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i powiatu wejherowskiego

Jak zmieniało się miasto
przez 30 lat samorządu
Z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do rad gmin, Urząd Miejski w Wejherowie zaprosił mieszkańców
do wspomnień i do zabawy fotograficznej pod hasłem „Wejherowo 30 lat temu a
dziś”. Jubileusz samorządu podsumowuje
w tym wydaniu „Pulsu” prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
- To był dobry czas
dla naszego kraju i
dla Wejherowa - powiedział
Krzysztof
Hildebrandt. - Mieliśmy jednak również
świadomość historycznej szansy, że to przede
wszystkim od nas zależy
w jakich warunkach będą żyli wejherowianie w
przyszłości i jak będzie
rozwijało się nasze miasto. Z perspektywy mijającego trzydziestolecia
wyraźnie widać, że nie
zmarnowaliśmy otrzymanej szansy.
Więcej na str. 3
W jubileuszowej zabawie
fotograficznej
chodziło o pokazanie
Wejherowa z lat 90-tych
lub wcześniejszych i wykonanie w tym samym

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Dzień Jakuba

we wspomnieniach
Na rynku otwarto wystawę pod nazwą „Dni Jakuba na przestrzeni lat”. Mieszkańcy mają okazję do
wspomnień, dotyczących corocznych obchodów urodzin
naszego miasta. Którzy artyści uświetniali święto Wejherowa, kto otrzymał nagrodę prezydenta, jakie atrakcje czekały na mieszkańców? Tego można się dowiedzieć
na kolorowych planszach na wystawie.
Str. 9

miejscu aktualnych fotografii. Plonem zabawy
jest 17 zestawów zdjęć,
które nadesłało 11 autorów. Kilka z nich prezentujemy na stronie 16.
Fot. Leszek Spigarski

Nagrody
dla strażaków
Strażacy z powiatu wejherowskiego otrzymali nagrody finansowe od starosty Gabrieli Lisius. Nagrodzonych strażaków wyłoniono w ramach konkursu
„Zasłużony Strażak”.
Łącznie nagrodzonych zostało 18 strażaków: 10 z
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie oraz 8 druhów z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego.
					
Str. 8
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AKTUALNOŚCI
Ten zawód to wyzwanie

STRAŻ MIEJSKA

Zostań
policjantem

Pijany i agresywny napastnik

Z uwagi na duże zainteresowanie kandydatów, istnieje możliwość składania
aplikacji do służby w Policji. Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby, złóż dokumenty i wyślij je pocztą.
Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie
wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca,
w której można znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Służba w Policji to szczególny rodzaj
misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym.
W związku z epidemią koronawirusa chętni mogą wysyłać komplet dokumentów na adres:
Zespół ds. Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.

Około godziny 22 funkcjonariusze straży miejskiej otrzymali zgłoszenie o bójce w okolicach starego młyna przy ul.
12 Marca. Według zgłaszającego trzech mężczyzn pije alkohol i głośno się zachowuje. Na miejscu okazało się, że jeden z
uczestników alkoholowego spotkania, najbardziej agresywny, pobił do nieprzytomności swojego kompana i pozbawił
go ubrania, pozostawił nagiego w miejscu libacji, a przy okazji zniszczył domek dla kotów, postawiony tam przez WZNK.
Zatrzymany mężczyzna kompletnie upojony alkoholem
był bardzo agresywny. Został obezwładniony i przekazany
policji, a poszkodowany trafił do szpitala.

Niewidoczne znaki drogowe

Jak co roku Straż Miejska w Wejherowie dokonuje przeglądu widoczności znaków drogowych. W 55 przypadkach
ujawniono nieprawidłowości. Znaki drogowe były niewidoczne i zakryte rozrośniętymi gałęziami, liśćmi drzew i
krzewów. Są i takie znaki, które są nieczytelne, brudne lub
skorodowane. Brak widoczności znaków może powodować
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Stwierdzone nieprawidłowości zgłoszono do zarządców
dróg z wnioskami o wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzewostanu. Ponadto przypomniano właścicielom
drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie dróg i chodników,
w tym głównie żywopłotów, o obowiązku ich przycinania i
dbania o to, żeby nie wchodziły w pas drogowy i nie zasłaniały widoczności znaków drogowych i nie zajmowały chodnika.

Skąd pochodził eternit?

Straż Miejska w Wejherowie prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie podrzuconego pod wiatę śmietnikową
na os. Dzięcielskiego rakotwórczego eternitu. Znany Straży Miejskiej mężczyzna przywiózł wózkiem dwukołowym
eternit prawdopodobnie na czyjeś zlecenie, za niewielką
odpłatnością.
Sprawca otrzymał mandat, a eternit musiał zabrać ze
sobą. Teraz trwa ustalenie, skąd pochodzi i kto zlecił jego
wywózkę.
KONDOLENCJE

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
		
Ks. J. Twardowski

PANI

GRAŻYNIE MILKOWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia,
które choć na chwilę
niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci

Matki

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00

składają

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Straż Miejska
58 677 70 40

Z POLICJI
Śmierć na torach

Na wysokości ul. Rzemieślniczej w Wejherowie w niedzielę 31 maja pod kołami pociągu SKM Gdańsk Śródmieście - Wejherowo zginął mężczyzna. Policjanci ustalają
przyczyny tragicznego zdarzenia.

Tragedia na drodze

W Gowinie na ul. Wejherowskiej doszło do wypadku
drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci drogówki, technik kryminalistyki
oraz policjant pionu dochodzeniowo-śledczego. Z wstępnych ustaleń wynika, że 24-letni kierowca renault kangoo
prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącym z naprzeciwka volkswagenem. Następnie
samochód kangoo uderzył w drzewo, a volkswagen wjechał do rowu. Kierowca renault, mimo podjętej reanimacji,
zmarł na miejscu zdarzenia. 29-letni kierowca i pasażerka
volkswagena zostali przewiezieni do szpitala. Kierujący
volkswagenem był trzeźwy. Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę, dzwoniąc pod nr 47 742 97 39.

Chciał wręczyć łapówkę

Za próbę wręczenia korzyści majątkowej policjantom
odpowie 59-letni gdynianin, kierowca volkswagena, którego w nocy do kontroli drogowej na ul. I Brygady Pancernej
Wojska Polskiego zatrzymali policjanci. Podczas rozmowy z
kierowcą wyczuli woń alkoholu, a badanie alko-testem wykazało ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Kierowca
zaoferował policjantom pieniądze w zamian za puszczenie
go do domu. Mężczyzna trafił więc do policyjnego aresztu.
Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi
mu kara pozbawienia wolności do lat 2, a za próbę wręczenie korzyści majątkowej nawet do 10 lat.

Narażał dzieci

Policjanci zapobiegli nieszczęściu i zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który na terenie gminy Wejherowo jeździł
samochodem, nie mając uprawnień z prawie 1,5 promilami alkoholu w organizmie. W aucie z przodu i z tyłu wiózł
czwórką dzieci, troje bez fotelików i zapiętych pasów bezpieczeństwa i tylko najmłodsze dziecko siedziało w zapiętym foteliku.
Auto nie miało ważnego przeglądu technicznego. Mężczyzna będzie odpowiadał za narażenie życia lub zdrowia,
za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za
kierowanie autem bez wymaganych uprawnień oraz ważnego przeglądu technicznego, za co grozi kara grzywny.
O całej sytuacji zostanie też powiadomiony sąd rodzinny.

