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Wielki Tydzień 2020

Wielki Tydzień oraz najważniejsze dla katolików Święta Wielkanocne w tym roku 
wyglądają inaczej niż zwykle. Pusta droga krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej, nie-
mal puste kościoły, skromniejsza liturgia Triduum Paschalnego oglądana w telewizji 
lub na ekranie komputera. Ograniczony kontakt z rodziną, nie licząc domowników, 
uciążliwy zakaz wycieczek i długich wiosennych spacerów. To trudna do zaakcepto-
wania, ale konieczna sytuacja. Musimy wytrwać, a w tym zadaniu niech nas wspiera 
pamięć o umęczonym i ukrzyżowanym, a wreszcie Zmartwychwstałym Chrystusie. 
Niech nam dodaje otuchy w tym trudnym czasie.

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy naszym Czytelnikom życzymy spokoju i pogody 
ducha, a przede wszystkim zdrowia. Szczególnie dużo zdrowia i siły życzymy bohaterom 
ostatnich i najbliższych tygodni - lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, 
a także wspierającym walkę z koronawirusem funkcjonariuszom służb mundurowych. 

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja „Pulsu”.

około 40
chorych
w powiecie

Powiat wejherow-
ski zajmuje drugie 
miejsce po Gdańsku 
pod wzgledem zacho-
rowan na COVID-19 w 
województwie pomor-
skim. Dane z wtorku 7 
kwietnia wskazywały, 
że na terenie powiatu 
wejherowskiego po-
twierdzono obecność 
wirusa SARS-CoV-2 u 
39 osób. W Gdańsku 7 
kwietnia było ich 45.

Sześć osób przebywa-
ło w szpitalu, a pozostałe 
osoby objęte zostały izo-
lacją domową. Kwaran-
tanną objęte są również 
osoby z bliskiego kontak-
tu z osobami, u których 
potwierdzono obecność 
koronawirusa. Na pod-
stawie decyzji PPIS w 
Wejherowie (nie dot. 
kwarantanny na pod-
stawie rozporządzenia 
rządu) kwarantanną ob-
jęto 265 osób, z czego 141 
osób zakończyło już kwa-
rantannę. 289 osób po-
zostawało pod nadzorem 
epidemiologicznym.

Do 7 kwietnia w po-
wiecie wejherowskim by-
ło w sumie 286 ujemnych 
wyników badań labora-
toryjnych w kierunku za-
każenia SARS-CoV-2.

Osoby, które podej-
rzewają zakażenie ko-
ronawirusem, powinny 
zadzwonić do sanepidu:  
tel. 58 677 79 06.

Fot. Leszek Spigarski
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Urząd Miejski w Wejherowie zamknięty jest dla 
interesantów - pracuje w trybie wewnętrznym. DYŻUR 
wyłącznie w sprawach pilnych pełni: Urząd Stanu Cywil-
nego ul. 12 Marca 195, tel. 58 677-71-32; 58 677-71-31; 
58 677-71-30; e-mail: usc@wejherowo.pl oraz Kancelaria 
Ogólna ul. 12 Marca 195, Wejherowo, tel. 58 677-70-00, 
fax: 58 672-12-57, e-mail: miasto@wejherowo.pl   

Szczegóły w komunikacie na str. 16
Zawieszono zajęcia we wszystkich placówkach 

oświatowych - szkołach, przedszkolach i żłobkach publicz-
nych i niepublicznych na terenie Wejherowa oraz odwoła-
no wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe i inne, gdzie 
przewidywane było zgromadzenie wielu uczestników.

Zamknięto krytą pływalnię przy SP nr 8. Nieczynna 
jest również Filharmonia Kaszubska oraz Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Obie placówki kulturalne proponują 
mieszkańcom miasta i powiatu udział w ciekawych wydarze-
niach za pośrednictwem internetu (czytaj również na str. 13).

 Jak mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, tym którzy 
nie zdążyli wypożyczyć lektur w formie tradycyjnej, wejhe-
rowska biblioteka poleca dostęp do tysięcy e-booków na plat-
formie Legimi. Do wyczerpania miesięcznej puli specjalnych 
kodów można pobrać je telefonicznie, dzwoniąc do biblioteki 
pod nr tel.: 58 677-65-70.

Zamknięte szkoły, urząd, biblioteka. parkowanie bez opłat. pomoc dla seniorów

Wejherowo w czasie epidemii
W związku z epidemią koronawirusa w naszym mieście - tak jak w całym kraju - nastąpiły liczne zmiany. Przypomnij-

my najważniejsze z nich.

Zawieszono zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowaw-
czych działających przy MOPS oraz Klubie Integracji Spo-
łecznej „Śródmieście”.

W autobusach komunikacji miejskiej MZK, kierowcy 
do odwołania nie sprzedają biletów; Na wszystkich liniach 
wejherowskiej komunikacji miejskiej w dni powszednie obo-
wiązują rozkłady jazdy ważne w soboty. 

Co ważne dla kierowców -  w strefie płatnego parko-
wania nie są pobierane opłaty za parkowanie.

Zamknięto Park Miejski oraz wszystkie place zabaw ad-
ministrowane przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych. Urząd Miejski w Wejherowie zaapelował do 
wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, aby także pod-
jęły takie samo działanie względem placów zabaw będących 
w ich administracji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie 
uruchomił telefon dyżurny 58 677 79 63 przeznaczony wy-
łącznie dla samotnych osób w podeszłym wieku powyżej 65 
roku życia, nie posiadających rodziny, nie mogących poru-
szać się samodzielnie i nie mających możliwości zabezpie-
czenia swoich potrzeb w ramach pomocy sąsiedzkiej. MOPS 
uruchomił dodatkowy telefon dyżurny 58 677 79 60, który 
w sytuacji kryzysowej - po godzinach pracy ośrodka - zosta-
nie przekierowany na numer alarmowy. MOPS uruchomił 
także specjalny numer telefonu: 572 240 482, pod którym 

- od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 - można uzyskać 
wsparcie psychologiczne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów i Biuro Obsługi 
Mieszkańców Zakładu Usług Komunalnych w Wejhe-
rowie Sp. z o.o. oraz Biuro Obsługi Klienta  EKOZUK Sp. 
z o.o. pracuje wyłącznie w trybie obsługi telefonicznej:  58 
676-95-50 lub drogą elektroniczną: bok@zukwejherowo.pl 
lub bok@ekozuk.pl

Na stronie internetowej miasta zamieszczona została li-
sta lokalnych lokali oferujących swoje potrawy na wynos 
lub dowóz. Lista jest otwarta wciąż dopisują się nowe lokale

Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi:
Pomorską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą GRYF, 

która w ramach akcji #RazemPokonamyWirusa! organizuje 
pomoc w zrobieniu zakupów osobom starszym i zakupie cie-
płych posiłków pracownikom Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie oraz Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Związkiem Harcerstwa Polskiego i Ochotniczą Strażą Po-
żarną w Wejherowie, które oferują swoją pomoc w zrobieniu 
zakupów (nr tel. 533 384 494 w godz. 8.30-18.00).

Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamiesz-
cza także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Wejherowie www.psse-wejherowo.pl, tel. 58 677 79 05, 58 
677 79 19 lub tel. alarmowy: 697 611 090.

Więcej na www.wejherowo.pl

- Jest to kolejne nasze działanie w tym trudnym czasie  
-  mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - 
Oprócz obniżki czynszów w mieszkaniach komunalnych czy 
działań na rzecz przedsiębiorców trzeba zadbać również o 
bezpieczeństwo na mieście dezynfekując miejsca publiczne 
czy też wzmacniając działania straży miejskiej. 

Odkażanie prowadzone jest za pomocą specjalnego prepa-
ratu dezynfekcyjnego, który jest bezpieczny dla ludzi.

- Zagrożenie epidemiczne wymaga szybkiej reakcji, dla-
tego też będziemy akcję prowadzić codziennie i tak długo, 
jak będzie trzeba - informuje Andrzej Gorczycki, dyrektor 
techniczny ZUK sp. z o.o. w Wejherowie. 

- Chcemy, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie, dlatego ro-
bimy wszystko, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Profilaktyka jest najważniejsza. 
Musimy sami przestrzegać wszystkich zasad higieny. 

Po wprowadzeniu zaostrzonych przepisów związanych z 
walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w ciągu tylko 
jednego dnia strażnicy nałożyli za wykroczenia związane z 
nieprzestrzeganiem tych przepisów 20 mandatów karnych 
na kwotę 1900 złotych. W jednym przypadku sprawa trafi do  
Sądu Rejonowego w Wejherowie, a 15 osób pouczono. Naj-
częstsze wykroczenia dotyczą zakazu przemieszczania się, 
spożywanie alkoholu w grupach. Strażnicy kontrolują m.in. 
miejsca rekreacji - obecnie niedostępne dla mieszkańców, 
place zabaw, boiska, itp. W mieście i powiecie wejherowskim 
pracują też patrole, złożone z policjantów, żołnierzy i 
strażników leśnych, o czym piszemy na str. 14.

