciech Wasiakowski nie 
mieszka od dłuższego cza-
su w Wejherowie. Zgodnie 
z prawem, każda osoba po-
chodząca z wyborów spośród 
mieszkańców, musi miesz-
kać w tej gminie, w której 
została wybrana i tam wy-
pełniać swój mandat. Jeśli 
radny nie mieszka w danej 

gminie, to nie może wtedy 
pełnić mandatu radnego i 
reprezentować mieszkańców 
oraz pobierać diety. Zasa-
da ta nie dotyczy osób za-
trudnionych na umowę tzn. 
zastępców prezydenta, dy-
rektorów, pracowników sa-
morządowych, itd. 

- Po drugie, jeśli tak by 
było, że radny Wasiakow-
ski nie mieszka w Wejhe-
rowie, to oznacza, iż podał 
nieprawdę w oświadcze-
niu majątkowym odnośnie 
miejsca zamieszkania. A to 
może być  przestępstwo ka-
rane więzieniem.

- Po trzecie, zastrzeże-
nia mieszkańców budziły 
też sprawy majątkowe w 
oświadczeniu radnego Wa-
siakowskiego  – miał nie 
podać udziałów w domu, w 
którym mieszka poza Wej-
herowem. Zatajenie praw-
dy w oświadczeniu również 
podlega karze pozbawienia 
wolności. 

- Po czwarte, sprawa ma 
wymiar nie tylko prawny, 
ale też moralny. Radny mia-
sta to funkcja wymagająca 
przejrzystości i nienagannej 
moralności, która rodzi tak 
potrzebne zaufanie i pre-
stiż. Niedopuszczalne jest 
oszukiwanie mieszkańców 
przez radnego poprzez po-
dawanie nieprawdziwych 

informacji w oświadcze-
niach majątkowych. Naru-
szanie tych zasad wymaga 
zbadania, napiętnowania i 
wyciągnięcia konsekwencji 
prawnych. Czy radny, któ-
ry kłamie i oszukuje miesz-
kańców oraz łamie prawo, 
będzie godnie ich reprezen-
tował, czy ma prawo choćby 
wypowiadać się na tematy 
dotyczące miasta?

- Po piąte, zgodnie z prze-
pisami ustawy samorządo-
wej, jako Przewodniczący 
Rady Miasta zobowiązany 
byłem przedstawić infor-
mację na powyższy temat 
Radzie Miasta, co uczyni-
łem na ostatniej sesji. Dal-
sze działania w opisanej 
sprawie będzie prowadziło 
Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne.

Po wybuchu afery, Wojciech Wasiakowski publicznie powtarza  „Ja od wielu lat miesz-
kam w Wejherowie” i podkreśla „Wejherowo to moje miasto, w którym mieszkam i w którym 
znajduje się dom, którego jestem właścicielem”. Radny sugeruję również, że sprawa ma pod-
tekst  polityczny. W związku z tymi wypowiedziami otrzymaliśmy od internautów zdjęcia, 
które Wojciech Wasiakowski zamieścił na swoim publicznym profilu na Facebook-u. Pu-
blikujemy je poniżej. Poddają one w wątpliwość zapewnienia radnego Wasiakowskiego. 
Takich zdjęć radny zamieścił w internecie więcej. Co ciekawe, Wojciech Wasiakowski po 
ostatniej sesji te zdjęcia usunął. Dlaczego? Czy tak postępuje człowiek, który mówi praw-
dę? Co chciał ukryć? Czy bał się, że ludzie spostrzegą, że może kłamie?

Czy radny wasiakowski mówi prawdę?

Zdjęcie z posta użytkownika Wojciecha Wasiakowskiego zamieszczone przez niego 11 
sierpnia 2018 r. przedstawia dom, który z całą pewnością nie znajduje się w Wejhero-
wie, o czym świadczy choćby sąsiednie pole kukurydzy. Zamieszczony obok zdjęcia 
komentarz W. Wasiakowskiego wskazuje na jego osobisty związek z tym miejscem.

Kolejny post użytkownika Wojciech Wasiakowski z dnia 3 czerwca 2019 r. pokazuje 
podwórko tego samego domu. Komentarz radnego Wasiakowskiego mówi wiele o 
tym, czyj dom jest na zdjęciu:  „Mając w domu same kobiety, trzeba się dostosować”. 

Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że osoby, których nie-
ruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa, a które 
dotychczas odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą do 31 grudnia 
2020 roku zgłosić się do spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków. 

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezu-
mownego odprowadzania ścieków.

Niezgłoszenie faktu bezumownego odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutku-
je m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz. Zgłoszenia 
bezumownego odprowadzania ścieków należy dokonać na formularzu:  ZOT-D-10.

Przyłącz się do kanalizacji bez konsekwencji
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Odcinek główny o średni-
cy DN 150 ma swój począ-
tek z nowo wybudowanego 
węzła w ciepłowni Nanice, 
i kończy się w pomieszcze-
niach, w których będą mon-
towane nowe węzły cieplne 
na terenie szpitala. Długość 
tego odcinka wraz z przeci-
skami pod rzeką, ciekiem 
wodnym i jezdniami wyno-
si 1290,5 mb. Poszczególne 
budynki szpitalne połączo-
no tzw. siecią osiedlową (we-
wnętrzną), o średnicach od 
DN 100 do DN 20. 

Łączna długość liniowa 
tej sieci to 872,5 mb. Zbu-
dowanych, dostarczonych i 
zainstalowanych zostanie 
11 węzłów kompaktowych o 
różnych mocach cieplnych. 
Będą to węzły w większo-
ści dwufunkcyjne (central-
ne ogrzewanie i ciepła woda 
użytkowa). Moc cieplna, 
która będzie dostarczana 
siecią do szpitala wyniesie 
3,6 MW (maksymalna moc 
przy ekstremalnych wa-
runkach atmosferycznych). 
Zaawansowanie prac siecio-
wych aktualnie wynosi ok. 
70%. OPEC na bieżąco dba 
o stabilne działanie całe-
go systemu, aby przez cały 
rok zapewnić nieprzerwaną 
dostawę ciepła i w tzw. se-
zonie grzewczym uniknąć 
zdarzeń awaryjnych.

- Dla naszego miasta jest 
to ogromne wyróżnienie i 
potwierdzenie, że budowa 
sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 5 
była udanym przedsięwzię-
ciem - twierdzi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
społecznych i ekonomicz-
nych. - Mieszkańcy Śmie-
chowa mają do dyspozycji 
wymarzoną halę sportową 
na miarę XXI wieku, a mło-
dzież może w pełni rozwijać 
swoje sportowe pasje.

Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta 
podkreśla, że inwestycje 
konsekwentnie realizowa-
ne w mieście, mają zachęcić 
mieszkańców do aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Taka lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich dwóch ty-
godniach. Jeżeli nowych zachorowań na COVID-19 było w tym okresie między 6 a 12 osób na 
10 tys. mieszkańców, strefa, region trafia do żółtej strefy. 