Niechronieni

Policjanci podsumowali działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", a w efekcie akcji czterech kierowców
straciło prawa jazdy za znaczne przekraczanie prędkości na
terenie zabudowanym. Ukarano także piętnastu pieszych,
którzy popełnili wykroczenia.
Głównymi przewinieniami pieszych było przechodzenie
przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub przy czerwonym świetle. Mundurowi zatrzymywali czterech rowerzystów, którzy byli w stanie nietrzeźwości.
Ogółem popełniono 56 wykroczeń.
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MIASTO
30 lat demokracji lokalnej w Polsce

Nie zmarnowaliśmy szansy
27 maja w całej Polsce obchodzono Dzień Samorządu Terytorialnego i 30-lecie demokracji lokalnej w Polsce. Pierwsze wolne wybory do samorządów gmin, które odbyły się 27
maja 1990 roku wspomina prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który wówczas
po raz pierwszy został radnym miasta.
- Z perspektywy tych lat mogę powiedzieć, że to był dobry
czas dla naszego kraju i dla Wejherowa. W życiu samorządu uczestniczę od samego początku, od 27 maja 1990
roku kiedy w Polsce odbyły się pierwsze wolne wybory do
rad gmin. Wpierw jako radny, następnie członek zarządu
miasta, a od ponad 20 lat jako Prezydent Wejherowa - mówi Krzysztof Hildebrandt.
Dobrze pamiętam początki, ponieważ pierwszy okres pracy naszego samorządu był czymś niezapomnianym. To był
czas niesamowitego zapału i twórczej pracy od zera, czas
- można dziś powiedzieć - pionierski, bo przecież nikt
wcześniej przed nami tego nie robił, wcześniej samorządu
nie było i trzeba go było dopiero stworzyć. Towarzyszyły nam ogromne emocje. Radość, że możemy wreszcie decydować o sobie. Nadzieja, że nastąpią w końcu zmiany.
Odpowiedzialność, gdyż wówczas wszyscy mieliśmy świadomość ogromnych oczekiwań społecznych. Mieliśmy jednak również świadomość historycznej szansy, że to przede
wszystkim od nas zależy w jakich warunkach będą żyli
wejherowianie w przyszłości i jak będzie rozwijało się nasze
miasto. Z perspektywy mijającego trzydziestolecia wyraźnie
widać, że nie zmarnowaliśmy otrzymanej szansy.
Na tej drodze do zmian byliśmy razem. Wielu mieszkańców angażowało się i pięknie angażuje w sprawy naszego

Skromniejsze, ale były

Atrakcje dla
najmłodszych
Wejherowa. Dziękuję Państwu za te wspólne 30 lat, dziękuję
że obdarzacie mnie zaufaniem, dziękuję wejherowskim radnym z ośmiu kadencji oraz moim byłym i obecnym współpracownikom, wszystkim pracownikom samorządowym.
Dziś świętujmy to, co razem osiągnęliśmy! To również sukces polskiej samorządności, sukces wolnej Polski.
Mimo upływu 30 lat, nadal mi towarzyszą te same emocje, gdyż wierzę w idee samorządności i w nasze miasto, w
jego pomyślność. Dziś nadzieję daje mi nasze doświadczenie i społeczeństwo obywatelskie, Wasze zaangażowanie w
sprawy miasta. Chcę kontynuować wizję rozwoju Wejherowa, jako miasta przyjaznego i atrakcyjnego. Chcę, abyśmy
wspólnie zmieniali Wejherowo.
Wszystkim nam życzę pomyślności w Wejherowie!

W tym roku w Dzień Dziecka nie było festynu, zabaw w parku ani innych dużych wydarzeń. Jednak pamiętając o najmłodszych
mieszkańcach miasta, prezydent Wejherowa K.
Hildebrandt wspólnie z Wejherowskim Centrum
Kultury przygotował dla milusińskich atrakcje.
Tegoroczne miejskie obchody z powodu epidemii koronawirusa i licznych zakazów, nie mogły odbyć się w tradycyjny sposób. Dlatego przy Filharmonii Kaszubskiej Dzień
Dziecka najmłodszym wejherowianom umilała grupa cyrkowa Mosaic z Trójmiasta.
Ponadto, na facebookowym fanpage'u Urzędu Miasta
przygotowano dla najmłodszych kolorowanki do pobrania
oraz zabawę z nimi związaną. Dla autorów najładniejszych
i najbardziej kreatywnych prac przewidziane są upominki. Organizatorzy czekają na prace do piątku. Więcej na:
https://www.facebook.com/MiastoWejherowo/posts.

Bez hucznego świętowania urodzin miasta - inny niż dotąd Dzień Jakuba

Kwiaty dla Wejhera i wystawa wspomnień
Delegacja władz miasta Wejherowa złożyła kwiaty pod pomnikiem
Jakuba Wejhera z okazji 377. rocznicy założenia miasta (a dokładnie osady Wejherowska Wola) przez pomorskiego magnata Jakuba
Wejhera. W tym roku, w związku z panującą epidemią koronawirusa, święto Wejherowa nazywane Dniem Jakuba miało symboliczny i
skromny charakter.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

28 maja kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera złożyli: prezydent Krzysztof Hildebrandt, zastępcy prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz Beata Rutkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara i wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Szczypior
(wszyscy na zdjęciu obok). W Dniu Jakuba co roku odbywała się uroczystość wręczania nagród zasłużonym i aktywnym wejherowianom oraz koncert dla mieszkańców miasta.
- Ubolewamy, że w taki dzień nie możemy wspólnie radować się na placu Jakuba Wejhera, ale jest to efekt obowiązujących obostrzeń. Patrząc z perspektywy finansów miasta skutki
epidemii są ciężkie i trudne. Zakładam, że jest to okres przejściowy i z tym sobie poradzimy
- powiedział prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt.
Imprezy z okazji Dnia Jakuba można w tym roku tylko powspominać, oglądając wystawę na wejherowskim rynku, ukazującą obchody Dnia Jakuba na przestrzeni minionych lat.
Więcej o wystawie, a także przygotowanej przez WCK zabawie piszemy na str. 9
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AKTUALNOŚCI
Wejherowski Budżet Obywatelski

Pamiętajmy o bezpieczeństwie

Nowe wiaty rowerowe Bilety MZK
kupimy w autobusie
i miasteczko
ruchu drogowego
Przy Szkole Podstawowej nr 8 oddano do użytku wiaty rowerowe
i miasteczko ruchu drogowego, zbudowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja nie tylko skutecznie
zachęca do większej aktywności dzieci i młodzieży, ale także będzie
służyła do nauki przepisów ruchu drogowego.
Obiekt powstał obok wejścia do szkoły, a w czterech
wiatach znalazły się miejsca
na 56 rowerów. Ważną rolę edukacyjną pełnić będzie
miasteczko ruchu drogowego z oznakowaniem drogowym. Teren został objęty
moniotringiem
szkolnym.
Nie zabrakło nasadzeń zieleni, małej architektury, a
także tablicy z regulaminem
określającym zasady funkcjonowania miasteczka.
Wykonawcą, wyłonionym
w drodze przetargu, był Zakład Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Wejherowie, który zadanie wykonał za około
198 tys. zł. Autorką zwycięskiego projektu w ramach
WBO pod nazwą „Szkoła na
kołach - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym
zagospodarowaniem terenu
o miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie” jest
Dorota Chodubska, wejherowska radna i nauczyciel
SP nr 8 w Wejherowie.
- Bardzo cieszę się z powstania przy naszej szkole
wiat rowerowych i miasteczka rowerowego - powiedziała
Dorota Chodubska. - Jestem
przekonana, że uczniowie,
kiedy tylko wrócą do szkoły będą zachwyceni. Wielu
z nich przyjeżdża do szkoły na rowerach i hulajnogach. Ten projekt ma także
aspekt edukacyjny, ponieważ
powstające miasteczko rowerowe będzie służyło do nauki
przepisów ruchu drogowego i
praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze. Oprócz
miasteczka są tu różne gry
podwórkowe i kącik do wypoczynku. Dziękuję wszyst-
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Podróżując autobusami komunikacji miejskiej MZK w Wejherowie, można już kupować bilety na przejazdy u kierowcy autobusu.
Jednak w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych podróżnych należy przestrzegać zaleceń przewoźnika i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny.
Zgodnie z zaleceniami
Pomorskiego
Inspektora
Sanitarnego, który nie widzi przeciwskazań do sprzedaży biletów w środkach
transportu
publicznego,
konieczne będzie utrzymanie reżimu sanitarnego w
celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się nowego
patogenu.
Podróżujący komunikacją miejską MZK w Wejherowie, muszą zachować
odstęp od innych kupujących bilet u kierowcy,
powinni mieć odliczoną
kwotę, co zapewni sprawniejszą sprzedaż i zmniejszy wymianę gotówki.