Strażnicy udzielają też pomocy osobom potrzebującym. 
Np. emeryt, który udał się na pocztę po emeryturę, nie był 
już w stanie wrócić do domu. Strażnicy pomogli mu wrócić do 
domu. Strażnicy podjęli interwencje wobec osoby nietrzeź-
wej leżącej na ulicy, rodzica bawiącego się z dzieckiem na 
zamkniętym palcu zabaw, a także siłowni w parku miejskim, 
gdzie ćwiczył mieszkaniec Wejherowa. 

Zminimalizować zagrożenia

odkażają 
przystanki

Na terenie miasta Wejherowa jest oko-
ło 60 wiat przystanków autobusowych i te 
wiaty oraz ławki i tablice informacyjne z 
rozkładami jazdy na polecenie prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta odkażają pracow-
nicy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. 

straż Miejska apeluje, 
dyscyplinuje i egzekwuje

Zostań w domu!
W związku z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie nowych zasad bezpieczeń-
stwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu 
się, egzekwowaniem wprowadzonych naka-
zów i zakazów zajmuje się m.in Straż Miejska. 
Na opornych nakładane są mandaty karne.

Zus informuje
osoby, które są uprawnione do skorzystania ze zwolnienia 

ze składek za marzec, kwiecień i maj w ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej, nie muszą obawiać się postępowań egzekucyjnych 
za ten okres. Na złożenie wniosku mają czas do końca czerwca.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, przewidują, że przedsię-
biorcy mogą złożyć wniosek  o zwolnienie ze składek, odroczenie 
terminu ich zapłaty lub rozłożenie ich na raty bez opłaty prolon-
gacyjnej, a także o świadczenie postojowe. Ci, którzy mogą sko-
rzystać z ulgi mają czas do 30 czerwca aby złożyć wniosek  o 
zwolnienie ze składek. Nawet jeśli ktoś nie zapłaci składek za 
marzec, kwiecień i maj, ZUS nie będzie wszczynał postępowania 
egzekucyjnego, bez względu na to czy ktoś już złożył wniosek, czy 
też dopiero się do tego przymierza. 

Obowiązujące od 1 kwietnia rozwiązania przewidują m.in. 
zwolnienie małych firm zgłaszających do dziewięciu osób do 
ubezpieczeń społecznych ze składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące po-
krycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 
lutego 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i jego 
pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z 
przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Ważne jest również to, że zarówno przedsiębiorca, jak i pracują-
ce dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i 
z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przed-
siębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia zachowają 
natomiast prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa 
jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na 
1 lutego 2020 roku.
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Zanim uchwalono i wpro-
wadzono w życie rządową 
tarczę antykryzysową, w 
miarę posiadanych możli-
wości prawnych i finanso-
wych władze Wejherowa 
starały się pomóc tym, któ-
rzy z dnia na dzień stracili 
możliwość zarabiania na ży-
cie i nie mają na to wpływu. 

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podjął decy-
zję o dwóch ulgach:

1. Najemcy lokali ga-
stronomicznych należących 
do miasta, którzy prowadzą 
działalność, jaka została ob-

Miasto wspiera przedsiębiorców

Zwolnienie z czynszu
i odroczenie podatków

Epidemia koronawirusa uderza w gospodarkę,  a sytuacja 
przedsiębiorców i pracowników jest bardzo trudna. Ogranicze-
nia chronią nasze zdrowie i życie, ale utrudniają lub unimożli-
wiają prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję o dwóch ulgach 
dla przedsiebiorców w naszych mieście.

jęta zakazem wynikającym 
ze wspomnianego rozporzą-
dzenia, zostaną zwolnie-
ni z czynszu.

2. Przedsiębiorcom pro-
wadzącym działalność 
gastronomiczną, obję-
tą zakazem odroczono 
płatność lokalnych po-
datków za okres od marca 
do czerwca br.

W obu przypadkach wy-
magany jest wniosek za-
interesowanych, gdyż 
innej możliwości nie prze-
widuje prawo.

Niższe 
stawki czynszu

W związku z trudną sytuacją finansową 
mieszkańców wywołaną epidemią korona-
wirusa, prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podjął decyzję o obniżeniu sta-
wek czynszu, które mieszkańcy mieli zacząć 
płacić od 1 lipca br.

- Zdaję sobie sprawę, że 
nasza pomoc, to zapewne za 
mało jak na potrzeby miesz-
kańców i przedsiębiorców, 
ale to bardzo dużo, jak na 
możliwości miasta w obliczu 
kryzysu, który również moc-
no uderzy w samorząd. 

Mamy nadzieję, że rządo-
wi uda się realizować obiet-
nice, które zapowiedział 
Pan Prezydent i Pan Pre-
mier, i że to dopiero począ-
tek lepszych wiadomości dla 

mieszkańców, przedsię-
biorców i pracowników.

Krzysztof hildebrandt, prezydent Wejherowa

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wy-
musiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast zajęć w szkołach, zasiadają przed mo-
nitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie ma odpo-
wiedniego sprzętu, a nawet dostępu do internetu. W takiej 
sytuacji nie można realizować zajęć programowych. 

Aby zmienić taką sytuację samorząd Wejherowa złożył 
wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinanso-
wanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im zdalną naukę. 

- Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 
100 tys. zł, bo o taką kwotę mogliśmy się ubiegać według 
kategorii wskazanych w projekcie - wyjaśnia Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Jeżeli 
wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony, będziemy mogli 
kupić 56 komputerów dla uczniów z sześciu szkół podsta-
wowych z Wejherowa.

Z tego powodu harmonogram Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020 jest nieaktualny. Tym samym nabór 
wniosków przewidziany na czas od 1 do 30 kwietnia 2020 r., 
nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. 

O każdej zmianie dotyczącej tego przedsięwzięcia wejhe-
rowski samorząd (oraz „Puls Wejherowa”) będzie informo-
wał na bieżąco.

Wirus pokrzyżował plany

Budżet 
obywatelski 
wstrzymany

W związku z sytuacją epidemiologicz-
ną w naszym kraju oraz podejmowanymi 
przez rząd decyzjami i działaniami, proce-
dura Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego w 2020 roku zostaje wstrzymana do 
odwołania.

Wejherowo złożyło wniosek

Komputery 
dla szkół

Władze Wejherowa złożyły wniosek do 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfi-
nansowanie zakupu laptopów dla uczniów, 
którzy nie posiadają sprzętu umożliwiające-
go im zdalną naukę. Program #zdalnaszkoła 
realizowany jest ze środków europejskich.

Dotację w wysokości prawie 204 tys. zł otrzymała wspól-
nota mieszkaniowa przy ul. 12 Marca 250. Remont elewacji 
frontowej poprawi wizerunek budynku w centrum miasta. 

- Renowacja zabytków nie tylko poprawia ich stan tech-
niczny, ale również estetykę obiektu, co wpływa pozytywnie 
na wizerunek naszego miasta. Każdego roku przeznaczamy 
niemałą pulę pieniędzy na ten cel - wyjaśnia decyzję Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 

Kamienica 
do remontu

Remontu i prac konserwatorskich doczeka 
się kolejna zabytkowa kamienica w Wejhero-
wie. Taką decyzję podjęli podczas ostatniej 
sesji wejherowscy radni.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

Stawka maksymalna 
czynszu została zmniejszona 
z 10 do 8 zł za metr kwadra-
towy mieszkania komunal-
nego. Minimalna stawka 
wyniesie po obniżce 4,80 zł 
za 1 metr kwadratowy.

Obniżenie o 20 procent 
stawki jest realnym obni-
żeniem opłat czynszowych, 
gdyż w okresie od 2011 r. 
stawka czynszu pozostawała 
niezmienna, pomimo inflacji 
oraz rosnących innych cen. 
Czynsz w zasobie socjalnym 
pozostaje na niezmienionym 
poziomie 50 groszy za 1 metr 
kwadratowy. 

Z myślą o mieszkańcach

Zakaz wstępu obejmuje 
również polany miejskie, 
place zabaw, obiekty rekre-
acyjno-sportowe oraz leśne 
parkingi.

W związku z powyższym, 
prosimy o niekorzystanie z 
tych miejsc aż do odwołania. 
Należy się w nich spodzie-
wać patroli policji, straży 
miejskiej i żandarmerii, 
które będą egzekwowały 
przestrzeganie obowiązują-
cych zakazów.

W związku z zagro-
żeniem epidemiolo-
gicznym związanym 
z wirusem COVID-19, 
lasy miejskie w Wej-
herowie (w tym Kal-
waria Wejherowska) 
zostały wyłączone z 
użytkowania. 

Zakaz 
wstępu 
do lasu
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W Wejherowie, przy ul. Sikorskiego 42 (przy sie-
dzibie firmy INSTALERT) uruchomiono punkt zbiór-
ki darów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie. Na przyczepie umieszczona jest lista najpil-
niejszych rzeczy (patrz zdjęcie u dołu). PGPR GRYF jest w 
stałym kontakcie z MOPS oraz szpitalem w Wejherowie, 
któremu przekazano kamerę termowizyjną do zdalnego po-
miaru stanów gorączkowych oraz 4 radiotelefony przenośne. 