Wiąże się to z różnymi ograniczeniami i obostrzeniami, które obejmują:
• przy organizacji kongresów i targów 1 osoba może przypadać na 4 m kw. terenu
• wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko przy 25 proc. udziale publiczności
• imprezy kulturalne tylko z 25 proc. udziałem publiczności, na przestrzeni otwartej może to 

być maksymalnie 100 osób
• w lokalach gastronomicznych może być 1 klient na 4 m kw. lokalu
• w parkach rozrywki może być 1 osoba na 10 m kw.
• w siłowniach i klubach fitness może być 1 osoba na 7 m kw.
• w kinach nadal może być tylko 25 proc. publiczności na sali
• w weselu może wziąć udział maksymalnie 100 osób z wyjątkiem obsługi

W powiecie wejherowskim od początku wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, potwier-
dzono 576 przypadków zakażeń COVID-19. 

okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której wła-
ścicielami są: Komunalny Związek gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” oraz gmina Miasta gdyni, gmina Miasta 
wejherowa i gmina Miasta Rumi. 

OPEC w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawod-
ny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: 
Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, ob-
sługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 
70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. 

Spółka poza bieżącą działalnością, związaną z produk-
cją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmu-
je także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

wyróżnienie dla sali przy sP nr 5

Potrzebna i udana 
inwestycja miejska

Nowoczesny węzeł grzewczy

Ciepło z oPEC
popłynie do szpitala 

- Wachlarz dyscyplin 
sportowych, które można 
uprawiać w tej nowocze-
snej hali jest bardzo szero-
ki - od piłki ręcznej, poprzez 
piłkę siatkową, koszyków-
kę, piłkę nożną, po tenis i 

badmintona - dodaje Beata 
Rutkiewicz.

Przypomnijmy, że to ko-
lejna w ostatnich latach 
nagroda dla Wejherowa za 
zrealizowane inwestycje 
miejskie.

Sala gimnastyczna przy wejherowskiej „Piątce” została wyróżnio-
na w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI 
wiek”. Do 24. edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 
&Budowa XXI wieku” zgłoszono 460 inwestycji z całej Polski. Do ści-
słego finału zakwalifikowało się 76 obiektów.

Ciepło sieciowe OPEC ogrzeje wejherowski szpital, ponieważ w 
sierpniu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpo-
częło budowę sieci przesyłowej do kompleksu budynków Szpitala 
Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.

W tym roku m.in. zmoder-
nizowano technologię wodną 
w ciepłowni Nanice, co po-
zwoli zaoszczędzić energię 
elektryczną, zwiększy stabi-
lizację przepływu wody przez 
pracujące kotły oraz poprawi 
wydajność pomp i sprawność 
całego układu pompowego. 
Zbudowano odrębną pom-
pownię mającą zasilać w 
ciepło szpital. Zakupiono i 
zamontowano pompy gorą-
cego zmieszania i rozdziel-
nicy sterująco-zasilającej 
dla tych pomp. Wykonano 
wizualizację w programie 
nadrzędnym ciepłowni CI-
TECT oraz wysterowano 
pompy gorącego zmieszania 
według odpowiedniego algo-
rytmu – programowanie w 
zakresie włączenia do sys-
temu, uwzględnienie pracy 
wtrysku, modyfikacja opro-
gramowania. 

Inwestycja daje m.in. moż-
liwość zwiększenia tempera-
tury wyjściowej w kierunku 
„Stare Miasto, Chopina” w 
stosunku do pozostałych 
sieci oraz podwyższa tem-
peraturę wejścia czynnika 
grzewczego na kocioł, w ce-
lu eliminacji punktu rosy. 
Nad prawidłową pracą wej-
herowskiego systemu czuwa 
50-osobowa załoga.

- Mieszkańcy docenia-
ją niezawodność ciepła sie-

ciowego. To pod wieloma 
względami najwygodniejszy 
sposób ogrzewania budyn-
ków i dostarczania ciepłej 
wody użytkowej. To również 
rozwiązanie najbardziej eko-
logiczne – mówi Jarosław 
Wojewski, kierownik Za-
kładu Energetyki Cieplnej 
Wejherowo. - Rozwijając na-
szą sieć efektywnie walczy-
my ze smogiem eliminując w 
ten sposób tzw. niską emisję, 
czyli pyły zawieszone. Popra-
wiamy, zwłaszcza w sezonie 
grzewczym, jakość powie-
trza, którym oddychamy.

Na początku tego roku 
został sfinalizowany pro-
jekt pilotażowy w zakresie 
obniżenia parametrów pra-
cy instalacji wewnętrznej 
na budynku biurowym przy 
ul. Staromłyńskiej 41 w 
Wejherowie.  Zamontowa-
no wysokoefektywne grzej-
niki w pomieszczeniach, 
ustalono krzywą grzewczą, 
dostosowano niezbędną au-
tomatykę i wyregulowano 
instalację wewnętrzną. Od 
lutego 2020 zbierane są da-
ne, w celu potwierdzenia 
założonego celu.

Nowa pompownia przesy-
łu ciepła dla szpitala. 

Fot. OPEC

Powiat wejherowski trafił do żółtej strefy 

Nowe ograniczenia
w związku ze wzrostem liczby zakażeń, od soboty 3 października br. 

powiat wejherowski został wpisany przez Ministerstwo Zdrowia do tzw. 
żółtej strefy, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia. Musimy ich 
przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń i liczbę chorych. 
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wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

www.facebook.com/powiatwejherowskiwięcej 
informacji na:

Budynek Powiatowego Zespołu 
szkół w Redzie nagrodzony

Powiat Wejherowski 
otrzymał Nagrodę III stop-
nia, w kategorii - Obiekty 
kultury, nauki i oświaty w 
30. edycji konkursu „Budo-
wa Roku 2019”, za realiza-
cję kompleksu 10 pracowni 
zawodowych w nowym bu-
dynku Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Redzie. 

- W konkursie ocenia-
no m.in. rozwiązania kon-
strukcyjne i funkcjonalne, 
innowacyjne metody za-
stosowania materiałów 
budowlanych, jakość wy-
konawstwa oraz czas reali-
zacji - wyjaśnia Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius. - Dlatego bardzo się 
cieszę, że nasz obiekt do-
strzeżono i otrzymaliśmy 
Nagrodę III stopnia.

Konkurs organizowany 
jest przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju 
oraz Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego. 

 Redzki kompleks otrzy-
mał również wyróżnienie w 
24. edycji konkursu „Mo-

Kompleks 10 pracowni zawodowych w nowym budynku PZS w Redzie został do-
ceniony w konkursie „Budowa roku 2019” oraz „Modernizacja Roku & Budowa XXI 
w.” Dzięki inwestycji szkoła zyskała nowe pracownie dla branż kreatywnych oraz 
pracownie do nauczania języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących. 

dernizacja Roku & Budowa 
XXI w.” W finale znalazło 
się 76 obiektów spośród 460 
zgłoszonych inwestycji. 

Warto przypomnieć, że 
wykonawcą inwestycji by-
ła firma Woj-Mar Mariusz 
Gustowski z Sopieszyna.

Powyżej:    Podczas uroczystości w Powiatowym 
Zespole Szkół w Redzie, starosta Gabriela Lisius i 
wykonawca inwestycji Mariusz Gustowski zawiesza-
ją tablicę, informującą o nagrodzie.

Po lewej:    Wyróżnienie w konkursie „Modernizacja 
Roku” w Warszawie odbierali:  Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, Mirosław Lademann - naczelnik 
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Dorota 
Nowicka-Klimowicz - dyrektor PZS w Redzie i Ma-
riusz Gustowski, właściciel firmy Woj-Mar.

 INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwej-
herowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl  
wywieszono, na okres 21 dni, wykaz nr XI/2020 nie-
ruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Rumi,  przeznaczonej  do zbycia.