W rękawiczkach
i maseczce

W autobusie należy mieć
rękawiczki i zakryte usta
oraz nos, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim podróżującym.
- Dodatkowo przygotowaliśmy specjalną zabudowę kabiny kierowcy
autobusów, które miały
otwarte kabiny dla utrzymania bezpieczeństwa przy
sprzedaży biletów - wyjaśnia Czesław Kordel,
prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.
w Wejherowie. - Dotychczasową strefę bezpieczeń-

stwa zmniejszyliśmy tak,
aby pasażer kupujący bilet
mógł go odebrać z kasownika, przy jednoczesnym
zachowaniu
bezpiecznej
strefy. Kierowcy nadal posiadają rękawiczki, chusteczki dezynfekujące, płyny
antybakteryjne i dodatkowo maski do zakrywania
ust i nosa. Przednie drzwi
pozostają zamknięte i będą
otwierane tylko dla kupujących bilety. Wszystko to dla
zwiększenia
bezpieczeństwa kierowców i naszych
podróżujących.
Pamiętajmy o tych zasadach i o bezpieczeństwie.

Fot. Urząd Miejski
kim, którzy przyczynili się do
powstania tego obiektu.
- Transport rowerowy
zyskuje zwolenników, obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym środkiem
lokomocji - mówi Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Ale po
to, aby zachęcać coraz większe grupy ludzi do korzystania z rowerów, musimy mieć
gotowe miejsca, gdzie możemy go bezpiecznie zostawić.
- Miasteczko ruchu drogowego to kolejny, atrakcyjny obiekt sportowy, który
powstał przy Szkole Podstawowej nr 8 - dodaje Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Gratuluję wnioskodawcy i wszystkim, którzy
oddali swój głos na ten projekt przyczyniając się do jego
powstania.
W
otwarciu
nowego
obiektu uczestniczyła m.in.
Danuta Czernewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (SP
nr 8) oraz przedstawiciel
wykonawcy inwestycji, czyli spółki ZUK.

Nominacje dla dyrektorów szkół
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przedłużył o rok stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11
w Wejherowie dyrektor Wiolecie Podolskiej, stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie dyrektorowi Piotrowi Litwinowi oraz stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wejherowie im. Kubusia Puchatka p.o. dyrektor Bożenie Konkol.
Przedłużenie pełnienia dotychczasowych obowiązków zostało podjęte przez prezydenta miasta na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020
roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. W przekazaniu dyrektorom nominacji uczestniczył zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.

Fot. Urząd Miejski

4 czerwca 2020

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Wręczono medale
papieskie

Zostań
Superbohaterem
Przed nami kolejna edycja Biegu Superbohaterów, która z powodu pandemii odbędzie się w formie wirtualnej. Organizatorem
wydarzenia jest stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega, a imprezę
po raz kolejny dofinansowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Pamięć Jana Pawła II” uhonorowało pięć osób z terenu powiatu wejherowskiego Medalem 100.
Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły.
W wejherowskim Starostwie odbyło się uroczyste
wręczenie medali okolicznościowych osobom, mającym szczególny wkład w
upowszechnianie
ponadczasowych i uniwersalnych
wartości płynących z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wśród
wyróżnionych
znaleźli się: Kustosz Sanktuarium
Błogosławionej
Męczennicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy ks.

Prałat Daniel Nowak,
Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów Ojciec
Joel Stanisław Kokott,
który odebrał medal w
imieniu wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych w
Wejherowie,
Proboszcz
parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Wejherowie
ks. Andrzej Leszczyński, Naczelnik Wydziału
Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Mirosław
Lademann

oraz Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Dnia 18 maja 1920 r.
urodził się Karol Wojtyła, który 16 października
1978 r. został wybrany na
papieża i przybrał imię Jan
Paweł II. Zmarł 2 kwietnia
2005 r. Sześć lat po śmierci
został beatyfikowany, a w
2014 r. kanonizowany.
Warto dodać, że Sejm i
Senat ustanowił rok 2020
Rokiem Świętego Jana
Pawła II.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)
Starosta Wejherowski informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach
internetowych:
www.bip.powiatwejherowski.pl,
www.powiatwejherowski.pl,
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr VIII/2020
nieruchomości, dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonej
ewidencyjnie jako: działka nr 191/4, działka nr 191/5, działka nr 191/7, działka
nr 191/10, działka nr 192/11 i działka nr 192/12, obręb 01, Miasto Wejherowo.
Wykaz wywieszono w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ruszyły zapisy na charytatywny Bieg Superbohaterów, który odbędzie się 7
czerwca. W wydarzeniu może wziąć udział każdy, bez
względu na wiek czy poziom
zaawansowania. Z powodu
zagrożenia epidemiologicznego bieg odbędzie się w nowej odsłonie – wirtualnej.
- W tym roku nie tylko
biegamy. W tym roku liczy
się każda aktywność fizyczna. Można biegać, skakać,
tańczyć czy pływać. Można
też dołączyć do naszego treningu online 7 czerwca - mówi Prezes stowarzyszenia
MTB Michalina Romańska. - Głównym założeniem
tegorocznego biegu charytatywnego jest pozyskanie
środków finansowych dla
pięcioletniego
Marcelka.
Dlatego zachęcam wszystkich, którzy poprzez swoje
uczestnictwo chcą pomóc i
wesprzeć naszego małego
bohatera.
Zgłoszenia do wirtualnego biegu przyjmowane są
na stronie https://wirtualnybs.shoplo.com.
W tym roku celem
uczestników V edycji Biegu Superbohaterów jest
wsparcie dla Marcela Palacha. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup
specjalistycznego
wózka
oraz pionizatora.
- Od pięciu lat włączamy się w organizację tego
ważnego wydarzenia spor-

towego, które łączy ludzi
w szczytnym celu - mówi
Wicestarosta Wejherowski
Jacek Thiel. - Po zakończeniu wydarzenia każdemu
uczestnikowi zostanie wysłany pakiet, na wskazany
przy rejestracji adres – dodaje wicestarosta.
Warto również dodać, że

organizatorzy zwracają się
z prośbą do uczestników o
udokumentowanie swojej
aktywności fizycznej poprzez wysłanie zdjęcia lub
krótkiego filmiku na adres:
wirtualnybs@gmail.com.
Przesłane materiały zostaną wykorzystane w relacji filmowej z wydarzenia.