- Trwa zbiórka środków pieniężnych poprzez portal 
zrzutka.pl, na zapewnienie ciepłych posiłków personelowi 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, a także pokrycie 
kosztów logistycznych z tym związanych. W ramach zbiór-
ki stowarzyszenie  uruchomiło wsparcie dla seniorów oraz 
osób niepełnosprawnych z Wejherowa - zrobienie zakupów, 
wyprowadzenie psa, wysłanie poczty itp. - mówi Michał Pa-
rzych, ratownik i prezes Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo-
-Ratowniczej GRYF.

Jak zapewnia M. Parzych, mieszkańcy miasta odpowia-
dają na apel ratowników. Pomoc w działaniach doraźnych 
zadeklarowało już 10 osób. Docelowo powstanie grupa wo-
lontariuszy, którzy będą wspierać ratowników w działaniach 
pomocowych. W miarę ewentualnego zaostrzania przepisów 
restrykcyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa - dotyczących zwłaszcza zakazu opuszczania domów, 
sygnałów o udzielenie pomocy może być coraz więcej. 

- Obecnie bierzemy udział m.in. w rozładunku towarów, 
które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie 
otrzymuje z Banku Żywności. W zeszłym tygodniu były to 
około 3 tony żywności, w bieżącym tygodniu planowane jest 
ponad 5 ton - to duże ilości. Podpisaliśmy porozumienie tak-
że z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Wejherowie 
w zakresie podobnych działań.  Chodzi m.in. o dowożenie 
leków, zakupów, dostaw żywności  i innych rzeczy, których 
te instytucje nie będą w stanie zrealizować przy pomocy wła-
snych sił i środków - wyjaśnia M. Parzych.

Bardzo ważna jest pomoc dla Szpitala Specjalistycznego 
w  Wejherowie, gdzie bardzo brakuje środków ochrony oso-
bistej dla personelu i pacjentów, i nie tylko. Ratownicy peł-
nią dyżury przy wejściu głównym do tej placówki, mierząc 
zdalnie temperaturę ciała osób wchodzących. 

- Podobnie jak moi koledzy, podziwiam ludzi pracujących 
w szpitalu. Kiedykolwiek tam jestem, bez względu na porę 
dnia czy nocy,  widzę ludzi będących cały czas w ruchu. Ra-
zem z innymi ratownikami mamy wrażenie, że  pracują 24 
godziny na dobę - mówi ratownik.  - Podziwiamy też wszyst-
kich pracowników różnych instytucji, którzy angażują się 
we wsparcie dla osób zagrożonych koronawirusem, chorych 
i będących na kwarantannie. Nasza praca społeczna niosąca 
pomoc innym, jest dla nich wsparciem i wyrazem uznania.  
              Henryk Połchowski

#RazempokonamyWirusa! 

społeczna misja 
ratowników pgpR „gryf” 

Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GRYF w ramach akcji #RazemPokona-
myWirusa! organizuje pomoc dla osób starszych i samotnych, dla lekarzy i personelu 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Michał Parzych. Kontakt do ratownika pod nr tel.: 
504 409 504,    e-mail:  ratownicy@pgprgryf.org

Fot. Henryk Połchowski

POMOC

- Dziękuję krwiodawcom za bezcenny dar życia, a ekipie 
krwiobusu RCKiK w Gdańsku za profesjonalną obsługę - 
mówi Ewa Trocka, prezes Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK Wejherowo. - Dziękuję za pomoc wójtowi Gmi-
ny Wejherowo panu Henrykowi Skwarło oraz mediom, a 
także Grzegorzowi Hinzowi oraz OSP Bolszewo.

Kolejna zbiórka zaplanowana była 4 kwietnia w Wejhe-
rowie, jednak z wiadomych powodów nie mogła się odbyć. 
Na razie organizowanie zbiórki krwi nie jest możliwe, ale 
krwiodawcy zgłaszają się bezposrednio do stacji krwio-
dawstwa  przy ul. Weteranów 10 w Wejherowie (Osiedle 
Kaszubskie), czyli do Oddziału Terenowego Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Zbiórka krwi w Bolszewie

ponad 13 litrów
7 marca odbyła się zbiórka krwi w Bolsze-

wie przy OSP. Zgłosiło się 47 osób,  w tym 
12 osób - po raz pierwszy. 29 ochotników 
oddało krew - w sumie 13 050 ml.

Do Szpitali Pomorskich 
trafiją darowizny pienięż-
ne i dary rzeczowe, takie 
jak środki ochrony osobi-
stej, artykuły higieny oso-
bistej i kosmetyki, pościel, 
koce, ręczniki, artykuły spo-
żywcze, m.in. woda, owoce i 
słodycze, a także niezwykle 
ważne środki do dezynfekcji. 
Codziennie o lekarzy i pielę-
gniarki dbają o nas lokalni 
restauratorzy, którzy dowo-
żą posiłki dla personelu.

 - Sytuacja jest dla nas 
wyjątkowa. Trzy tygodnie 
temu za pośrednictwem fa-
cebooka wystąpiliśmy z ape-
lem o wsparcie nas w pomocy 
związanej z zakupem sprzętu 
ochrony osobistej, bo na ryn-
ku brakuje dosłownie wszyst-
kiego, a dodatkowo ceny tego 
asortymentu ze względu na 
sytuację epidemiologicz-

pomoc od darczyńców

Wspierają 
szpitale

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w 
Wejherowie otrzymuje wsparcie od wielu 
firm i osób prywatnych, podobnie jak pozo-
stałe placówki, działające w ramach Szpi-
tali Pomorskich. Lekarze i pielęgniarki 
dziękują za pomoc, ale to właśnie im należy 
się ogromna wdzięczność za trud i poświę-
cenie w walce z chorobą COVID-19.

ną wzrosły co najmniej kil-
kukrotnie - mówi Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes 
Zarządu spółki Szpitale Po-
morskie. - Nasz apel spotkał 
się z dużym odzewem firm i 
osób prywatnych, które nie 
tylko zaoferowały swoją po-
moc w tym wymiarze, ale 
także zapytały o inne nasze 
potrzeby. Dzięki temu zna-
leźliśmy ludzi o wielkich ser-
cach, którzy ofiarowali nam 
pomoc w szpitalach w Gdań-
sku, Gdyni i w Wejherowie.

Darowiznę na zakup 
respiratora dla Szpita-
li Pomorskich przekazali 
ostatnio pomorscy prawni-
cy: adwokaci i radcy praw-
ni, dziękując lekarzom, 
pielęgniarkom, ratownikom 
medycznym i innych pracow-
nikom służby zdrowia za ich 
zaangażowanie. 

Tegoroczny DZIEń służBY ZDRoWIA, obchodzony 
7 kwietnia, przypadał w szczególnym dla wszystkich 
medyków okresie trwającej epidemii koronawirusa. 

Tym bardziej jest to szczególna okazja, aby wyrazić 
wdzięczność i podziękować wszystkim tym, którzy na 
pierwszej linii frontu walczą o zdrowie i życie innych na-
rażając swoje własne.  Dziękujemy!

WYKAZ rzeczy których potrzebują pacjenci, ra-
townicy i personel szpitala:

- Woda i inne napoje, dla pacjentów przebywających w 
izolatkach pobyt trwa czasem kilka godzin, w oczekiwaniu 
na transport do Szpitala dedykowanego, na chwilą obecną 
nosimy tym pacjentom przegotowaną wodę w kubeczkach 
jednorazowych, co jest czasochłonne oraz powoduje zużywa-
nie środków ochrony osobistej (fartuchy, maski, rękawiczki), a 
sprzęt ten musimy niestety oszczędzać, bo jest go mało.

- plastikowe, papierowe kubeczki i słomki dla osób 
starszych, którym ciężko jest pić z kubeczka.

- jednorazowe sztućce
- Długopisy, które są potrzebne w izolatkach, na odcin-

kach, a które są zawsze towarem deficytowym; staramy się 
je dezynfekować i utylizować tak,  żeby nie miało szansy na 
nich rozwinąć się żadne wirusy i bakterie

- ochraniacze na buty
- Rękawiczki jednorazowe
- przyłbice (medyczne/kosmetyczne), maseczki chirur-

giczne, maseczki chirurgiczne z filtrem FFP 3 i FFP 2 - w 
przypadku chęci przekazania prosimy o kontakt bezpo-
średnio z organizatorem (Michał Parzych tel. 504 409 504)

- Maty dezynfekcyjne, środki do dezynfekcji rąk, kre-
my do rąk

- Chusteczki lub spray bądź inne tego typu prepa-
raty do gogli zapobiegające parowaniu (tzw. Preparaty 
Anti-fog)  Prosimy, aby były to środki do nakładania na two-
rzywa sztuczne (plastik). Będą to preparaty powszechnie 
używane w sportach zimowych do gogli narciarskich czy 
gogli motocyklowych.

- Prosimy też o małe, gotowe przekąski np. batoniki, 
ciasteczka itp.
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Uchwała w tej sprawie została przyjęta 
na ostatniej sesji Rady Powiatu.

- Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. 
na zakup sprzętu medycznego i aparatury 
oraz środków ochrony osobistej niezbędnych 
do walki z epidemią koronawirusa - pod-
kreśla Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius. - W tym trudnym dla nas wszystkich 
czasie musimy nawzajem sobie pomagać, ale 
przede wszystkim wspierać lokalnie personel 
medyczny, który codziennie z narażeniem 
własnego zdrowia ratuje życie i zdrowie na-
szych mieszkańców. Serdecznie dziękuję ca-
łej służbie zdrowia za trud i poświęcenie.