Wykaz  wywieszono w dniu 06 października 2020 r.

W trakcie sesji radni wyrazili m.in. zgodę na zawarcie 
przez Powiat Wejherowski umów o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz na do-
finansowanie regionalnego programu polityki zdrowotnej 
Województwa Pomorskiego pn. „Regionalny Program Po-
lityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla 
osób 65 + z grupy ryzyka” w wysokości 50 000 zł.

Podczas posiedzenia podjęto także uchwały w sprawie 
pozbawienia drogi Kębłowo - DK nr 6 oraz drogi Kolko-
wo - Rybno kategorii drogi powiatowej, powołania Rady 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie oraz dofinansowania w wysokości 30 000 zł 
dla  parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie na przepro-
wadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele fi-
lialnym pw. św. Piotra i Pawła w Ciekocinie. 

W trakcie obrad przyjęto również zmiany w budżecie 
Powiatu Wejherowskiego na 2020 r. oraz zmiany w wielo-
letniej prognozie finansowej.

XVI sesja Rady Powiatu 
wejherowskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Powia-
tu Wejherowskiego radni przyjęli pakiet 
czternastu uchwał, które znalazły się 
w porządku obrad. Dotyczyły one m.in. 
zmian w budżecie powiatu i dofinansowa-
nia szczepień dla seniorów.
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AKTUALNOŚCI

Jak zwykle przy ta-
kiej okazji, były podzię-
kowania, wyróżnienia i 
nagrody, m.in. od przed-
stawicieli władz miasta, 
powiatu i niektórych gmin, 
a także zaprzyjaźnionych 
organizacji. Z okazji jubile-
uszu prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił Spółdzielnię Sta-
tuetką Jakuba Wejhera, a 
prezesa Spółdzielni Zbi-
gniewa Kołodziejczy-
ka Medalem Róży. Oba 
te odznaczenia wręczył 
w imieniu włodarza mia-
sta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta. 

Spółdzielnia działa m.in. 

W Filharmonii Kaszubskiej świętowano jubileusz 75-lecia dzia-
łalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wejhe-
rowie. Jest to jedna z niewielu spółdzielni na Kaszubach o tak 
długiej historii.

w Wejherowie, Redzie, w 
gminie Gniewino i gminie 
Szemud. Zatrudnia około 
100 pracowników, szkoli 
uczniów w zawodzie pieka-
rza, sprzedawcy i cukierni-
ka. Spółdzielnia prowadzi 

piekarnię, wypiekając chleb 
według starych receptur.

Uroczystość uświetnił 
koncert muzyki filmowej w 
wykonaniu Joanny Alek-
sandrowicz oraz zespołu 
muzycznego

gs „samopomoc Chłopska” w wejherowie

spółdzielnia działa 75 lat

Fot. Leszek Spigarski

Dorośli uczestnicy zaba-
wy oraz drużyny młodzie-
żowe przemieszczali się do 
wyznaczonych punktów na 
terenie miasta, gdzie in-
formacji na temat histo-
rii i zabytków Wejherowa 
udzielali im wejherowscy 
przewodnicy PTTK oraz 
harcerze ZHR. Wszyscy do-
brze się bawili.

Samorząd Wejherowa na 
ten projekt zdobył dofinan-
sowanie unijne. Tym razem 
wyremontowana została 
elewacja oraz dach budyn-
ku Wspólnoty Mieszkanio-
wej „Sobieskiego 328 C”. 

W ramach zadania wy-
konano remont dachu bu-
dynku oraz elewacji wraz 
z dociepleniem budyn-
ku mieszkalnego. Łącz-
ny koszt zadania wyniósł 
119,7 tys. zł, z czego kwota 
unijnego dofinansowania – 
30 tys. zł. Wspólnota Miesz-
kaniowa Sobieskiego 328 C 
jest jednym z partnerów 
uczestniczących w realiza-
cji projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”. 

w ramach rewitalizacji Śródmieścia

Nowa elewacja budynku
Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 328 

C otrzymał nową elewację w ramach realizacji projektu „Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa”. Całkowita wartość zadania 
wyniosła blisko 120 tys. zł.

Zadanie zostało współ-
finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 
projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

terenowa gra miejska z historią w tle

Poznaj gród wejhera
W Wejherowie w minioną sobotę odbyła się gra terenowa pt. 

„Poznaj Gród Wejhera”, zorganizowana przez Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie. 

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
Fot. Leszek Spigarski

Fot. Urząd Miejski
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WYDARZENIA

Oprócz uroczystej mszy św. i nabożeństw w kościele 
klasztornym Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i św. An-
ny, na placu Jakuba Wejhera przed Fontanną św. Fran-
ciszka modlono się o ochronę stworzenia. Ojciec Joel 
Kokott, gwardian klasztoru Franciszkanów w Wejhero-
wie pobłogosławił zwierzęta domowe.  

Obecni byli: prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i jego zastępca - Arkadiusz Kraszkiewicz.

W niedzielny wieczór w tym samym miejscu młodzież z 
franciszkańskiego Teatru Ognia zaprezentowała spektakl 
uliczny „Alicja”.

W dniach 3-4 października br. w Wejhe-
rowie odbyły się uroczystości ku czci św. 
Franciszka z Asyżu oraz związane z tym 
inne wydarzenia. 

Dzień Franciszkański 

Zwierzęta 
pobłogosławione

Fot. Leszek Spigarski więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

więcej zdjęć na: facebook.com/PulswejherowaFot. Leszek Spigarski

uroczystości w Piaśnicy

Pamięć 
i modlitwa

Odrestaurowany przez 
miasto Grób nr 2 jest jed-
ną z dwóch mogił, w któ-
rej hitlerowcy nie zdążyli 
dokonać w 1944 roku spa-
lenia zwłok. Na pomniku 
znajduje się symboliczna 
postać anioła z chłopcem, 
nawiązująca do zamordo-
wanej rodziny Napierałów 
- właścicieli Kąpina i ich 
15-letniego syna.

O zamordowanych be-
stialsko około 12 tysiącach 
mieszkańców Pomorza i 
Kaszub mówili: wójt gmi-
ny Wejherowo Henryk 
Skwarło, a także - w swojej 
homilii - ks. abp senior Sła-
woj Leszek Głódź, który 
przewodniczył liturgii w 
leśnej kaplicy. W celebra-

Coroczna uroczystość, upamiętniająca 
ofiary masowej zbrodni popełnionej przez 
Niemców na Polakach odbyła się w minio-
ną niedzielę w Lesie Piaśnickim. Przed 
uroczystością ks. abp senior Sławoj Le-
szek Głódź poświęcił Grób nr 1 i Grób nr 
2, który swoją honorową opieką w imieniu 
Wejherowa otoczy prezydent miasta.

cji mszy uczestniczyli m.in. 
ks. infułat Daniel Nowak 
i gwardian klasztoru OO. 
Franciszkanów w Wejhero-
wie o. Joel Kokott.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Bolszewie za-
prezentowali program 
poetycko-muzyczny. Ho-
dowcy z gminy Wejherowo 
wypuścili w lesie gołębie, 
jako symbole pokoju. 

Głównym organizatorem 
uroczystości była Gmina 
Wejherowo przy współpracy 
z Prezydentem Wejherowa, 
Wójtem Gminy Krokowa, 
18 Wojskowym Oddziałem 
Gospodarczym, Batalionem 
Dowodzenia Marynarki Wo-
jennej i Stowarzyszeniem 
Rodzina Piaśnicka.