KOMUNIKAT
dotyczący dalszego OGRANICZENIA PRACY
Starostwa Powiatowego w Wejherowie
zamieszczamy na str. 14
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AKTUALNOŚCI
Powstanie nowy budynek szpitala

Wmurowano kamień
węgielny pod budowę
W ubiegłym tygodniu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w
Wejherowie. W nowej części szpitala znajdą się m.in. nowoczesny
Blok Operacyjny z 7 salami, Oddziały: Kardiochirugii, Kardiologii
oraz Centralna Sterylizatornia.
Fot. Leszek Spigarski

Z okazji dnia św. Floriana

Nagrody dla strażaków
Strażacy z powiatu wejherowskiego otrzymali nagrody od starosty Gabrieli Lisius. Nagrodzonych strażaków wyłoniono w ramach konkursu „Zasłużony Strażak”.
Łącznie
nagrodzonych
zostało 18 strażaków: 10 z
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie oraz 8 druhów
z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
powiatu
wejherowskiego.
Do konkursu wytypowani
zostali przez swoje jednostki. Wnioski weryfikowała
specjalnie utworzona kapituła konkursowa.
Co prawda Dzień Strażaka obchodzony jest co roku 4 maja z okazji dnia św.
Floriana – patrona strażaków, ale tegoroczna powiatowa uroczystość została
przesunięta z powodu zawirowań, związanych z epidemią. Ważne, że uroczystość
wręczenia nagród odbyła się

jeszcze w maju.
- Majowe Święto Strażaków to bardzo ważny
dzień, w którym staramy
się szczególnie docenić ich
trud. - powiedziała starosta
wejherowski Gabriela Li-

sius. - Strażacy są pomocni
na co dzień w różnych sytuacjach i prawie każdy z nas
doświadczył takiej pomocy.
Po raz pierwszy w tym roku wyróżniamy strażaków
w drodze konkursu.

Wartość inwestycji niebagatelna bo ponad 130
mln złotych. Nie byłoby to
możliwe gdyby nie wsparcie Samorząd Województwa Pomorskiego w kwocie
ponad 60 mln zł i środkom
unijnym RPO Pomorskie w
Unii - 58 mln zł.
W nowym trzykondygnacyjnym budynku, w którym
działać będą: Kaszubskie
Centrum Chorób Serca i
Naczyń z Oddziałem Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, nowoczesny
blok operacyjny, Zakład
Patologii i Prosektorium,
Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi),
Centralna Sterylizatornia,
magazyny i pomieszczenia
techniczne.
Termin
zakończenia
budowy zaplanowano na
kwiecień 2022 roku, czyli
inwestycja bedzie trwała
26 miesięcy.
Podniosła
uroczystość
wmurowania
kamienia
węgielnego ze względu na

Prezes Zarządu spółki Szpitale Pomorskie Jolanta Sobierańska-Grenda i wiceprezes - Andrzej Zieleniewski.
Zdjęcie pochodzi z profilu wejherowskiego szpitala na
facebooku, gdzie można obejrzeć więcej zdjęć z tego
wydarzenia.

epidemię odbyła się w kameralnym gronie. Na placu budowy stawili się m.in.
Agnieszka
Kapała-Sokalska z Zarządu Województwa
Pomorskiego,
Jolanta
Sobierańska-

-Grenda prezes Szpitali
Pomorskich i wiceprezes
spółki Andrzej Zieleniewski, dyrektor szpitala w
Wejherowie. Nie zabrakło
przedstawicieli wykonawcy
inwestycji, czyli Budimexu.

Tak będzie wyglądał nowy budynek szpitala. Wykonawcą inwestycji, która
ma się zakończyć za dwa lata, jest firma Budimex S.A.
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AKTUALNOŚCI
Do końca roku powstanie nowy parking

Dla pacjentów, ich rodzin
i dla pracowników szpitala
Trwa budowa kolejnego parkingu dla samochodów. Tym razem powstaje duży parking
przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Będzie to bezpłatny parking dla mieszkańców na 154 auta, a koszt jego budowy pochłonie prawie 2 mln zł.
Inwestycję
realizuje
Miasto Wejherowo oraz finansuje ją w 2/3 kosztów,
tj. kwotą 1,3 mln złotych.
Pozostałą część kosztów
budowy ponoszą gminy z
naszego powiatu oraz samorząd powiatu wejherowskiego. Budowa nowego
dużego parkingu pomiędzy ul. Doktora A. Jagalskiego, a lądowiskiem dla
helikopterów, jest kolejną
formą pomocy szpitalowi w
Wejherowie oraz jego pacjentom przez samorządy
powiatu wejherowskiego.
Nowy parking będzie
wyłożony płytami yomba i
będzie miał powierzchnię
ponad 4 tys. m kw. Powstanie również jezdnia manewrowa z kostki betonowej
oraz dojazd do parkingu
od ul. Jagalskiego, a także
chodnik. Pobocza oraz skarpy wzmocnione będą płytami ażurowymi, a całość
będzie doświetlona. Budowa parkingu potrwać ma do
końca bieżącego roku.

Odmrażanie gospodarki
i brak miejsc na parkingach

Powróciły
opłaty
za parkowanie
Od poniedziałku 1 czerwca w Wejherowie
trzeba już płacić za pozostawienie pojazdu
w Strefach Płatnego Parkowania.
Decyzja o przywróceniu opłat w Wejherowie wynika z
wprowadzenia kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z ogłoszeniem epidemii i wprowadzeniem ograniczeń
związanych z walką z COVID-19.
- Wracamy do codziennych obowiązków, Rząd wprowadza
kolejne etapy odmrażania gospodarki oraz luzowania obostrzeń i znów brakuje miejsc postojowych w Strefach Płatnego Parkowania - wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca
prezydenta Wejherowa. - W związku z tym, aby zwiększyć
rotację w tych Strefach, należy wrócić do pobierania opłat.
Pobór opłat na parkingach administrowanych przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ze względu
na epidemię koronawirusa, zawieszony był od 16 marca.

Fot. Leszek Spigarski
Ze strony samorządu
miasta Wejherowa będzie
to kolejna pomoc dla wejherowskiego szpitala, która wspomaga wejherowski
szpital poprzez dotacje celowe na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego,
rozbudowę placówki, remonty oddziałów szpitalnych, a także różnorodny
rozwój placówki.
Fot. Leszek Spigarski

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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MIASTO
Odpusty inne niż wszystkie poprzednie

Epidemia zmieniła tradycję
Tegoroczny Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego (24 maja) odbył się w czasie epidemii
koronawirusa. Nie było więc uroczystości odpustowych z licznymi pielgrzymami na Kalwarii Wejherowskiej, ale odprawiona została suma odpustowa w kościele klasztornym.
Liturgii przewodniczył metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.
Z powodu wprowadzonych zakazów i obostrzeń,
większość wiernych musiała uczestniczyć w sumie odpustowej za pośrednictwem
transmisji online w telewizji i internecie.
W kościele obowiązywał
wowczas limit 10 metrów
kwadratowych na 1 osobę, więc we mszy św. brała udział ograniczona liczba
wiernych. Jednak jak podkreślił kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego
w Wejherowie o. Joel Kokott OFM, duch pielgrzymowania, mimo panującego
wirusa, nie zniknął.
- Tradycję trwającą od
pokoleń pielęgnują nie tylko
wierni z Wejherowa, ale również z wielu innych miejscowości, takich jak Kartuzy,
Kościerzyna,
Przodkowo,
Gdynia, Gdańsk. W historii
nie było takiego roku, aby
na kalwaryjskich ścieżkach
nie było pątników. Wojny,
zabory, czasy komunistyczne, inne przeciwności tego
nie odebrały i zawsze byliśmy tam, gdzie wędrowali
nasi przodkowie, gdzie byliśmy wolni, czuliśmy zapach Ziemi Świętej, gdzie
kroczyliśmy za naszym Panem i Mistrzem Jego krzyżową drogą - powiedział o.
Joel Kokott OFM, kustosz
Sanktuarium i gwardian

Prymas
Tysiąclecia
w Wejherowie
W minionym tygodniu minęła 46. rocznica
drugiej wizyty Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wejherowie, także 39. rocznica
śmierci Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia.
Beatyfikacja Prymasa Polski miała się odbyć w najbliższych dniach, 7 czerwca 2020
roku w Warszawie, jednak z powodu epidemii została bezterminowo zawieszona.