Warto dodać, że łączna kwota dotacji, jaką 
Powiat Wejherowski przekaże na rzecz wej-
herowskiego szpitala wyniesie 130 tys. zł, z 
czego 60 tys. zł wesprze potrzeby Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

powiat pomaga szpitalowi 
w walce z koronawirusem

Powiat Wejherowski przekaże 70 tys. zł Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie 
na walkę z koronawirusem. Taką decyzję podjął na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powia-
tu Wejherowskiego.

Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędo-
we załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną, platformę 
ePUAP lub w późniejszym terminie.  Prosimy o kontakt z wy-
działami bezpośrednio zajmującymi się daną sprawą. Wykaz 
numerów telefonów oraz adresów e-mail  na: http://bip.po-
wiatwejherowski.pl/artykuly/476/wykaz-telefonow

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po usta-
leniu terminu i uzyskaniu zgody naczelnika wydziału 
(kierownika innej właściwej komórki organizacyjnej) 
możliwa będzie wizyta w starostwie. 

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą poczto-
wą lub przez skrytkę ePUAP: /59ut3k1bll/skrytkaEsp

Wydział Komunikacji
Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby doko-
nywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elek-
troniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego.

Infomacje można uzyskać pod numerami telefonu:
Rejestracja pojazdów   58-572-95-26
Prawa jazdy    58-572-95-25
Transport drogowy    58-572-95-22
Zmiana organizacji ruchu     58-572-95-23

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
związane z rosnącym zagrożeniem epidemio-
logicznym (KoRoNAWIRus), przypominamy, że 
starostwo powiatowe w Wejherowie pozostaje 
zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie 
wewnętrznym.

Na liście remontów dro-
gowych zaplanowanych na 
2020 r. znalazła się moder-
nizacja ulicy Pomorskiej w 
Rumi, która realizowana 
jest we współpracy z Mia-
stem Rumia. Kosztorys mo-
dernizacji opiewa na kwotę 
blisko 3,5 mln zł. 

- Zadania z zakresu 
rozbudowy i moderniza-
cji infrastruktury drogo-
wej należą do najbardziej 
kosztownych, dlatego sta-
ramy się każdego roku po-
zyskiwać fundusze ze źródeł 
zewnętrznych na ich reali-
zację - podkreśla Wicesta-

Rozpoczął się remont ulicy pomorskiej w Rumi
Ruszył remont ulicy Pomorskiej w Rumi, która poprawi bezpie-

czeństwo użytkowników ruchu. Na to zadanie  Powiat Wejherow-
ski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Prace rozpoczęły się 4 marca i według planu powinny zakończyć 
się w październiku br. 

rosta Wejherowski Jacek 
Thiel. - Dzięki rządowej 
dotacji zostanie wyremon-
towany odcinek od ronda 
Unii Europejskiej do ron-
da Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego w Rumi Janowie, 
gdzie pojawi się nowa na-
wierzchnia, chodniki oraz 
ścieżka rowerowa.

W ramach tego zadania 
zaplanowano nie tylko po-
łożenie nowej nawierzchni, 
chodników, ścieżki rowe-
rowej i przebudowę zatok 
autobusowych, ale także 
dodatkowe prace, które 
wpłyną na  bezpieczeństwo 

ruchu drogowego i pieszego.
- Zadanie ma zostać roz-

szerzone o dodatkowy zakres 
prac, tj. doświetlenie przejść 
dla pieszych oraz rozbudo-
wę sygnalizacji świetlnej 
- zaznacza Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – 
Ponadto wykonany zostanie 
pas rozdziału wraz z lewo-
skrętami.  

W związku z inwestycją 
nastąpiła zmiana organi-
zacji ruchu i wprowadzo-
ne zostały tymczasowe 
przystanki komunikacji 
miejskiej w ciągu ulicy Dą-
browskiego w Rumi.

Na ul. Pomorskiej 
w Rumi zostanie wy-
konana nowa na-
wierzchnia jezdni, a 
także nowe chodniki 
i ścieżka rowerowa. 
Prace potrwają kilka 
miesięcy i zakończą 
się jesienią.

W Biuletynie Informacji publicznej starostwa została uruchomiona zakładka 
„Koronawirus”: http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/694/koronawirus, 

na której udostepniane są aktualne informacje, dotyczące koronawirusa 
oraz bieżącej sytuacji w powiecie wejherowskim.
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WIELKANOC

ż Y C Z E N I A

Tak było przed rokiem
Wielki Tydzień bez Misterium na Kalwarii Wejherowskiej i bez udziału w ważnej dla katolików liturgii 

Triduum Paschalnego to trudna do zaakceptowania, ale konieczna sytuacja. Dlatego dzisiaj, w Wielki 
Czwartek możemy tylko wspominać uroczystości, które odbyły się w poprzednich latach. 

Poniżej i obok zdjęcia z 2019 roku.  Więcej zdjęć i filmów z archiwum Leszka spigarskiego, m.in. z 
nabożeństw  Triduum Paschalnego w kościele pw. Trójcy Św. w Wejherowie (Kolegiata) zamieszczamy 
codziennie na:  facebook.com/pulsWejherowa
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ż Y C Z E N I A

Przygotowania do tego-
rocznego Misterium zostały 
przerwane z powodu epide-
mii koronawirusa i związa-
nych z tym ograniczeń, m.in. 
gromadzenia się. Trzeba by-
ło zrezygnować z tego przed-
sięwzięcia, ale Misternicy 
Kaszubscy rozważają prze-
niesienie tej uroczystej insce-
nizacji na późniejszy termin. 

- Oczywiście w pełni do-
stosowujemy się do zaleceń 
ministra zdrowia i w tym 
momencie zaprzestajemy 
prób. Być może jednak we 
wrześniu, z okazji uroczy-
stości Podniesienia Krzyża 
Świętego będzie możliwość 
zaprezentowania Misterium 

Z oczywistych powodów w tym roku nie będziemy mogli uczestniczyć w wielkopost-
nym widowisku religijnym na Kalwarii Wejherowskiej. Misterium Męki Pańskiej, w 
którym uczestniczyły co roku tysiące wiernych, nie odbędzie się ani w Niedzielę Pal-
mową (podobnie jak wjazd Chrystusa do Jerozolimy) ani w Wielki Piątek.  Jest jednak 
szansa, że odbędzie się jeszcze w tym roku.

jest szansa, że odbędzie się jeszcze w tym roku

Wielki Tydzień bez Misterium

Męki Pańskiej, do której to 
święto nawiązuje lub w in-
nym wspólnie uzgodnionym 
terminie - wyjaśnia Woj-
ciech Rybakowski, prezes 
Stowarzyszenia Misternicy 
Kaszubscy i reżyser widowi-
ska. - Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjne, którego częścią 
jest Kalwaria Wejherowska 
jest miejscem nabożeństw 
drogi krzyżowej nie tylko w 
okresie Wielkiego Postu. 

Jak podkreśla W. Ryba-
kowski, taka decyzja, zależna 
przede wszystkim od sytuacji 
epidemiologicznej, zapadnie 
w uzgodnieniu ze wszystkimi 
organizatorami Misterium, 
do których należą m.in. oo. 

Franciszkanie i Wejherow-
skie Centrum Kultury.

- Chciałbym podzięko-
wać wszystkim chętnym 
do pracy uczestnikom Mi-
sterium, również nowym 
osobom, które zgłosiły się 
do nas i wzięły udział w 
pierwszej próbie - dodaje 

szef Misterników. - Bardzo 
się cieszę że grupa liczy już 
40 osób, że w nasze przed-
sięwzięcie angażują się 
kolejni mieszkańcy Wejhe-
rowa, aby kontynuować tę 
piękną tradycję. Mam na-
dzieję, że Misterium Męki 
Pańskiej 2020 odbędzie się.

WIELKANOC
Zgodnie z tradycją

Kaszubska 
pisanka

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi przed ratuszem 
w Wejherowie stanęła dwumetrowa pisanka z kaszubskimi wzo-
rami oraz zając. Co ciekawe, ważące 160 kg jajo wymalowały 
artystki ludowe ze Śląska, a wzór dostarczyły hafciarki z wejhe-
rowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Fot. Urząd Miejski
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ŻYCZENIA

Zdrowych, bezpiecznych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych. 

Niech wspólne chwile będą wyjątkową lekcją życia, 

nauką miłości, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Ciepła i spokoju swoim klientom życzy 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Zostań w domu. Bądź bezpieczny! Nie ryzykuj! 

Wejdź na www.opecgdy.com.pl i skorzystaj z aplikacji

Masz pytanie?       800-380-006           bok@opecgdy.com.pl

OPEC na posterunku. Twoje ciepło jest w dobrych rękach.

O G Ł O S Z E N I E
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Wejherowianie tłumnie żegnali jana pawła II

odszedł 15 lat temu

ż Y C Z E N I A

Tydzień temu, 2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.  W 2005 roku wejherowianie razem przeżywali ten 
smutny czas, żegnając Papieża Polaka podczas uroczystości na rynku.