Św. Franciszek urodził 
się w 1182 roku w Asyżu. 

Od najmłodszych lat 
był wrażliwy na wezwa-
nia wiary, odznaczał się 
troską wobec żebraków, 
których wspomagał jał-
mużną. Podczas choroby, 
na którą zapadł w czasie 
jednej z rycerskich wy-
praw, objawił mu się Chry-
stus ukrzyżowany, który 
wezwał go do odbudowy 
Kościoła. Franciszek od-
dał się służbie ubogim i 
chorym. Uwielbiał także 
obcowanie z naturą. Żył 
w ubóstwie, jednak zwie-
rzęta i natura były zawsze 
ważnymi elementami jego 
życia. Nauczał ludzi o sza-
cunku do otaczającego ich 
świata, do roślin i zwierząt. 

Zmarł 3 października 
1226 roku.
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KULTURA, EDUKACJA

Nowoczesność i tradycja.  otwarcie Książnicy prof. gerarda Labudy
Przy ulicy Zamkowej w Wejherowie uroczyście otwarto 

Książnicę prof. Gerarda Labudy. Obiekt powstał dla upa-
miętnienia postaci wybitnego Kaszuby, historyka i medie-
wisty, który zostawił po sobie bogatą spuściznę. Łączny 
koszt inwestycji, która powstała przy wsparciu środków 
zewnętrznych, wyniósł blisko 6 mln zł.

- W 2011 r. na mocy za-
pisu testamentowego do 
wejherowskiego muzeum 
trafiła bogata spuścizna 
profesora Gerarda La-
budy. Licząca ponad 26 
tys. woluminów bibliote-
ka oraz bogate archiwum, 
a także liczne pamiątki, 
m.in. medale i odznacze-
nia przekazane przez pro-
fesora, stały się podstawą 
działań do utworzenia 
Książnicy prof. Gerarda 
Labudy - wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabrie-
la Lisius.

Od momentu pozyska-
nia zbiorów prof. Labudy 
rozważane były kolejne 
możliwości lokalizacji bu-
dynku.

- W 2015 r. Powiat Wej-
herowski podjął starania 
o adaptację budynków 
przy Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 
na bibliotekę, która po-
zwoliłaby na umieszcze-
nie zasobów profesora w 
jednym miejscu oraz dała 
możliwość poznania do-

robku naukowca i historii 
Kaszub szerszemu gronu 
odbiorców. Wynikiem tych 
starań było otrzymanie od 
Miasta Wejherowa budyn-
ków usytuowanych przy 
ulicy Zamkowej w Wejhe-
rowie – mówi Wicestaro-
sta Jacek Thiel.

Na bazie tych dwóch 
budynków pochodzących 
z II połowy XIX w., któ-
re były pozostałościami 
oficynowej zabudowy to-
warzyszącej Pałacowi 
Przebendowskich i Key-
serlingków, a także współ-
tworzyły zabytkowe 
założenia pałacowo-par-
kowe w Wejherowie, po-
wstał projekt autorstwa 
arch. Wojciecha Po-
mierskiego, polegający 
na dobudowaniu nowego 
budynku stanowiącego 
jedną całość wraz z ada-
ptowanymi budynkami 
przy ul. Zamkowej w Wej-
herowie.

W lipcu 2016 r. projekt 
pn. „Utworzenie Książni-
cy prof. Gerarda Labudy 
jako unikatowego zbioru 

dziedzictwa kulturowe-
go Pomorza poprzez ada-
ptację budynków Zespołu 
Pałacowo-Ogrodowo-Par-
kowego przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki  Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie na 
potrzeby obsługi ruchu 
turystycznego regionu”, 
dofinansowany został z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020 w kwocie bli-
sko 1,4 mln zł.

Na początku 2017 r. sa-
morząd otrzymał dotację 
z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go w wysokości 520 tys. 
zł, na roboty związane z 
utworzeniem Książnicy 
prof. Gerarda Labudy w 
Wejherowie.

Prace budowlane roz-
poczęły się w połowie 2017 
r. i zakończyły w 2019 r. 
Następnie prowadzone 
były roboty wykończenio-
we, aranżacja wnętrz i 

dokończenie na str. 9
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KULTURA, EDUKACJA

Nowoczesność i tradycja.  otwarcie Książnicy prof. gerarda Labudy

Źródła finansowania przedsięwzięcia 

1)   Wkład Powiatu Wejherowskiego 3.490.000 zł
2)   Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  1.352.000 zł,

3)  Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 
520.000 zł;

4)   Wkład własny Gminy Miasta Wejherowo, która była part-
nerem projektu - 341.000 zł

przygotowanie wystaw. 
Dnia 1 października 

uroczyście otwarto Książ-
nicę prof. Gerarda Labudy. 

– Książnica prof. Ge-
rarda Labudy to nowa 
przestrzeń naukowo-edu-
kacyjna w Wejherowie. 
Upamiętnia postać hono-
rowego obywatela Powia-
tu Wejherowskiego prof. 
Gerarda Labudy, wiedzę o 
nim oraz o dziedzictwie Ka-
szubów – mówiła podczas 
uroczystości Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

Podczas wydarzenia 
starosta podziękowa-

ła ministrowi kultury, 
marszałkowi wojewódz-
twa oraz prezydentowi 
Wejherowa za wsparcie i 
pomoc finansową przy re-
alizacji projektu.

Książnica przyczyni 
się do wzrostu atrakcyj-
ności turystycznej Po-
morza. Będzie centrum 
upowszechniania wie-
dzy i informacji na temat 
kultury, tradycji i historii 
Kaszub i Pomorza. 

Placówka, pełniąc 
funkcję kulturotwór-
czą organizować będzie 
wydarzenia kultural-
ne i spotkania propagu-
jące lokalną kulturę, w 

dokończenie ze str. 8 tym wystawy, konkursy, 
warsztaty oraz szkolenia. 

– Prof. Gerard Labuda 
mieszkając w Poznaniu 
zawsze podkreślał „Ja nie 
jestem Kaszubą z Pozna-
nia, ja jestem Kaszubą w 
Poznaniu”. Niech zbiory 
przekazane przez profeso-
ra Gerarda Labudę będą 
wrotami do poznania Ka-
szub - powiedział podczas 
otwarcia Książnicy Wice-
starosta Jacek Thiel.

Całkowite koszty in-
westycyjne projek-
tu zamknęły się kwotą 
5.703.000 zł. 

Warto dodać, że Książ-
nica powstała dzięki za-

angażowaniu Starosty 
Wejherowskiego Gabrie-
li Lisius oraz zespołu: Wi-
cestarosty Jacka Thiela, 
Dyrektora MPiMKP To-
masza Fopke, starszego 
kustosza Działu Ręko-

pisów i Starodruków w 
MPiMKP Janiny Ku-
rowskiej i Naczelnika 
Wydziału Rozwoju i Pro-
gramów Europejskich w 
Starostwie Powiatowym 
Arkadiusza Szczygła.

Takie stautetki otrzyma-
ły osoby, które przy-
czyniły się do otwar-
cia Książnicy prof. G. 
Labudy lub wspierały tę 
inicjatywę.