Fot. Franciszek Sychowski
Klasztoru w Wejherowie.
Zgodnie z tradycją, starosta wejherowski Gabriela Lisius odczytała Akt
Zawierzenia Powiatu Wejherowskiego Matce Bożej
Wejherowskiej. Metropolita Gdański abp. Sławoj
Leszek Głódź w trakcie
homilii nawiązał do trudnej sytuacji związanej z
panującym wirusem, dziękując Caritasowi, siostrom

Podczas uroczystości nie zabrakło tradycyjnych pokłonów feretronów.
Fot. Urząd Miejski
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Beatyfikacja odłożona

zakonnym, a także franciszkanom i Kuchni św.
Franciszka za pomoc osobom potrzebującym w tym
trudnym czasie.
W sumie odpustowej
oprócz wejherowian wzięli
udział nieliczni pątnicy, którzy indywidualnie przybyli
do Wejherowa, w tym dwaj
klerycy z Oliwy, którzy podtrzymali tradycję Pielgrzymki Oliwskiej do Wejherowa.
Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, w tym
zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta Jacek
Thiel oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tokłowicz.
W najbliższą niedzielę 7
czerwca przypada kolejny
tradycyjny Odpust Trójcy
Świętej. Ojciec Joel Kokott
OFM zaprasza do udziału
we mszy św. odpustowej
(również transmitowanej):
w niedzielę o godz. 10.30
w kościele klasztornym św.
Anny. Mszy św. przewod-

Starosta G. Lisius
odczytała Akt Zawierzenia Powiatu Matce
Bożej Wejherowskiej.
Fot. F. Sychowski

niczył będzie biskup Wiesław Szlachetka.
Jak informuje kustosz
wejherowskiego
Sanktuarium pasyjno-Maryjnego,
jeśli przepisy epidemiczne
na to zezwolą, pielgrzymi z
Kaszub przyjdą do Kaszubskiej Jerozolimy na Odpust
Wniebowzięcia NMP w
dniach 14 i 15 sierpnia.
Szczegółowy program odpustowy zostanie podany w
osobnym komunikacie.

46 lat temu, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego 26
maja 1974 roku Prymas Polski był na Kalwarii Wejherowskiej po raz drugi. Przewodniczył mszy świętej odpustowej
przy Kaplicy Trzech Krzyży w obecności biskupów, kapłanów i tłumów wiernych. W 1974 r. ks. Kardynał Stefan Wyszyński modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej
Wejherowskiej w kościele klasztornym św. Anny.
25 lat później, 5 czerwca 1999 na sopockim hipodromie
Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście koronuje ten właśnie obraz, czczony nie tylko w Wejherowie i powiecie wejherowskim, ale też na całych Kaszubach. Dokładnie jutro
obchodzić będziemy 21 rocznicę tego wydarzenia.
Wracając do wizyty ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w
Wejherowie, Regina Osowicka w „Bedekerze Wejherowskim” pisze, że procesję z kościoła na Kalwarię prowadził
wówczas ks. Biskup Zygfryd Kowalski, natomiast dostojnego gościa na Kalwarii witał ordynariusz chełmiński
– ks. Biskup Bernard Czapliński. Sumę odpustową celebrował natomiast biskup gdański ks. Lech Kaczmarek.
Kardynał Stefan Wyszyński w homilii nawiązał do słynnego powiedzenia Kaszubów „My trzymamy z Bogiem”.
Tymi słowami przywitał Prymasa ks. Prałat Marian
Szczurkowski z Kościerzyny, stojący na czele jubileuszowej 300. pielgrzymki kościerskiej.
Podczas uroczystości na Kalwarii Wejherowskiej przemawiał m.in. gwardian klasztory Franciszkanów i kustosz
Kalwarii o. Benedykt Norbert Niemiec. Chórem dyrygował Stanisław Klein. Co ciekawe, Prymas Polski otrzymał
w Wejherowie w prezencie bursztynowy różaniec.
W maju 1974 roku Prymas odwiedził Wejherowo po
rad drugi. Wcześniej był tutaj z nieoficjalną wizytą 20
kwietnia 1953 roku (na krótko przed aresztowaniem ks.
S. Wyszyńskiego przez władze komunistyczne). Wówczas
odwiedził Kalwarię Wejherowską, a także gościł na wejherowskim rynku.
O tym również można przeczytać w „Bedekerze Wejherowski”. Autorka R. Osowicka przypomina, że gospodarzami tamtej wizyty byli: ks. Biskup chełmiński Bernard
Czapliński oraz gwardian i kustosz Kalwarii Wejherowskiej o. Alojzy Jański.

Na fanpage „Pulsu Wejherowa” na facebooku:
www. facebook.com/PulsWejherowa
można obejrzeć krótki unikatowy film z wizyty
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wejherowie
w 1974 roku, autorstwa Leszka Spigarskiego.
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KULTURA

Wystawa na rynku „Dni Jakuba na przestrzeni lat”
Co roku pod koniec maja wspominamy rocznicę urodzin założyciela Wejherowa, które zbiegają się z urodzinami miasta (w 1943
roku powstała osada Wejherowska Wola). Ze względu na obecną
sytuację i wciąż trwające zakazy dotyczące organizowania zgromadzeń i imprez masowych, nie mogliśmy spotkać się tradycyjnie
na placu Jakuba Wejhera, gdzie w poprzednich latach odbywały
się m.in. fantastyczne koncerty i występy kabaretowe.
W piątek, 22 maja
na placu Wejhera została zaprezentowana wystawa „Dni Jakuba na
przestrzeni lat”. Mieszkańcy mają okazję dowiedzieć się jak to wszystko
się zaczęło, jacy artyści
uświetniali nasze święto,
kogo wyróżnił prezydent
Wejherowa, czy choćby
odszukać się na archiwalnych zdjęciach.
- Ubolewamy, że w
taki dzień jak 28 maja
2020 roku w Wejherowie,
który tradycyjnie obchodziliśmy zawsze bardzo
uroczyście, nie możemy
wspólnie się radować na
placu Jakuba Wejhera,
nie możemy usłyszeć zapowiadanej Gwiazdy, która by nas wprowadziła w
ten świąteczny nastrój - a
miał to być Andrzej Piaseczny - mówi Krzysztof
Hildebrandt, prezydent
Wejherowa.

- Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentowanej na placu Wejhera
wystawy opowiadającej o
urodzinach miasta - mówi
dyrektor
Wejherowskiego
Centrum Kultury Jolanta Rożyńska. - Każdy, kto
zdecyduje się z nią zaznajomić, zyska wiedzę na temat
historii. Można ją też samodzielnie rozwijać w oparciu
o osoby bliskie, które mogą
wspominać minione czasy.
- Na jednej z plansz tej wystawy, znajdują się nazwiska
znanych gwiazd i zespołów,
które w przeszłości koncertowały podczas Dnia Jakuba.
Ten wykaz wzbudza zachwyt
i uznanie – dodaje zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz.
Wystawa ma także inny,
bardzo ważny wymiar.
- W tym roku obchodzimy
30-lecie samorządu. Warto
przypomnieć, że dopiero od
tamtych lat zaczęły się takie

wydarzenia jak dni miast, czy
świętowanie urodzin swojego
miasta. To czas, w którym powstał trend organizowania tego typu wydarzeń i właściwie
każdy samorząd chce podkreślać wartość swojej historii,
specyfiki. Dlatego te uroczyste
urodziny miasta to pretekst,
by nieco więcej dowiedzieć się
o swoim mieście. Liczymy, że
wystawa dostarczy nie tylko
wspomnień, ale i pozwoli wykreować nowe pomysły - dodaje A. Kraszkiewicz.
Natomiast drugą niespodzianką są miejskie podchody.
Na poszczególnych słupach i
w gablotach na terenie miasta znajdują się łamigłówki.
Pierwszy punkt informujący,
gdzie udać się dalej znajdzie
się na drzwiach Filharmonii. Wspólne rozwiązywanie
zagadek na świeżym powietrzu połączone ze spacerem
po Wejherowie może okazać
się znakomitą zabawą dla całej rodziny.

- W Wejherowie jest co
zwiedzać, skoro nie wolno organizować imprez, może warto wybrać się na spacer po
mieście i zobaczyć jak z małej
osady powstało piękne miasto - mówi Leszek Szczypior,
wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wejherowa.
Do wspólnej zabawy zapraszają Prezydent Miasta
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Wejherowskie
Centrum Kultury.

Jest Wejherowski Rocznik Kulturalny 2019
Dzięki porozumieniu wejherowskich instytucji kultury ukazało się już szóste wydanie Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego, tym razem za 2019 rok.
W roczniku znajdziemy wiele interesujących publikacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie oraz
Wejherowskiego Centrum Kultury-Filharmonii Kaszubskiej.
W skład redakcji wchodzili: Henryk Połchowski - redaktor naczelny oraz Iwona Block (MBP), Zuzanna Szwedek-Kwiecińska
(MPiMK-P), Beata Felczkowska (PSM) i Adam Szulc (WCK).
Oprócz wyżej wymienionych autorami zamieszczonych artykułów byli: Arkady Saulski, Danuta Lowenau, Daniej Odija,
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, Grażyna Dettlaff, Ewelina
Roszman, Sylwia Jawień, Paulina Melcer, Bogna Zubrzycka,
Józefina Opczyńska, Tomasz Fopke, Gabriela Lisius, Barbara Borzyszkowska, Bogusława Cirocka, Dorota Muża-Szlas i
Jolanta Rożyńska. W roczniku zostało zamieszczonych wiele
zdjęć czarno-białych i kolorowych ciekawie ilustrujących wydarzenia kulturalne i artystyczne. Całość uświetnił swoimi zabawnymi ilustracjami wejherowski grafik i rysownik Tomasz
Mering, autor m.in. wielu komiksów.
- Kiedy podejmowaliśmy w ubiegłym roku pracę nad tym rocznikiem jego głównym celem było ukazanie się podczas Ogólnopol-

skiego Tygodnia Bibliotek. Zaś sama promocja rocznika, który
zazwyczaj ukazywał się jesienią, w swoim zamyśle miała być
uatrakcyjnieniem Tygodnia Bibliotek. I choć nasze plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa, cieszymy się że rocznik udało
się wydać w planowanym terminie. Zainteresowanych jego nabyciem zapraszamy do wejherowskich placówek kultury. Można
go również wypożyczyć w naszej bibliotece - mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dodajmy, że biblioteka była w tym roku głównym wydawcą
Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego 2019 w imieniu czwórporozumienia, które tworzą Miejska Biblioteka Publiczna im.
Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Wejherowskiego Centrum Kultury-Filharmonia Kaszubska, Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie.
Książka ukazała się w Wydawnictwie REGION w Gdyni w
nakładzie 200 egzemplarzy. Projekt okładki opracował Jarosław
Ellwart. Skład komputerowy wykonał Grzegorz Szczepaniak,
zaś korektę języka kaszubskiego wykonał Roman Drzeżdżon.
Zapraszamy do lektury rocznika, na który składają się artykuły, informacje, kalendarium wydarzeń oraz indeks nazwisk.
OGŁOSZENIE
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KULTURA
Młodzi tancerze z WCK na topie

Nagrody na festiwalu
Kolejny sukces odniosła młodzież z sekcji tanecznej Wejherowskiego Centrum Kultury, prowadzonej przez Elżbietę Czeszejko.
Ten sukces to zdobycie wielu nagród indywidualnych i zespołowych w kategoriach jazz, modern i inne formy podczas I Ogólnopolskiego Festiwal Tańca „Białobrzeski E - dance show”.
Wszystkie formacje zespołowe, które wystąpiły w
tym festiwalu tanecznym
wytańczyły pierwsze miejsca: Bąbelki - w kategorii
jazz do lat 11, Bąbelki mini formacja - w kategorii
modern do lat 11, Baccara
Junior - w kategorii jazz 1215 lat, Baccara - w kategorii modern pow. 15 lat oraz
Baccara - w kategorii inne
formy pow. 15 lat.
W tańcach indywidualnych najlepiej zaprezentowała się Antonina Berman,

zdobywając pierwsze miejsce
w kategorii modern do lat 11.
Drugie miejsca wytańczyli:
Magdalena Gawin i Krystian Siwieć (inne formy
do lat 11), Ania Witkowska (inne formy 12-15 lat)
oraz duet Maja Grodzicka i Paulina Szymańska
(modern 12-15 lat). Trzecie
miejsce zdobyła Ania Witkowska (modern 12-15 lat).
Z wyróżnieniami z zawodów tanecznych powróciły:
Julita Kołwzan i Natalia
Góralska (inne formy do lat

11), Marta Cilińdź (modern
do lat 11), Maja Grodzicka
(modern 12-15 lat), Ania
Witkowska (jazz 12-15 lat).
Gratulujemy
wszystkim nagrodzonym, a także
trenerce Elżbiecie Czeszejko. Podopieczni pani
Elżbiety, tancerki i choreografa, nie po raz pierwszy
tak znakomicie zaprezentowali się na festiwalu tanecznym, potwierdzając bardzo
wysoki poziom tańca w sekcjach Wejherowskiego Centrum Kultury.