Na placu Jakuba Wejhera 6 kwietnia 
2005 roku zebrał się tłum mieszkań-
ców miasta. Mszy św. przewodniczył 
śp. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, a 
towarzyszyli mu proboszczowie wejhe-
rowskich parafii: ks. Tadeusz Reszka 
i ks. Daniel Nowak oraz inni kapłani. 

Więcej archiwalnych zdjęć Leszka 
Spigarskiego z tej uroczystości za-
mieszczamy na:
           facebook.com/pulsWejherowa

WIELKANOC
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Filharmonia Kaszubska prezentuje wybra-
ne wydarzenia kulturalne, które zostały przez 
nią wyprodukowane. Pierwszym spektaklem, 
który udostępniła na swojej stronie było „12 
opowieści na dobre czasy”. W strefie online 
Wejherowskiego Centrum Kultury można zo-
baczyć także magicznego "Kopciuszka" lub 
niezapomnianą „Onirę” oraz niezwykłe bale-
towe widowisko - „Dziadek do orzechów”.

Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie 
Centrum Kultury i Fundacja ARKA im. Józefa 
Wilkonia przygotowała także prezentację wy-
stawy niezwykłego polskiego artysty - Józefa 
Wilkonia, która dostępna jest online. 

Więcej: www.wck.org.pl/

Specjalną ofertę kulturalną przygotowała 
także  Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie. Jedną z oczywistych aktywności, któ-
re pomogą przetrwać w tym trudnym czasie, 
jest czytanie książek. Tym, którzy nie zdążyli 
wypożyczyć lektur w formie tradycyjnej, Miej-

Wejherowska kultura 
w Internecie

Chociaż instytucje kultury pozostają zamknięte, oferta kulturalna 
przenosi się do przestrzeni Internetu, tak, by móc gościć w naszych 
domach. Dotyczy to zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych twórców 
i animatorów. Dzięki ich działaniom każdy, nie wychodząc z domu, 
może uczestniczyć w spotkaniach, spektaklach, czy innych wydarze-
niach.  W Wejherowie można skorzystać z kilku propozycji, które ofe-
ruje m.in. Filharmonia Kaszubska i Miejska Biblioteka Publiczna.

ska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, pole-
ca dostęp do tysięcy e-booków na platformie 
Legimi. 

Do wyczerpania miesięcznej puli specjal-
nych kodów można pobrać je telefonicznie, 
dzwoniąc do biblioteki (tel. 58 677-65-70).

Wejherowskie instytucje kultury, wspól-
nie z innymi z naszego regionu, włączyły 
się w projekt Nie damy się!/Kultura w Two-
im domu!. Na stronie wydarzenia na Fa-
cebooku (https://www.facebook.com/
events/2704771983088939/?active_tab=di-
scussion) publikowane są codziennie materia-
ły filmowe, zawierające różnorodne warsztaty, 
czytanie bajek, czy teatrzyki. Pozwalają one 
uczestniczyć młodym widzom w wydarzeniach 
kulturalnych, ale zawierają także wskazówki 
do rodzinnych zabaw w domu.

Jednym z rodzajów odwołanych wydarzeń 
kulturalnych są spotkania autorskie. Stowa-

rzyszenie Unia Literacka przeniosła je do przestrzeni 
Internetu, organizując „codziennie przeciwwiruso-
we spotkania literackie” (o godz. 18.00).

Szczegółowe informacje i nagrania z poprzednich 
spotkań na stronie Unii Literackiej na Facebooku: 
https://www.facebook.com/unia.literacka

To tylko kilka z propozycji, które pojawiły się w 
ostatnich dniach w przestrzeni Internetu. Warto z 
nich skorzystać i nadal uczestniczyć w życiu kultu-
ralnym, pomimo pobytu w domu.

O G Ł O S Z E N I E 
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LUDZIE I ICH PASJE

- Nie tylko wejherowianom, ale również piel-
grzymom z całego regionu jest pan znany jako Je-
zus Chrystus, wjeżdżający w Niedzielę Palmową na 
osiołku do Jerozolimy (w tej roli oczywiście Wej-
herowo), pojmany w Ogrójcu oraz niosący krzyż i 
umierający na nim na wzgórzach Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Wprawdzie w ub. roku w jednej z tych ról 
wystąpił Mariusz Waldowski, ale i tak pozostaje pan 
najbardziej znanym Jezusem w Wejherowie. 

Jak pan trafił do Misterników Kaszubskich i od kie-
dy bierze pan udział w misteriach?

- W wakacje w czasach studenckich pielgrzymowałem na 
Jasną Górę. Na trasie jednej z pielgrzymek poznałem Woj-
ciecha Rybakowskiego, późniejszego reżysera misteriów 
na Kalwarii i inscenizacji Niedzieli Palmowej. Na jednym 
popielgrzymkowym spotkaniu powiedział mi o pomyśle 
zorganizowania na Kalwarii Wejherowskiej inscenizacji 
słowno-muzycznej - jeszcze wtedy o niesprecyzowanej for-
mie - i szukał osób, które mógłby zaangażować do swojego 
pomysłu. Zaprosił mnie na próby i tak to się zaczęło. Po-
woli wyłaniał się obraz tego, jak ma wyglądać Misterium, 
w którym uczestniczyłem od samego początku 18 lat temu.

- Co było dalej? Czy przygotowywaliście się do in-
scenizacji jak do przedstawienia teatralnego?

- Inscenizacja miała być zawsze dodatkiem do Drogi 
Krzyżowej. Misterium nie miało być li tylko teatrem, a 
pomocą w rozważaniu stacji męki Pana Jezusa. To było 
piękne pospolite ruszenie. Szyliśmy sobie stroje z różnych 
materiałów, a przeważnie to były zasłony. Wojtek zapro-
ponował mi rolę Dobrego Łotra. Od samego początku trak-
towałem inscenizację Męki jako swoją osobistą modlitwę, 
rekolekcje wielkopostne. Z roku na rok dodawaliśmy kolej-
ne elementy. W 2008 roku pierwszy raz przedstawiliśmy 
Wjazd Chrystusa do Jerozolimy Kaszubskiej, a następnie 
Drogę Pojmania w Wielki Czwartek.

- Czy najważniejszej roli, czyli samego Chrystusa 
podjął się pan bez wahania? Czy była ona szczegól-
nym wyzwaniem? Jak do tego doszło?

-  Wojtek poszukiwał osoby trochę drobniejszej postu-
ry, która mogłaby dosiąść osiołka i tak trafiło na mnie. 
Przez dwie kolejne inscenizacje Marek Czoska - pierwszy 
odtwórca roli Chrystusa - odgrywał rolę Jezusa umęczone-
go, a ja Jego ciało Uwielbione - jak żartobliwie to określa-
liśmy. Także podczas Inscenizacji Wejheropolis Marek był 
Jezusem na drodze krzyżowej, a ja odgrywałem rolę Jezusa 
Zmartwychwstałego. I tak w łagodny sposób, w 2010 roku 
zastąpiłem Marka także w inscenizacji Męki. Nie była to 
decyzja łatwa, tym bardziej, że na Kalwarię z roku na rok 
przybywało coraz więcej pielgrzymów, a ja z drugoplano-
wej roli musiałem wejść w zupełnie inną. Miałem „wejść w 
skórę” samego Jezusa, człowieka, ale jednocześnie Boga. 

Bardzo długo wahałem się, czy podołam takiemu ciężaro-
wi i gdyby nie to, że przez kilka lat towarzyszyłem Jezusowi 
jako dobry łotr, to pewnie bym się nie zdecydował. Tym bar-
dziej, że początkowo moja żona była bardzo przeciwna, nie 
chciała mieć w domu męża - Jezusa, ale dała się przekonać.

- Czy odpowiednie nastawienie psychiczne, zaan-
gażowanie się w rolę sprawia, że pan mniej marznie i 
nie czuje bólu? Czy pomaga panu wiara?

-  Podczas każdej inscenizacji starałem się być autentycz-

ny, rozważając, jak mógł zachowywać się Bóg-człowiek w 
obliczu bólu, znieważania, poniżania. Co przeżywał Chry-
stus jako człowiek, bo przecież odczuwał ból i strasznie 
cierpiał. Niewątpliwie wiosenna, a często wręcz zimowa po-
goda bardzo mi pomagała we współodczuwaniu Męki. Zim-
no i mróz nigdy nie był przeszkodą, a wręcz przeciwnie. Na 
Kalwarii mogłem przynajmniej w mikroskopijnym stopniu 
cierpieć to, co przeżywał Chrystus w drodze na Golgotę.  

Fenomenem jest to, że pomimo fizycznej reakcji or-
ganizmu na mróz, bo czasami nie mogłem powstrzymać 
drgawek, psychicznie tego zimna nie czułem. Nigdy po Mi-
sterium nie byłem chory - nie licząc kataru, którego naba-
wiłem się gdy temperatura dochodziła do plus 20 stopni 
Celsjusza - tak właśnie „plus”. Zresztą, podczas każdej in-
scenizacji czułem obecność Boga. 