Zdjęcia: Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie

Fot. Leszek Spigarski
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KULTURA, EDUKACJA

Wejherowskie Centrum 
Kultury  kontynuuje nurt 
projektów historyczno-
-patriotycznych. W 2018 
roku brało udział w pielę-
gnowaniu setnej rocznicy 
Odzyskania przez Polskę 
niepodległości, w 2019 ro-
ku trwały przygotowania do 
rocznicy - Zaślubin Polski z 
Morzem, (2020r.), a w sa-
mym 2020 roku zaangażo-
wane jest w pielęgnowanie 
pamięci o Bitwie Warszaw-
skiej - nazywanej też Cudem 
nad Wisłą. Powstał projekt 
„Kaszuby i Pomorze w walce 
z bolszewikami”, dofinanso-
wany w ramach Programu 
„Koalicje dla Niepodległej 
#wiktoria1920” ze środ-
ków Programu Wieloletnie-
go NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2020. 

Koalicjantami projektu 
zostali: Instytut Pamięci Na-
rodowej - Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Oddział w Gdań-
sku oraz Muzeum Ziemi Puc-
kiej im. Floriana Ceynowy. 

Projekt ma przybliżyć 
udział i zaangażowanie Ka-
szubów w Bitwę Warszaw-
ską 1920. Zwycięstwo w 
wojnie polsko-bolszewickiej. 
zadecydowało o zachowaniu 
przez Polskę niepodległości 
i uratowaniu Europy przed 
komunizmem, zmieniło bieg 
historii, wyzwoliło radość, 

Przybliżyć historię, pobudzić patriotyzm, a także zachęcić do 
samodzielnego zgłębiania dawnych losów ma realizowany przez 
Wejherowskie Centrum Kultury projekt  „Kaszuby i Pomorze w 
walce z bolszewikami” pielęgnujący pamięć o udziale lokalnej 
pomorskiej społeczności w Bitwie Warszawskiej. 

Kaszubi walczyli z bolszewikami

Rekonstrukcja 
historyczna i film

dumę i jedność narodową. 
Głównym elementem 

przedsięwzięcia była ple-
nerowa rekonstrukcja 
historyczna ukazująca wy-
darzenia sprzed stu lat, 
przedstawiająca historie, 
postaci, ale przede wszyst-
kim niezłomny charakter 
ludzi Kaszub i Pomorza. 
Ukazano heroiczne posta-
wy żołnierzy oraz ludności 
cywilnej - choćby rybaków, 
którzy swymi łodziami 
transportowali broń. 

Ze względu na obostrze-
nia sanitarne rekonstruk-
cja odbywała się bez udziału 
publiczności. Na jej podsta-
wie powstanie natomiast 
krótkometrażowy film fa-
bularny, stanowiący znako-
mity materiał edukacyjny 

dla szkół i instytucji kultu-
ralno-oświatowych. 

Realizacji filmu towa-
rzyszył plener malarski. 
Lokalni artyści tworzy-
li obrazy ukazujące sceny 
batalistyczne, portrety i 
pejzaże. Zwieńczeniem ple-
neru będzie wystawa pt. 
„Nasza, kaszubsko-pomor-
ska Niepodległa” w Filhar-
monii Kaszubskiej. Obrazy 
wykorzystane zostaną rów-
nież jako element gier edu-
kacyjnych. 

- Wejherowskie Centrum 
Kultury planuje również 
stworzenie szeregu zagadek 
tematycznych, które pozwolą 
w atrakcyjny sposób posze-
rzyć swoją wiedzę historycz-
ną - informuje Adam Szulc 
kierownik działu marketingu 
i promocji Wejherowskiego 
Centrum Kultury. - Materia-
ły ukazujące historię naszych 
przodków mają wzmocnić 
więź międzypokoleniową z 
regionem, zbudować poczu-
cie wspólnoty i przynależno-
ści do Małej Ojczyzny. Mają 
też pielęgnować pamięć o 
naszej historii i bohaterach. 
Marszałek Piłsudski twier-
dził, że „Kto nie szanuje i nie 
ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku teraź-
niejszości, ani nie ma prawa 
do przyszłości” 

W przypadku braku możliwości zorgani-
zowania gry w bibliotece, przeniesiemy ją do 
internetu. Tradycyjna projekcja filmu rów-
nież odbędzie się tylko on-line.  

Organizatorzy zaproponowali film pt. „Ja-
kub, Mimmi i gadające psy” w reż. Ed-
mundsa Jansona; Łotwa, Polska, 2019, który 
powstał na podstawie książki łotewskiej pi-
sarki Luize Pastore „Maskackas stasts” (nie-
wydanej jeszcze w Polsce). To nagrodzona na 
festiwalu Kino Dzieci 2019 za „empatyczne, 
wrażliwe i atrakcyjne artystycznie ukazanie 

w sobotę 10 października

Noc Bibliotek inaczej
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza na „Noc 

Bibliotek”, którą z powodu epidemii, przygotowano w skromniej-
szej formie. W sobotę, 10 października w godzinach 14:00 - 20:00 
będzie można zagrać w mobilną grę rodzinną „Po prostu miś”. 

historii, która (...) porusza ważne proble-
my kulturowe i cywilizacyjne świata dzieci 
i dorosłych”,  współtworzona przez Polaków  
animacja, która opowiada o budowaniu poro-
zumienia i zachęca do wspólnego działania w 
trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę. 

Dostęp do projekcji można uzyskać wy-
syłając wiadomość na adres: krzysztof.p@
biblioteka.wejherowo.pl. Liczba kodów 
dostępu jest ograniczona. 

W tym dniu biblioteka zaprasza do wypo-
życzalni w godzinach 14:00 - 20:00. 
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KULTURA

Krótkometrażowy „2020. 
Dziennik izolacji” został 
zrealizowany od marca do 
czerwca 2020 roku na połu-
dniu Wielkiej Brytanii. Jest 
to intymna rejestracja czasu 
izolacji, spowodowanej pan-
demią, w domu reżysera. Ka-
mera skupia się na detalach 
życia, a codzienne rytuały 
zyskują nowy wymiar. Re-
żyser dokumentuje pozornie 
opuszczone miasto i ukazuje 
jak wyglądałby świat, w któ-
rym ludzkość wyginęła. 

Film wyreżyserował Ma-
riusz Wirski, a za scena-
riusz i produkcję odpowiadał 
razem z Wandą Dittrich. 
Na międzynarodowym festi-
walu Rome Independent Pri-
sma Film Awards,  ten obraz 
zdobył nagrodę za Najlep-
szy Krótkometrażowy Film 
Dokumentalny (Best Short 
Doc), a był nominowany w 4 
innych kategoriach. Zakwa-
lifikował się także na wrze-
śniową edycję festiwalu The 
Lift-Off Sessions, organizo-
wanego przez brytyjskie Pi-
newood Studios.

Inny film M. Wirskiego, 
krótka fabuła opowiadająca 
o społecznych następstwach 
kwarantanny, pt. „Quaran-
tine” była prezentowana na 
festiwalu Kameralne Lato w 
Radomiu, The Lift-Off Ses-
sions oraz w międzynarodo-
wej kolekcji Corona? Shut 
Down! w Koeln.

Okazuje się, że oprócz ta-
lentu i umiejętności, związa-
nych z rysowaniem,  Tomasz 
Mering ma sporą wiedze hi-
storyczną. Wymagają te-
go jego najbliższe plany. W 
ramach stypendium wejhe-
rowianin zamierza napisać 
scenariusz albumu komik-
sowego o bitwie pod Grun-
waldem. Będzie to część 
trylogii komiksowej o tryp-
tyku Hansa Memlinga „Sąd 
Ostateczny”. 