Rysunki na szybach Filharmonii

Komiksowa wystawa
Ciekawy pomysł wystawy na szybach Filharmonii Kaszubskiej
pt. „Miniatury Komiksowe” zrealizowało Wejherowskie Centrum
Kultury, zapraszając do współpracy Gdański Klub Fantastyki.
Od 19 maja do 3 czerwca br. w oknach tego obiektu można było
podziwiać rysunki cenionych autorów komiksów z Trójmiasta i
z Wejherowa.
- Naszym celem jest komunikacja z widzem poprzez formę, którą mamy
aktualnie dostępną. Dostępną mamy przestrzeń naszego foyer i jego przeszklenie,
które może po raz kolejny
pozytywnie zadziałać dla
widzów Filharmonii i nie
tylko, bo tak naprawdę dla
każdego - nawet przypadkowego przechodnia, który może się zainteresować treścią,
którą umieścimy w tych przeszkleniach – mówi Jolanta
Rożyńska, dyrektor WCK.
- Początkowo umieściliśmy
tam komunikat „BĘDZIE
DOBRZE”, który spotkał się
z bardzo ciepłym przyjęciem
i sporym odzewem w naszych
mediach społecznościowych.
Miał on dodać otuchy i
uśmiechu ludziom chodzącym w maseczkach w pobliżu
Filharmonii. Był też sygna-
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Fot. Urząd Miejski
łem nadawanym z naszego
budynku. Przypominał, że
nie tylko online kontaktujemy się z naszym widzem, ale
i w sposób bezpośredni, że życie się tu nadal toczy, choć
jesteśmy w środku.
Ekspozycja powstała z
inicjatywy wejherowianina
Jana
Platy-Przechlewskiego, redaktora naczelnego miesięcznika „Informator”

Gdańskiego Klubu Fantastyki. Prezentowane na
wystawie prace są dziełem
twórców aktywnie współpracujących z GKF i zamieszczających systematycznie w
nim swoje publikacje.
Gdański Klub Fantastyki ma na celu promowanie
fantastyki (głównie tej spod
znaku SF/F/H) oraz dobrą
zabawę z nią związaną.

„Balladyna” jako pierwsza
„Smart_lektura”
W tym bardzo nietypowym i trudnym roku szkolnym, jaki za chwilę będziemy podsumowywać, komputer, tablet czy smartfon stał się naturalnym narzędziem pracy nauczycieli i
uczniów. Jak się okazuje, drogą tą można nie tylko wykładać szereg przedmiotów, organizować sprawdziany, ale i…zachęcać do czytania książek. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie we współpracy z firmą szkoleniową, zorganizowała projekt „Smart_lektury”, dzięki
któremu uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie, bez wychodzenia
z domu, mogli stać się projektantami gry mobilnej, której tematem była lektura szkolna.
To miały być zwykłe warsztaty z młodzieżą: zajęcia w
pracowni komputerowej, a
potem testowanie w terenie
gry opartej na „Balladynie” Juliusza Słowackiego. Rzeczywistość zweryfikowała plany
i przed prowadzącą zajęcia
pojawiło się nowe zadanie:
skuteczne przeprowadzenie
zdalnych warsztatów projektowania z młodzieżą, której
nigdy wcześniej nie spotkała
w realnym świecie…Na potrzeby nowej formuły zajęć
powstały trzy kilkuosobowe
zespoły - każdy z nich składał
się członków jednej klasy.
Pierwsze, wspólne spotkanie odbyło się 28 kwietnia.
Po części oficjalnej odbyło się
dwugodzinne szkolenie techniczne. Od tej pory młodzież
pracowała w trzech, mniejszych
grupach nad swoją wersją gry.
Jak wspomina prowadząca zajęcia: „Każda grupa była inna i
wymagała ode mnie zastosowania innych metod pracy. Pierwsza musiała wszystko przegadać
w burzliwej dyskusji, druga preferowała pisanie na czacie. Jeżeli
chodzi o trzecią grupę, to chyba
posiadła zdolność telepatycznej
komunikacji – pozorny brak aktywności na czacie i upiorna cisza w słuchawkach skutkowały
szybkim powstawaniem kolejnych elementów gry”.
Młodzież pracowała z dużym zapałem. Zaangażowanie i
poziom emocji bardzo wzrosły
po pierwszych testach gier co

sprawiło, że ostatnie spotkanie
z każdą grupą przypominało
trochę deadline w profesjonalnych zespołach projektowych.
Nie zabrakło też interesujących
akcentów humorystycznych,
które już na zawsze pozostaną
słodką tajemnicą uczestników
projektu.
Ósmoklasiści świetnie poradzili sobie z mechaniką gry,
stworzeniem ciekawego scenariusza i przygotowaniem
oprawy graficznej. Do „zadanej” tematyki podeszli w sposób twórczy, ale udało im się
nie zgubić głównego przesłania „Balladyny”.
Warsztaty zakończyły się
21 maja. Ich wynikiem są
trzy, prototypowe, gry mobilne: „Kto wygra: Alina czy
Balladyna?”, „Wielkie śledztwo” i „Balladyna: The Kirkor
Edition”. Teraz zostaną przetestowane przez pozostałych
uczniów. Ale to nie koniec. Na
ich podstawie zostanie stworzona jedna, główna gra mobilna, którą każdy będzie miał
okazję sprawdzić. Jej premiera
odbędzie się we wrześniu, podczas Narodowego Czytania,
którego lekturą w tym roku jest
właśnie „Balladyna”. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, gra będzie miała formułę w
pełni mobilną, w której uczestnicy będą się poruszać po Wejherowie, lub „domową”, z której
będzie można skorzystać, nie
wychodząc z domu.
Bibliotekarze
dziękują

uczniom: Hubertowi, Katarzynie, Alicji, Paulinie, Kacprowi, Zofii, Sewerynowi,
Annie, Darii, Piotrowi, Amelii, Oliwierowi, Krzysztofowi, Mateuszowi, Julii, Beacie,
Bartoszowi, Sandrze, Mai,
Gabrieli, Agacie i Piotrowi
za wspólnie spędzony czas
i tak twórczą pracę. Szkole
Podstawowej nr 11 na czele
z dyrektor Wioletą Podolską
i opiekunami klas: Marzeną
Hennig i Agnieszką Lesner za
owocną współpracę. Wypracowane metody pracy zdalnej
w szkole, pozwoliły na sprawne przeprowadzenie projektu i
umożliwienie ósmoklasistom,
którzy za chwilę kończą pierwszy etap edukacji, udziału w
nowatorskim przedsięwzięciu,
dzięki któremu spojrzeli na
lekturę z zupełnie innej strony.
To nie koniec przygody z innowacyjnym sposobem czytania lektur szkolnych z pomocą
aplikacji mobilnych. Miejska
Biblioteka Publiczna w Wejherowie planuje wprowadzić
ten element do stałej współpracy ze szkołami podstawowymi w naszym mieście.
W ten sposób po omówieniu kolejnych lektur uczniowie
będą mogli sprawdzić swoją
wiedzę, grając w zaprojektowaną przez ich uczestników grę.
Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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LUDZIE I ICH PASJE

Czuję emocjonalną więź z moim miastem
Rozmowa z Pawłem Formelą, wejherowianinem, radnym miejskim, prezesem Klubu Miłośników Wejherowa, który
w tym roku świętuje 10-lecie działalności.
- Domyślam się, że
prezes Klubu Miłośników Wejherowa darzy
swoje miasto szczególną
sympatią. Za co Pan lubi
Wejherowo?
- Moje miasto lubię przede
wszystkim za jego historię - niesamowicie bogatą i
ciekawą. Za jego wspaniałe początki i całe 370-letnie
dziedzictwo. Odkąd tylko
pamiętam, od najmłodszych
lat coś mnie w Wejherowie fascynowało. To coś, to
wspaniała historia powstania naszego miasta… śluby
Wejhera, ich wypełnienie
nad Białą i cała gama wydarzeń aż do ukończenia
miasta, którego wizerunek
oglądamy na tzw. mapie
Judyckiego z ok. 1660 roku.
Pamiętam, że rycerz Jakub
Wejher był moim pierwszym
dziecięcym bohaterem…
Nasze miasto lubię także za jego uśmiechniętych
i życzliwych mieszkańców.
Za to, że my wejherowianie
- wszyscy razem, potrafimy
stworzyć swoisty „życzliwy
mikroklimat”. Sprawia to,
że czuję się tu u siebie i jestem pewien że wielu z nas
odczuwa tak samo.
- Czy jest Pan wejherowianinem od urodzenia?
- Tak, urodziłem się 43
lata temu w Wejherowie.
Część moich przodków pochodzi z tych ziem, dlatego
czuję się rodowitym wejherowianinem. To miasto jest
moją pierwszą i najważniejszą ojczyzną. Gdyby kiedyś
przyszło mi się stąd wyprowadzać, byłoby to dla
mnie bardzo bolesne. Czuję
z Wejherowem bardzo emocjonalną, trudno wytłumaczalną więź.
- Od 1998 roku jest Pan
radnym miasta Wejherowa? Czy ta funkcja daje
Panu satysfakcję? Co
uważa Pan za swój największy sukces?
- Pracę w samorządzie zacząłem jako bardzo młody,
zaledwie 21-letni człowiek.
Dzięki zaufaniu mieszkańców zdobyłem sporą liczbę
głosów i zostałem jednym