- Zawsze był pan bardzo autentyczny w swojej ro-
li, m.in. upadając bezwładnie na kamienne schody 
kalwarii. Podobno nie obyło się przy tym bez przy-
krych zdarzeń? 

- Podczas Misterium w 2015 roku po niefortunnym 
pierwszym upadku złamałem rzepkę i nieświadom tego 
doszedłem do końca drogi krzyżowej. Co prawda skończyło 
się to na szpitalu i dwóch operacjach, ale i tak nigdy nie ża-
łowałem udziału w tych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia. 

Wracając do pogody, niesamowite jest to, że w trakcie 
krzyżowania zawsze następowały nagłe zmiany, które od-
czytywałem to jako znak. I tak, jak padał śnieg czy deszcz 
to nagle na chwilę przestawał. Jak nie wiało to zrywał się 
wiatr i na odwrót. Było pochmurnie, a nagle w chwili gdy 
wisiałem na krzyżu zaświeciło słońce. Może to jakieś su-
biektywne odczuwanie, ale czułem w tych chwilach pew-
ność tego, co wspólnie robimy. 

- Ostatnio zmieniła się pana rola w inscenizacji?
- Misterium to cała machina i ludzie, którzy to wydarzenie 

tworzą, i nigdy nie czułem się tą częścią najważniejszą, choć 
niosącą ogromne brzemię. Teraz sprawdzam się w nowych 
rolach. Stoję po drugiej stronie, bo odgrywam postać Arcy-
kapłana. Nie wiem czy ta rola nie jest czasem trudniejsza. 
Muszę sprzeciwiać się swojej wierze, oskarżać Chrystusa i 
namawiać do Jego ukrzyżowania. Muszę robić coś co jest 
wbrew moim przekonaniom i być przy tym autentyczny.

podczas każdej inscenizacji 
czułem obecność Boga

Przed Świętami Wielkanocnymi rozmawiamy z ARTUREM SZYMEROWSKIM, wielolet-
nim odtwórcą roli Chrystusa podczas misteriów Wielkiego Tygodnia.

- Jest pan członkiem amatorskiego teatru, działa-
jącego przy WCK. Czy aktorstwo stało się pana pasją?

- Misterium było początkiem nowej fascynacji w moim 
życiu. Odkryłem, że scena może być całkiem przyjemnym 
spędzaniem wolnego czasu. Jako osoba bardzo nieśmiała 
stopniowo zacząłem odkrywać na nowo siebie. Kiedy spo-
tkaliśmy się jako Misternicy, po pierwszej inscenizacji, pa-
dło pytanie: To co spotykamy się za rok, czy może robimy 
coś w międzyczasie? I tak zawiązała się przy WCK grupa 
młodzieżowo-dorosła teatru Eksperyment oczywiście pod 
kierunkiem Wojtka Rybakowskiego. Zrobiliśmy kilka na-
prawdę ciekawych projektów jak „Gość oczekiwany” Zofii 
Kossak czy dramaty Szaniawskiego „Dwa teatry” i „Że-
glarz”. Po rozwiązaniu się Eksperymentu występuję go-
ścinnie w teatrze OKO. 

W moim przypadku nie chodzi o to, aby przez chwilę móc 
być kimś innym, udawać, ale jest to wchodzenie w zakamar-
ki swojej świadomości i odkrywanie siebie na nowo. 

- Czy ma pan jeszcze inne zainteresowania?
- Poza teatrem jest jeszcze sport. Niestety ze wzglę-

dów zdrowotnych musiałem zaniechać wyczynowego bie-
gania. Ale moją pasją w dalszym ciągu pozostają biegi na 
orientację. Moja przygoda z biegami zaczęła się jeszcze w 
wejherowskim MOS, potem była Flota Gdynia, a do teraz 
jestem związany z klubem UKS Siódemka w Rumi. Już 
nie zdobywam medali Mistrzostw Polski jak to było za cza-
sów juniorskich, ale jestem zaangażowany w organizację 
zawodów i kontakt z biegami pozostał. Największym wy-
zwaniem, któremu podołaliśmy w klubie była organizacja 
Mistrzostw Świata Juniorów odbywających się w okolicz-
nych lasach w 2011 roku. W obecnym czasie dla mnie naj-
większym wyzwaniem jest rodzina i moje kochane cztery 
kobietki z żoną na czele.

- Czy jest pan rodowitym wejherowianinem, 
mieszkającym nadal w naszym mieście? Czym się 
pan zajmuje zawodowo? 

- Moje całe życie związane jest z ziemią wejherowską. 
Urodziłem się i mieszkałem w Wejherowie, a od 9 lat jestem 
mieszkańcem Gościcina. Pracuję w firmie z branży obróbki 
metalowej w dziale cięcia laserowego. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna KuczmarskaArtur Szymerowski w roli Arcykapłana, 2019 rok.

Artur Szymerowski podczas Pasji w 2016 roku.
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W minionych latach w okresie rekrutacji podej-
mowane były różne działania promocyjne. Niestety, 
obecna sytuacja nie sprzyja realizacji takich działań. 
Nie oznacza to jednak, że ze względu na pracę zdal-
ną nabór został zawieszony. Część przyszłych adeptów 
sztuki muzycznej już zgłosiło swój akces za pośrednic-
twem poczty elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony jest bowiem w zakładce „Rekrutacja” na 
stronie internetowej szkoły. 

 Dlaczego warto zapisać dziecko do szkoły 
muzycznej? Przede wszystkim dlatego, by umożliwić 
rozwijanie jego uzdolnień i zainteresowań. Ponadto 
umiejętność gry na instrumentach przydaje się w wielu 
sytuacjach. Możemy zagrać na rodzinnych imprezach, 
podczas wspólnego wypadu ze znajomymi czy dla uko-
chanej osoby. Muzyka uprzyjemni wtedy czas nie tylko 
nam, ale również naszym najbliższym.

Gra na instrumentach rozładowuje nagromadzony 
w ciągu dnia stres. Tworzenie nowych utworów czy gra-
nie tych znanych redukuje stres w większym stopniu. 
Ulubione melodie nie tylko sprawią, że dzień przesta-
nie wydawać się taki okropny, ale również pomogą nam 
wypocząć po codziennych zajęciach.

Nie każdy wie, że szkoła muzyczna oprócz nauki gry 
na instrumencie rozwija w młodych ludziach cechy przy-
datne w różnych sferach życia. Uczy systematyczności, 
pracowitości, wytrwałości, gospodarowania czasem  i sa-
modzielności. Ponadto poprawia pamięć i koncentrację, 
a także rozwija kreatywność i twórcze myślenie. 

Organizatorem konkursu 
jest Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. Komi-
sja konkursowa w składzie: 
prof. zw. dr hab. Marek 
Rocławski (przewodniczą-
cy) oraz dr hab. Witosła-
wa Frankowska i dr hab. 
Sławomir Bronk, dokona-
ła oceny dziewięciu nadesła-
nych kompozycji i przyznała 
nagrody. 

Pierwsze miejsce zajął 
Tomasz Chyła (Da Vinci) z 
Gdańska - nagroda 2000 zł, 
a drugie Filip Cieszyński 
(Flores) z Gniewu - 1500 zł. 
Trzecie miejsce zajął Wie-
sław Tyszer (Grajek) z Wej-
herowa, który otrzymał 1000 
zł nagrody pieniężnej. Wy-

VII ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na utwór pasyjny

Wejherowianin wśród nagrodzonych
Rozstrzygnięto konkurs kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim. Główną 

nagrodę  otrzymał pochodzący z powiatu wejherowskiego mieszkaniec Gdańska - Tomasz Chyła (dyrygent 
chóru Cantores Veiheroviences), a wśród nagrodzonych jest też dyrygent innego wejherowskiego chóru - 
Wiesław Tyszer, który zajął trzecie miejsce.

różnienie otrzymała Mag-
dalena Garbecka (R2 D2) 
z Elbląga - nagroda 500 zł.

Nagrodzone prace zosta-
ną zamieszczone na stronie 
internetowej Muzeum. W 
tej edycji konkursu powsta-
wały kompozycje do tekstu 
pasyjnego: J 19,26-27: „... 
Jezës (...) rzecze do Matczi: 
„Niasto, hewò, Twój syn!" 
Pòtemù rzecze ùczniowi: 
„Hewò, twòja Matka!". Cy-
tat corocznie wskazuje o. 
prof. Adam R. Sikora OFM, 
tłumacz Biblii na język ka-
szubski.

Konkurs odbył się dzięki 
dofinansowaniu Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz samorzą-
du Powiatu Wejherowskiego. 

Wiesław Tyszer jest organistą w kościele pw. NMP Królowej Polski i kieruje 
parafialnym chórem Laudate Dominum.

Fot. Leszek Spigarski

szkoła muzyczna to fajna przygoda
Choć nowy rok szkolny rozpocznie się dopiero 1 września, kandydaci na 

uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie już teraz składają 
podania o przyjęcie. 

Muzeum piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-pomorskiej w 
Wejherowie ogłasza dru-
gi ogólnopolski Konkurs 
Kompozytorski na Kolę-
dę Kaszubską. Kompozy-
torzy mogą tworzyć do 
wybranego tekstu Euge-
niusza pryczkowskiego. 