- Trylogia ma pokazać 
fragment historii gospodar-
czej państw basenu Morza 
Bałtyckiego i basenu Mo-
rza Śródziemnego, stosun-
ki handlowe miast Hanzy 
z Anglią, stosunki unii pol-
sko-litewskiej z państwem 
Krzyżackim - wyjaśnia To-
masz Mering. 

Rozpiętość czasowa ko-
miskowej historii wyno-
si ponad 200 lat - od Rzezi 
Gdańska w 1308 roku i za-
jęcia Pomorza Gdańskiego 
przez Krzyżaków do seku-
laryzacji Zakonu Krzyżac-
kiego i Hołdu Pruskiego w 
1525 roku.

- Historia, którą chcę 
opowiedzieć w planowa-

- W chwili obecnej nagry-
wane są ostatnie zaplanowa-
ne kaszubskojęzyczne relacje 
biograficzne mieszkańców 
naszego regionu. Ich frag-
menty będziemy mogli od-
słuchać na specjalnej stronie 
internetowej projektu już w 
końcu listopada br. - mówi 
dr Tomasz Fopke, dyrektor 
wejherowskiego Muzeum.

Również w listopadzie 

stypendysta marszałka pomorskiego

jedyny z wejherowa
Tomasz Mering, rysownik i twórca komiksów, jako jedyny 

mieszkaniec Wejherowa został stypendystą marszałka woje-
wództwa pomorskiego dla twórców kultury.

nym przeze mnie albumie, 
rozpocznie się od zajęcia 
Pomorza Gdańskiego i sa-
mego Gdańska przez Krzy-
żaków, zawezwanych na 
pomoc przez sędziego Bogu-
szę celem wypędzenia Bran-
denburczyków z grodu nad 
Motławą - mówi Tomasz 
Mering. - W scenariuszu 
pojawi się postać księcia 
kujawskiego Władysława 
Łokietka, późniejszego kró-
la Polski. Ukażę jego stara-
nia o odzyskanie Pomorza 
Gdańskiego oraz kształto-
wanie się polityki polskiej 
wobec Krzyżaków przez na-
stępcę Łokietka, Kazimie-
rza III Wielkiego. 

Autor chce zawrzeć w 

komiksie wiele innych wy-
darzeń z XIV i XV-wiecznej 
historii Polski, a finałem 
pierwszego tomu komikso-
wej trylogii będzie Bitwa 
Pod Grunwaldem.

- O wolność i niepodle-
głość trzeba zabiegać za-
wsze. To nie jest dane raz 
na zawsze - konkluduje To-
masz Mering.

Przypomnijmy, że pla-
nowana praca nie będzie 
pierwszym komiksem tego 
autora, dotyczącym histo-
rii Pomorza. Tomasz Me-
ring jest bowiem autorem 
komiksu opowiadającego o 
tragedii, która wydarzyła 
się podczas II wojny świa-
towej w Piaśnicy.

Kaszuby

skarbnica wspomnień
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-

herowie realizuje projekt „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Celem 
przedsięwzięcia jest stworzenie archiwum gromadzącego relacje 
najstarszego pokolenia mieszkańców Kaszub.

na przygotowanej na za-
kończenie projektu wysta-
wie, poznamy bohaterów 
projektu i fragmenty opo-
wieści udokumentowanych 

podczas wywiadów. 
Projekt dofinansowano 

ze środków Muzeum Histo-
rii Polski w ramach progra-
mu „Patriotyzm Jutra”.

O sukcesach Mariusza Wirskiego, reżysera filmowego z Wejhe-
rowa pisaliśmy już w „Pulsie Wejherowa” kilkakrotnie. Tymcza-
sem kolejny film dokumentalny tego autora pt. „2020. A Diary of 
Isolation” (polski tytuł to „2020. Dziennik izolacji”) zdobył uzna-
nie i nagrody na międzynarodowym festiwalu. Inny film tego re-
żysera również odniósł sukces.

Tegoroczne produkcje to kolejne prace grupy MWM 
Art Film, powstałej w 2008 roku w Trójmieście i stworzo-
nej przez wandę Dittrich, Mariusza wirskiego i Mariu-
sza hybiaka oraz twórcę audiowizualnego z Warszawy, 
Piotra Zarzyckiego. 

Dotychczasowy dorobek Mariusza Wirskiego oraz 
MWM Art Film to około 200 filmów różnych gatunków, 
przede wszystkim dokumentów i animacji. 

Największe sukcesy odnosiły dotąd filmy Pan Werner 
(pokaz na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz w ramach 
sekcji Short Film Corner na Festiwalu w Cannes) czy Per-
formance (prezentowany m.in. na European Media Art 
Festival w Osnabrueck w Niemczech). 

Kolejna nagroda dla Mariusza wirskiego

Izolacja i kwarantanna
tematem filmów

Archiwalne wydania i bieżące materiały 
zamieszczane 

w  „Pulsie  wejherowa” 
znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

Kilogram amfetaminy
Wspólne działania kryminalnych z Wejherowa oraz z 

Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do za-
trzymania 26-latka podejrzanego o posiadanie znacznej 
ilości narkotyków. Funkcjonariusze wraz z psem tropią-
cym Edek, weszli na posesję mężczyzny, gdzie znaleźli 
blisko kilogram amfetaminy, ukrytej m.in. między pusta-
kami leżącymi na palecie, a ponadto wagę elektroniczną. 

26-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony 
do wejherowskiej komendy. Został przesłuchany i  usły-
szał zarzuty. Został tymczasowo aresztowany na okres 2 
miesięcy. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Niewybuchy w Rumi
Policjanci z Rumi otrzymali zgłoszenie o niebezpiecz-

nym znalezisku. W trakcie prowadzonych prac ziemnych 
w rejonie ulic Szkolnej, Sabata i Kosynierów i w niewiel-
kiej odległości od zabudowań mieszkalnych odkryto 
dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej. 

Konieczna była ewakuacja ponad 100 mieszkańców 
z pobliskich domów, którą zajęli się policjanci oraz za-
mknięcie ulic. Wezwani na miejsce saperzy z Lęborka, 
zabezpieczyli pociski i przewieźli je na poligon, gdzie 
zostały zneutralizowane.

Zderzenie samochodów
Policjanci rankiem otrzymali wezwanie do zderze-

nia aut w Kostkowie. Z policyjnych ustaleń wynika, że 
kierowca samochodu ford focus, na skrzyżowaniu naj-
prawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy opla w wyniku czego doszło do zderzenia sa-
mochodów, a jedno z aut przewróciło się na dach. 

Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Teraz 
sprawą zajmują się śledczy, którzy wyjaśnią wszelkie 
okoliczności wypadku.

Zatrzymania
Dzielnicowi podczas służby na terenie naszego po-

wiatu zatrzymali 6 osób poszukiwanych. Dwie osoby 
zatrzymali w Wejherowie, dwie w Redzie, a po jednej w 
Łęczycach i Gniewinie. 

Dwie osoby poszukiwane trafiły już do aresztu śled-
czego, pozostałe zostały zwolnione, po wykonaniu z ni-
mi czynności służbowych.

Koronawirus
Wejherowscy policjanci prowadzą wzmożone dzia-

łania na rzecz walki z rozprzestrzenianiem się wirusa 
Covid-19. Nie tylko kontrolują osoby poddawane kwa-
rantannie, ale też zwracają uwagę na osoby, które nie 
przestrzegają nakazów i nie zasłaniają ust i nosa w prze-
strzeniach, w których jest taki obowiązek. 

Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność i in-
formują, że działania prowadzone są cały czas, a osoby 
niestosujące się do zasad muszą liczyć się z konsekwen-
cjami. Kontrole odbywają się na bieżąco w miejscach 
większych skupisk ludzkich, sklepach, lokalach gastro-
nomicznych, w środkach komunikacji publicznej, dys-
kotekach i klubach nocnych, w ramach prowadzonych 
działań „Dyskoteka”. 

Przypominamy, aby osoby poddane obowiązkowej 
kwarantannie używały obowiązkowej aplikacji „Kwa-
rantanna domowa”.

Od 11 sierpnia do 10 
września br. na mapie po-
jawiło się aż 197 nowych 
zgłoszeń. Najwięcej zgło-
szeń dotyczy przekraczania 
prędkości, nieprawidłowe-
go parkowania, spożywa-
nia alkoholu w miejscach 
niedozwolonych, a także 
zgłoszenia dotyczące gru-
powania się młodzieży za-
grożonej demoralizacją. 

Działania funkcjonariu-
szy mają na celu zmniejsze-
nie oraz wyeliminowanie 
niebezpiecznych sytuacji, 
a np. przekraczanie do-
zwolonej prędkości objęte 
jest szczególnym nadzorem 
przez policjantów ruchu 
drogowego. W poprzedni 
weekend policjanci ujawni-
li ponad 160 wykroczeń w 
ruchu drogowym. 

Policjanci dziękują za 
informacje i zachęcają do 
regularnego korzystania z 
Mapy:  https://mapy.geopor-
tal.gov.pl/iMapLite/KMZB-
Public.html. Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa 
nie służy jednak do zgła-
szania potrzeby pilnej in-
terwencji. 

W takich sytuacjach na-
leży korzystać z numeru 
alarmowego 112.

Z POLICJI

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Wejhero-
wie, w dniach 6-9.10.2020 r. na terenie Polski odbywają 
się ćwiczenia Sił Zbrojnych RENEGADE z wykorzystaniem 
systemów alarmowania ludności.  W trakcie ćwiczeń 
nadany zostanie sygnał alarmowy (dźwięk syreny) doty-
czący zagrożenia z powietrza.

włączone zostaną syreny

Ćwiczenia 
wojskowe

Mieszkańcy informują 

Mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to 
bardzo popularny sposób komunikowania się 
społeczeństwa z Policją. Każdego dnia miesz-
kańcy powiatu dbają o bezpieczeństwo w rejonie 
swojego miejsca zamieszkania i poprzez aplika-
cję dzielą się swoimi spostrzeżeniami. 

                  Łęczyce 08.10.2020r.

   o g Ł o s Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 37 obr. godętowo gmina Łęczyce

Na podstawie art. 11 pkt. 10,w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jed. Z 2020 POZ. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, pkt. 2-5 i 40 ustawy 
z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed. Z 2020 poz. 283.) oraz 
na podstawie uchwały Rady Gminy Łęczyce nr LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.  

wójt gminy Łęczyce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 37 obr. godętowo 
gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 października 
2020r. do 5 listopada 2020r. w siedzibie urzędu gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce 
(sala konferencyjna) w godz. od 10:00 do 12:00.

W wyżej określonym terminie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 37 obr. Godętowo zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Łęczyce. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 4 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce  (sa-
la konferencyjna) o godz. 14:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono in-
formacje o:

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obr. Go-
dętowo gmina Łęczyce;

prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działki nr 37 obr. Godętowo, gmina Łęczyce, wraz z opracowaniem ekofizjograficznym 
dla tego planu’ 

Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt planu wymieniony wyżej podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udzia-
łu społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działki nr 37 obr Godętowo, gmina Łęczyce i prognozy sporządzonej do planu, które 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub 
na adres: 84 - 218 Łęczyce, ul. Długa nr 49, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20 listopada 2020r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym - na 
adres: sekretariat@leczyce.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku dot. ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wchodząc do Urzędu należy za-
słonić usta i nos maseczką lub częścią odzieży. 

Wszystkim osobom biorącym udział w dyskusji publicznej i wyłożeniu zostanie zapewniony 
płyn do dezynfekcji rąk oraz warunki pozwalające na zachowanie bezpiecznej odległości od 
pozostałych uczestników.

       Piotr Wittbrodt
                   Wójt Gminy Łęczyce

WAŻNE 
TELEFONY:

POgOTOWiE

58  677 61 02  

POLicjA 

58  672 97 22 

 STrAŻ  POŻArNA

58  677 61 00

STrAŻ MiEjSkA

58  677 70 40

O G Ł O S Z E N I E
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W tenisie stołowym zwyciężył Łukasz Goike, przed Da-
riuszem Artymiakiem i Zbigniewem  Skwarczyńskim. 

W szachach najlepszy był Krzysztof Jurkiewicz, który 
wyprzedził Marka Uziałko i Adama Hebla. 

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Iwonę 
Romanowską, dyrektorkę PCPR  w Wejherowie. Organi-
zatorem zawodów było Integracyjne Stowarzyszenie Spor-
towe „START” w Wejherowie.

tenis stołowy i szachy

Zawody osób 
Niepełnosprawnych

W Jastrzębiej Górze odbyły się zawody 
sportowe Osób Niepełnosprawnych w Tenisie 
Stołowym i w Szachach o Puchar Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wej-
herowie.

W zawodach wzięło udział 
251 zawodników z 66 pol-
skich klubów kickboxingu, 
a wśród nich przedstawicie-
le powiatu wejherowskiego: 
kluby GOSRiT Luzino oraz 
Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe. Startując 
od opieką trenerów Rafała 
Karcz oraz Pauliny Sten-
ka, zawodnicy przywieźli 2 
medale.  Oprócz „złotej” Ju-
lii Drewy, srebro wywalczyła 
Żaneta Stenka w kategorii 
kadet starszy powyżej 65 kg. 
Obie zawodniczki reprezen-
towały GOSRiT Luzino. 

Więcej informacji na 
www.sportwejherowo.pl.

Kickboxing

Dwa 
medale

Julia Drewa zosta-
ła Mistrzynią Polski w 
kickboxingu kadetów 
młodszych w rozgry-
wanych w Mysiadle 
Mistrzostwach Polski 
kadetów młodszych 
(do 13 lat) oraz kade-
tów starszych (do 16 
lat) w kickboxingu - 
formuła kick-light.

Polska Federacja Nordic 
Walking  stworzyła nowy 
program, dostosowany do 
wyzwań związanych z ogra-
niczeniami spowodowanym 
rozprzestrzenianiem się wi-
rusa Covid-19. Projekt speł-
nia wymogi prowadzenia 
treningów w ograniczonych 
ilościowo grupach. Jest to 
bezpieczna aktywność  i ry-
walizacja sportowa. 