Czas zgłoszeń upływa z koń-
cem 2020 roku. 

O szczegółach konkursu 
kompozytorskiego można do-
wiedzieć się na: www.muzeum.
wejherowo.pl/d/aktualnosci/
konkursy/konkurs-kompozy-
torski-na-kolede-kaszubska/
ii-konkurs-kompozytorski-na-
kolede-kaszubska-zapraszamy/.

Natomiast o poprzedniej 
edycji tego konkursu można 
przeczytać na: https://www.
muzeum.wejherowo.pl/d/
zbiory-w-internecie/utwory/
koledy-kaszubskie

Kolęda 
kaszubska

O korzyściach płynących z nauki tej dyscypliny wie-
dzieli już uczeni żyjący na długo przed narodzeniem 
Chrystusa. W prądzie filozoficzno-religijnym pitago-
rejczyków dominowały muzyka, harmonia i liczba ja-
ko czynniki wychowawcze, służące zbliżeniu do Boga. 
W czasach renesansu Mikołaj Kopernik studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim astronomię, która była 
wówczas częścią quadrivium razem z arytmetyką, geo-
metrią oraz muzyką i w połączeniu z trivium stanowi-
ła podstawę filozofii.

Często podjęcie nauki w szkole muzycznej kojarzy 
się z dodatkowymi obciążeniami, brakiem czasu wol-
nego, czy wręcz „zabieraniem dzieciństwa”. To stereo-
typ. To samo można powiedzieć o rozwijaniu innych 
zainteresowań: językowych, sportowych, czy tanecz-
nych. Aby odnieść sukces nie wystarczy przyjść na 
lekcję lub trening jeden raz w tygodniu. Oczywiście 
można, ale wkrótce zauważalna będzie różnica pomię-
dzy bardziej i mniej zaangażowanymi uczestnikami 
zajęć. Podobnie jest z nauką w szkole:  aby nauczyć 
się sprawnie grać na instrumencie należy poświęcić 
więcej czasu. Ale warto, bo solidny fundament zdo-
byty w szkole muzycznej będzie procentował nawet 
jeśli w przyszłości planujemy związać się z muzyką 
rozrywkową.

Zatem,  jeśli interesujesz się muzyką, to nie ma 
powodu, byś nie spróbował swoich sił w rozwijaniu tej 
właśnie pasji. Szkoła muzyczna to fajna przygoda. 
Przekonaj się sam.

KULTURA

O G Ł O S Z E N I E
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AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem oraz smutkiem
 przyjęliśmy wiadomość o śmierci

IWONY JASKULKA-BRZOSKOWSKIEJ

  wychowawcy, nauczyciela, pracownika
Przedszkola Samorządowego nr 2 

im. Kubusia Puchatka w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim Bliskim Zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E

PANU
MICHAŁOWI JELIŃSKIEMU

Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A T K I 

składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANU
CZESŁAWOWI KUKOWSKIEMU

Radnemu Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie 

w trudnych dniach po śmierci 

M A T K I 
składają

Jacek Gafka
PrzewodniczącyRady Miasta Wejherowa

wraz z Radnymi

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Administratorem miej-
skiego cmentarza jest 
Wejherowski Zarząd Nie-
ruchomości Komunalnych, 
który zajmuje się formal-
nościami związanymi z po-
chówkiem oraz nadzoruje 
prace w obrębie cmentarza. 
Szczegółowych informacji 
można zasięgnąć pod nr te-
lefonu 731 009 142. Wykaz 
opłat i usług obowiązujących 
na Cmentarzu Komunal-
nym dostępny jest w Biurze 
Administracji Cmentarza. 

Bilet jednorazowy papierowy na jeden przejazd kosztuje 3,80 zł, a bilet ulgowy 1,90 
zł. Bilet jednorazowy elektroniczny (dostępny również w: jakdojade, SkyCash, zbiletem.
pl, MPay, GoPay) kosztuje obecnie 3,40 zł (ulgowy 1,70 zł)

MZK informuje, że do biletów papierowych w cenie 3,20 zł i 1,60 zł można kupić do-
płaty. Normalnie byłoby to możliwe w kasie MZK Wejherowo przy ul. Tartacznej 2 oraz 
w punktach sprzedaży biletów, ale z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną i 
opóźnienia w dostawach, bilety papierowe oraz dopłaty do nich będą tymczasowo 
dostępne tylko w kasach SKM. 

Dodatkowo MZKZG zachęca do zakupu biletów za pomocą aplikacji mobilnych.
Więcej na stronie:   http://mzkwejherowo.pl/taryfa-mzk-wejherowo

Biuro Cmentarza Komunalnego 

już otwarte
Formalności związane z pochówkami można załatwiać w uru-

chomionym niedawno Biurze Administracji Cmentarza Komunal-
nego w Wejherowie przy ul. Roszczynialskiego. Biuro, znajdujące 
się w pawilonie obok parkingu, kwiaciarni i toalety, jest czynne 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Na nowym cmentarzu 
przewidziano na razie 2 ty-
siące miejsc w kwaterach 
ziemnych i kolumbariach. 
W Wejherowie działają dwa 
cmentarze – parafialny i ko-
munalny, a wybór cmenta-
rza należy do mieszkańców. 

Wjazd i wejście na Cmen-

tarz Komunalny możliwy 
jest od strony ulicy prowa-
dzącej do Gniewowa, bo na 
pozostałej części nowego 
cmentarza nadal prowadzo-
ne są prace inwestycyjne. 
Przejście z dolnego parkin-
gu przez teren budowy jest 
zabronione.

Niektóre opłaty 
obowiązujące na Cmen-
tarzu Komunalnym:

•  Grób ziemny - jedna kwa-
tera na 20 lat -  600 zł,
• Grób ziemny - kwatera po-
głębiona na 20 lat - 700 zł,
•  Murowany grobowiec - 1 
kwatera na 20 lat - 1500 zł
• Murowany grobowiec 2 
kwatery na 20 lat - 2000 zł,
•  Miejsce w niszy urnowej 
w kolumbarium  na okres 
20 lat - 400 zł,

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej pod-
jął decyzję o zmianie z dniem 1 kwietnia 2020 r. cen biletów metro-
politalnych jednoprzejazdowych i okresowych. Zmiany dotyczą 
m.in. przejazdów autobusami MZK w Wejherowie.

W dużym i małym Trójmieście

Zmiana cen biletów

 „… są ludzie, których anioł śmierci 
 przytula zdecydowanie za  wcześnie”

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
naszą Przyjaciółkę i Koleżankę

                  Izabelę Tarnowską-Cechosz

Na zawsze pozostaniesz w Naszych sercach        

Stowarzyszenie Amazonek 
w Wejherowie

Kondolencje i nekrologi w „pulsie Wejherowa”
tel. 606 101 502,  redakcja@pulswejherowa.pl
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Z POLICJI
Nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek
W Bożympolu Wielkim doszło do wypadku drogowego, 

w którym 22-letni kierowca volkswagena golfa zderzył się z 
oplem, kierowanym przez nietrzeźwego 72-latka. Miał on 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Kierowca golfa prawdopo-
dobnie podczas nieprawidłowego wyprzedzania, stracił pa-
nowanie nad autem i bokiem uderzył w przód opla. Został 
przewieziony do szpitala, a 19-letnia pasażerka Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala w Gdańsku. 

pijani za kierownicą
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i uszkodze-

nie innego samochodu, odpowie również 65-letni kierowca 
opla. Nocą podczas próby zaparkowania uszkodził audi i od-
jechał z miejsca zdarzenia, aby spróbować swoich sił w innym 
miejscu. Jego poczynania zauważył świadek, który wezwał 
„drogówkę”. Sprawca miał ponad promil alkoholu w organi-
zmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. 

W Kębłowie w gminie Luzino 37-latek jadąc smartem drogą 
krajową nr 6 stracił panowanie nad autem i wpadł do rowu. Miał 
prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowca wylądował 
w szpitalu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. 

Późnym wieczorem policjanci zostali wezwani na ul. Kwiato-
wą w Sopieszynie w gminie Wejherowo. Kierujący oplem stracił 
panowanie nad pojazdem zjechał na pobocze i uderzył w ogro-
dzenie posesji. Kierowca miał ponad dwa promile alkoholu.

spragnieni alkoholu
Wspólne patrole policjantów i żołnierzy ŻW, WOT, SM i Stra-

ży Leśnej pojawiają się w różnych miejscowościach powiatu. 
Patrolując ulice, zauważyli dwóch mężczyzn na przystanku 
autobusowym pijących alkohol, za co ukarali ich mandatami. 

W Kębłowie na drodze krajowej nr 6 policjanci z drogówki 
zatrzymali 53-letniego rowerzystę, który śpieszył się do sklepu 
po alkohol. Cyklista został ukarany mandatem karnym. 

W Dobrzewinie policjanci dostrzegli mężczyzn, siedzących 

na trawie i pijących piwo. Każdy z nich został ukarany dwoma 
mandatami za spożywanie alkoholu oraz wykraczanie prze-
ciwko przepisom porządkowym.

Śmiertelny wypadek na torach
Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzy-

mał rankiem informację o śmiertelnym wypadku na torach w 
Strzebielinie. Z wstępnych ustaleń wynika, że 44-latek prawdo-
podobnie znajdował się na torowisku w miejscu niedozwolo-
nym i został potrącony przez skład intercity jadący w kierunku 
Lęborka. Na miejscu pracowali także technicy kryminalistyki, 
którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli dokumentację 
fotograficzną, a wszystkie czynności nadzorował prokurator.

Kontrolują i interweniują
Na ulicach powiatu wejherowskiego pojawiły się dodatko-

we patrole policjantów, których wspierają żołnierze Żandarme-
rii Wojskowej, pomorscy terytorialsi z 7 PBOT, funkcjonariusze 
SM, a także Strażnicy Leśni. 

130 funkcjonariuszy w patrolach pieszych i zmotoryzowa-
nych kontroluje miejsca objęte wprowadzonymi zakazami, m.in. 
plaże nadmorskie w Stilo, Kopalinie, Lubiatowie, parki, lasy oraz 
inne tereny, gdzie mogą gromadzić się osoby. Funkcjonariusze 
i żołnierze sprawdzają m.in. czy osoby stosują się do wprowa-
dzonych zakazów, piesi zachowują odległość między sobą i czy 
nieletni do 18. roku życia wychodzą z domu pod opieką doro-
słych. Mundurowi sprawdzają również cel wyjścia lub wyjazdu 
z domu, kontrolują pojazdy i codziennie kontrolują osoby prze-
bywające na kwarantannie. Za złamanie przepisów związanych 
z epidemią grozi kara grzywny od 5 do 30 tys. zł.Kierowco, noga z gazu

We wtorek 7.04 przed 10.00 w miejscowości Zamostne mo-
tocyklista zderzył się z dwoma samochodami. Z wstępnych 
policyjnych ustaleń wynika, że 67-letni kieruący motocyklem 
harley davidson prawdopodobnie nie zachował szczególnej 
ostrożności  i uderzył w tył samochodu citroen berlingo, któ-
rym kierował 36-latek. Następnie w wyniku uderzenia motocy-
klista zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym 
z przeciwka volkswagenem golf, którym kierowała 22-latka. Po 
czym motocykl wywrócił się. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Sprawca kolizji drogowej został ukarany mandatem karnym 
oraz sześcioma punktami karnymi. 
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godziny pracy
  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506

O G Ł O S Z E N I E

20 marca po godzinie 18 
dyżurny straży miejskiej 
otrzymał zgłoszenie o sil-
nym zadymieniu w rejonie 
ulicy Morskiej w Wejhero-
wie. Według zgłaszającego 
cuchnący dym wydobywał 
się z komina. Wysłany na 
miejsce patrol, wezwał stra-
żaków. Okazało się, że zapa-
liła się sadza w kominie. 

Do groźnego pożaru doszło 
w Wejherowie 22 marca po 
południu w jednym z budyn-
ków przy ulicy Kopernika. W 
akcji ratowniczej udział wzię-
ło 5 zastępów straży pożar-
nej. Strażnicy miejscy oraz 
funkcjonariusze policji za-
bezpieczali rejon objęty akcją 
gaśniczą, kierowali ruchem i 
pomogli ewakuować miesz-
kańców pozostałych lokali 
mieszkalnych. 

W wyniku pożaru zmarł 
55-letni mężczyzna, a 81-let-
nia kobieta została prze-
wieziona do szpitala. Po 
udzieleniu jej niezbędnej po-

              Łęczyce, 31.03.2020r.  
           
   OGŁOSZENIE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 

marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epide-
mii, Wójt Gminy Łęczyce odwołuje dyskusję publiczną 
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
geodezyjnego Chrzanowo, gmina Łęczyce, która miała od-
być się 24 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
Łęczyce. Nowy termin wyłożenia planu oraz przeprowa-
dzenia dyskusji publicznej zostanie podany do publicznej 
wiadomości po ustaniu okresu stanu epidemii. 

      Wójt Gminy Łęczyce
         Piotr Wittbrodt 

              Łęczyce, 31.03.2020r.  
           
   OGŁOSZENIE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 

marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epide-
mii, Wójt Gminy Łęczyce odwołuje dyskusję publiczną 
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37, 
obręb geodezyjny Godętowo, gmina Łęczyce, która miała 
odbyć się 6 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
Łęczyce. Nowy termin wyłożenia planu oraz przeprowa-
dzenia dyskusji publicznej zostanie podany do publicznej 
wiadomości po ustaniu okresu stanu epidemii. 

      Wójt Gminy Łęczyce
         Piotr Wittbrodt 

 
O G Ł O S Z E N I E

STRAŻ MIEJSKA
Niespokojny gość z Mazur
Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od firmy 

ochraniającej budynek Sanepidu, że ktoś wybił szybę w 
oknie i uciekł w kierunku centrum „Jantar”. Tam też w opar-
ciu o rysopis strażnicy zatrzymali 44-letniego mieszkańca 
Ełku. Tłumaczył swój czyn zdenerwowaniem z powodu zbyt 
słabych leków na uspokojenie. 

Zdewastowali wiatę
Wieczorem 26 marca dyżurny SM zauważył na ekranie mo-

nitoringu dwóch chłopców którzy kopniakami wybijali szyby 
w wiacie MZK na ul. I Bryg. Pancernej WP.  Podczas penetracji 
terenu, w bezpośrednim pościgu zatrzymano jednego po-
dejrzanego, a tożsamość drugiego wkrótce ustalono. Spraw-
cy mają po 15 i 16 lat, a w wiacie wybili 5 szyb. Teraz sprawa 
nieletnich trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Dwa pożary w Wejherowie

Zginął człowiek

mocy została zwolniona. Po-
zostali mieszkańcy budynku 
nie ucierpieli. 

Po zakończeniu akcji tech-
nik kryminalistyki przepro-
wadził oględziny budynku, 
a inni policjanci rozpytywa-
li świadków. W działaniach 
uczestniczył również proku-
rator z Prokuratury Rejono-

wej w Wejherowie, biegły z 
zakresu medycyny sądowej 
oraz pożarnictwa. 26 ewa-
kuowanych osób umieszczo-
no w autobusie MZK. Miasto 
włączyło się w udzielanie 
pierwszej pomocy tym pogo-
rzelcom. Ocenę techniczną 
przeprowadzi też Nadzór 
Budowlany. 

W marcu w Wejherowie wybuchły dwa pożaru, w których śmierć 
poniosła jedna osoba. W gaszeniu pożarów ze strażą pożarną współ-
pracowała policja i straż miejska oraz inne służby. 
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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/

 
 
 

 

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

ADMINIsTRAToR
NIERuChoMoŚCI

Archiwalne wydania i bieżące materiały 
zamieszczane w „pulsie  Wejherowa” 

znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl

URZĄD MIEJSKI INFORMUJE
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, 
że Urząd Miejski w Wejherowie PRACUJE W TRYBIE WEWNĘTRZNYM 

i zostaje ZAMKNIĘTY DLA DOSTĘPU KLIENTÓW
od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

   Mieszkańcy Miasta proszeni są o załatwianie spraw:
 • telefonicznie (wykaz numerów telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html),
 • drogą elektroniczną (miasto@wejherowo.pl),
 • przez platformę ePUAP (ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka).

   Od 25 marca br. DYŻUR w godz. 7.30 - 14.00 wyłącznie w sprawach pilnych pełni:

 Urząd Stanu Cywilnego   tel. 58 677-71-32; 58 677-71-31; 58 677-71-30;     
    e-mail: usc@wejherowo.pl
 Kancelaria Ogólna ul. 12 Marca 195, Wejherowo
    tel. 58 677-70-00, fax: 58 672-12-57
    e-mail: miasto@wejherowo.pl
                     
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób elektroniczny za pośred-
nictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) znajduje się na stro-
nie internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

      Dziękujemy za zrozumienie

Powiat Wejherowski od roku 2012 realizuje program „Aktywny samorząd”, który 
finansowany jest ze środków PFRON i skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu 
umiarkowanym  lub znacznym, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograni-
czających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i 
w dostępie do edukacji.

W ramach programu realizowane są dwa moduły:
- Moduł I programu ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację spo-

łeczną i zawodową, która obejmuje dofinansowania do: uzyskania prawa jazdy, zakupu 
i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicz-
nego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektronicznym, protezy kończyny oraz skutera 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, a także dofinansowanie do kosztów opieki nad 
dzieckiem uczęszczającym do żłobka lub przedszkola;       

- Moduł II programu ma na celu likwidację barier w dostępie do edukacji i umożliwia 
dofinansowanie do kosztów czesnego oraz uzyskanie dodatku na pokrycie kosztów 
kształcenia.

W roku 2020 o dofinansowanie ze środków PFRON można wnioskować 
za pośrednictwem systemu SOW, dzięki czemu można złożyć wniosek bez 
wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na 
stronie internetowej www.pfron.org.pl i www.pcprwejherowo.pl oraz w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jana III Sobieskiego 279 A pokój nr 25 
(tel. 58 672-40-63 wew. 26 lub 44) od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 - 15.00, 

e-mail: pon@pcprwejherowo.pl 
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