Treningi „New Walking 
na Receptę” są autorskim 
projektem, który ma wspar-
cie kilku ośrodków nauko-
wych w Polsce. W oparciu 
o wybrane ośrodki samo-
rządowe prowadzone są ba-
dania naukowe dotyczące 
ekspresji genów odpowie-
dzialnych za procesy starze-
nia, integracji sensorycznej 
oraz badania psychologiczne 
związane z przeciwdziała-
niem demencji starczej. Do-
datkowo program zakłada 
szkolenie kadr trenerskich 

Nordic walking 

Nowatorskie zajęcia
Nowatorskie zajęcia Nordic Walking w wejherowskim parku w 

każdy wtorek organizuje Polska Federacja Nordic Walking. Pro-
gram „New Walking na Receptę” skierowany jest do wszystkich 
mieszkańców, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. No-
watorski projekt finansowany jest przez Urząd Miejski.

i instruktorskich. Projekt 
„New Walking” zyskał za-
interesowanie mediów ogól-
nopolskich, a uczestnicy 
wejherowskich zajęć gościli 
w telewizyjnym programie 
„Pytanie na śniadanie”. 

W związku z dużym zain-
teresowaniem zajęcia pro-
wadzone są one w dwóch 
grupach. Pierwsza grupa o 

godz. 17.00, a druga o godz. 
18.00. 

Treningi odbywają się w 
Parku Miejskim na pola-
nie piknikowej, a prowadzi 
je Olgierd Bojke, prezes 
Polskiej Federacji Nordic 
Walking. 

Więcej informacji na pro-
filu Facebookowym Polskiej 
Federacji Nordic Walking.
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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

     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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

Takiego wyniku nikt się 
zapewne nie spodziewał, ale 
tym razem drużyna zagrała 
dobrze i praktycznie przez 
całe spotkanie dyktowała 
warunki gry. Obie bram-
ki dla Gryfa padły już w 
pierwszej połowie meczu, co 
„ustawiło” kolejne minuty 
gry, choć emocji nie brako-

Tylko pierwsza połowa 
meczu była dobra dla dru-
żyny Tytanów, bo gra była 
w miarę wyrównana, a go-
spodarze kończyli ją z trzy-

Początek i koniec trasy wyznaczono przy Sanktuarium 
w Piaśnicy, a udział w biegu wzięli profesjonaliści i ama-
torzy z całej Polski. 

Wśród kobiet najszybsza okazała się Ewa Kepka z 
Wejherowa, a wśród mężczyzn – Krzysztof Jednachow-
ski z Pucka. W kategorii nordic walking zwyciężyli: Aneta 
Panek z Gdyni i Marek Witkowski z Wejherowa.

Piłka nożna. gryf

Pierwsza wygrana
Piłkarze wejherowskiego Gryfa przerwali 

czarną serię pięciu porażek w ligowych pojedyn-
kach. Na Wzgórzu Wolności w minioną sobotę 
pokonali KP Starogard 2:1. Bramki dla wejhero-
wian zdobyli T. Panek i S. Kowalski.

wało do końcowego gwizdka 
sędziego. 

Pierwsze zwycięstwo, 
ale Gryf nadal okupuje 
końcówkę tabeli trzeciej li-
gi. Kolejną szansą na po-
prawienie miejsca w tabeli 
będzie spotkanie 10 paź-
dziernika w Kołobrzegu z 
tamtejsza Kotwicą.

XII Bieg Piaśnicki 
Po raz kolejny miłośnicy biegania oraz nor-

dic walking mogli upamiętnić ofiary zbrodni 
niemieckiej w Lesie Piaśnickim. W sobotę, 3 
października na 10-kilometrowej trasie rywa-
lizowało 300 osób.

Piłka ręczna. tytani byli za słabi
Po nieznacznej porażce we własnej hali z KPR Elbląg 21-23, wejherow-

scy Tytani pojechali do Kwidzyna. Mający nadzieję na dobry mecz i wynik, 
srogo się zawiedli, bo elblążanie rozgromili Tytanów 33-22.

bramkowa przewagą. 
Niestety druga część 

to była gra do tzw. jednej 
bramki, a nieznany był tyl-
ko rozmiar porażki. 

Kolejny pojedynek Tytani 
rozegrają w Wejherowie. W 
sobotę 10 października o go-
dzinie 17:00 powalczą z dru-
żyną SPR GKS Żukowo.
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tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl
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wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIstRAtoR
NIERuChoMoŚCI

sKutECZNA REKLAMA w  PuLsIE wEjhERowA 606  101 502,    redakcja@pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E

    PRACA W STAROSTWIE
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 
ogłasza nabór na  dwa wolne stanowiska urzędnicze 
w Wydziale Architektury  i  Budownictwa
Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
a) wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym lub budowlanym,
b) znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPA, ustawy o samorządzie powia-
towym, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych
d) obywatelstwo polskie,
e)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:
a)   przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
b)   przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
c)   przygotowywanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wy-
magających uzyskania pozwolenia na budowę,
d)   przygotowywanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia zmiany sposobu użytkowa-
nia obiektów budowlanych,
e)   przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
  http://bip.powiatwejherowski.pl
Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze  Obsługi 
Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie przy ul. 3 Maja 4  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska 
urzędnicze w Wydziale  Architektury  i  Budownictwa, w terminie do dnia 
12.10.2020r.  włącznie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłynęły 
do Starostwa najpóźniej 12.10.2020 r.
Wyjaśnień w sprawie naboru udzielała będzie pani Alicja Czajkowska Inspektor w 
Wydziale Organizacyjnym  tel.  58 572 94 18.
Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedzibą w Wejhe-
rowie ul. 3 Maja 4, tel. 572-94-00 ; 572-94-01  Fax: 572-94-02.

O G Ł O S Z E N I E

Na oddziale pediatrycz-
nym szpitala powstanie 
specjalnie wydzielone po-
mieszczenie, zaaranżowa-
ne dla małych pacjentów i 
ich opiekunów tak, aby mo-
gli wspólnie spędzać czas w 
przyjaznych warunkach. 

Oddział pediatryczny 
szpitala w Wejherowie przyj-
muje rocznie około 1700 
pacjentów. Zgodnie z projek-
tem nowa przestrzeń będzie 
inspirowana cyrkiem. Poja-
wi się teatrzyk na kółkach, 
drewniane zabawki, cyrko-
we aplikacje na ścianę oraz 
kolorowy wieszak na ubra-
nia. Łazienka zostanie wy-
posażona w prysznic, sedes 
oraz składany przewijak, 
które ułatwią szybkie od-
świeżenie się czy przewinię-
cie dziecka. 

Szpital Specjalistyczny 
im. Floriana Ceynowy w 
Wejherowie jest już 34 pla-
cówką, w której realizowa-
ny jest program społeczny 
„Strefa Rodzica. Budimex 
dzieciom”. Od 7 lat Budimex 

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie zrealizowany zosta-
nie program społeczny „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom”.

w wejherowskim szpitalu

Powstaje strefa rodzica

tworzy komfortowe prze-
strzenie dla hospitalizowa-
nych dzieci i ich opiekunów 
w szpitalach w całej Polsce. 
Strefy są miejscem relaksu, 
spotkań i zabawy. Powsta-
ją także aneksy kuchenne 
do przygotowania posiłków 
oraz punkty sanitarno-higie-
niczne do szybkiego odświe-
żenia się. 

Prace nad Strefą Rodzica 

przeprowadzane są w opar-
ciu o wszystkie obostrzenia 
i zalecenia Ministerstwa 
Zdrowia a względem pacjen-
tów, pracowników szpita-
la oraz osób wykonujących 
prace zachowane są wszel-
kie niezbędne środki bezpie-
czeństwa. 

Program jest realizowa-
ny i w całości finansowany 
przez firmę Budimex SA. 