z najmłodszych radnych w
historii Wejherowa. Praca
w Radzie przynosi wiele satysfakcji, zwłaszcza kiedy
realnie mogę wpływać na
wizerunek naszego miasta.
Im bardziej ono pięknieje i
się rozwija, tym radość jest
większa. Największy sukces w mojej pracy odczuwam
wtedy, kiedy wspólnie z innymi radnymi podejmujemy
konkretną decyzję, a po jakimś czasie okazuje się że
była ona dobra i mądra.
Niemało
satysfakcji
przynosi mi również rozwiązywanie bieżących problemów mieszańców. Nie
miałoby to sensu gdyby nie
ich cenne uwagi, pomysły,
nieraz ponaglenia i słowa
krytyki, ale także pochwały i wyrazy zadowolenia.
Wszystko to składa się na
wspólny sukces i pomaga
budować naszą małą ojczyznę jaką jest Wejherowo.
- Skąd wziął się pomysł powołania Klubu
Miłośników Wejherowa?
Jaki był cel utworzenia
tej organizacji?
- Klub Miłośników Wejherowa założyłem w sierpniu
2010 roku, a więc działamy
już prawie 10 lat. Ten projekt jest spełnieniem mojej wielkiej pasji do historii
Wejherowa. Nasz klub jest
ruchem społecznym; przestrzenią, w której spotykają
się wejherowianie, którzy są
wielkimi entuzjastami naszego grodu. Jesteśmy grupą
działającą ponad podziałami, którą charakteryzuje
miłość do Wejherowa. Motywacją do założenia klubu
była troska o pielęgnowanie
wiedzy o Wejherowie - jego
historii i całego dziedzictwa
lokalnego. Hasło, którym się
kierujemy to: „Odkurzamy
zapomniane” i rzeczywiście
staramy się je wypełniać.
- W jaki sposób?
- W dorobku mamy m.in.
stworzenie tablicy informacyjnej przy grobie Adeli de
Lynar na Kalwarii, wystawy historyczne, sprzątanie
starego cmentarza, eksploracje ciekawych miejsc oraz

niezliczoną ilość prelekcji
historycznych, na które zawsze zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
- Czy dużo osób zainteresowało się działalnością klubu? Czy są
wśród nich pasjonaci historii miasta?
- Grupa liczy około 40
osób. Wiek uczestników rozciąga się między 10 a 90 lat.
Można śmiało powiedzieć,
że wszyscy klubowicze są
wielkimi pasjonatami historii Wejherowa. Wśród
nas są jednak osoby wyróżniające się nieprzeciętną
wiedzą na jej temat. Wykorzystujemy to. Jesteśmy w
tych kwestiach bardzo ciekawscy i dociekliwi. Trzeba
powiedzieć, że dobrze czujemy się ze sobą i jest nam
wszystkim razem jak w rodzinie. Każdy wnosi do grupy cząstkę siebie i to czyni
nasz klub wyjątkowym.
- Czy klub może liczyć
na wsparcie ze strony
władz miasta?
- Od samego początku
funkcjonowania
naszego
klubu, władze miasta traktują nas po partnersku.
Spotkanie
inauguracyjne
odbyło się w ratuszu. Co roku pan prezydent Krzysztof
Hildebrandt wraz z współpracownikami uczestniczy
w naszych bożonarodzeniowych spotkaniach. Obecny
też jest zawsze wicestarosta
powiatu wejherowskiego Jacek Thiel. Są oni naszymi
gośćmi honorowymi.
Jako
pracownik
WZNK
zajmujący
się
głównie zagospodarowaniem Parku Miejskiego,
współuczestniczy Pan w
tworzeniu nowego skweru przy ulicy Św. Jacka.
Zdobi go niedźwiedź polarny i pingwin, przypominające dawną fontannę
na wejherowskim rynku.
Czy chodzi o sentymentalne wspomnienie?
- Ta inicjatywa jest kolejnym przykładem działalności naszego klubu.
Powierzono nam zorganizowanie historycznej wystawy

o misiach i pingwinach, które kiedyś zdobiły centrum
naszego miasta. Ma to być
sentymentalna podróż do
czasów naszego dzieciństwa,
młodości… I nie chodzi tu o
tęsknotę za czasami słusznie
minionymi ale powrót - choćby na chwilę - do chwil, które
kojarzą nam się z beztroską
i zabawą, a te z reguły dobrze osadzają się w naszych
wspomnieniach.
Taki charakter ma mieć to
miejsce. Jestem przekonany,
że już niedługo będzie można
tam spotkać wielu uśmiechniętych i radosnych spacerowiczów, tym bardziej że
planowane jest uzupełnienie
naszego polarnego stadka.
- Porozmawiajmy o Pana drugiej pasji. Wiem,
że od wielu lat propaguje Pan jesienno-zimowe
kąpiele w morzu lub jeziorze. Jak to się stało,
że został Pan morsem?
- Znajomi często pytają: o co w tym chodzi? Czy
to możliwe, żeby wchodzić
do przerębla nawet podczas
silnych mrozów? Odpowiadam im wtedy: z pewnością
widzieliście kiedyś kowala
hartującego żelazo. To samo robimy ze swoim organizmem - rozgrzewamy do
wysokiej temperatury, po
czym wchodzimy do lodowatej wody. W ten sposób hartujemy swoje ciało i umysł.
Kiedy jesienią 2009 roku
zakładałem Klub Morsów i

rozpocząłem swoją wielką
przygodę z morsowaniem,
moja głowa była pełna determinacji. Od dziecka byłem
bardzo wrażliwy na wszelkie infekcje. Przynajmniej
raz w miesiącu dokuczało
mi zapalenie gardła, zatok,
przeziębienie. Moja odporność była bardzo niska. Do
tego wszystkiego doszło nadużywanie leków. Antybiotyk
był na porządku dziennym.
W końcu powiedziałem dość.
W morsowaniu dostrzegłem
sposób na wyjście z problemów zdrowotnych. I tak
trwa to już blisko 11 lat...
Moja odporność jest idealna. Jestem przekonany, że
zimne kąpiele są zbawienne
dla zdrowia. Ci, którzy ten
sport uprawiają, wiedzą o
czym mówię. Daje mi to także niesamowite odprężenie
psychiczne. Traktuję to jako
sposób na życie, który bardzo
mi odpowiada. Jest to oczywiście trudny i wymagający styl życia, ale im więcej
poświęcenia się włoży, tym
większa jest satysfakcja.
Do końca życia zapamiętam kąpiel w lutym
2011 roku przy 20-stopnowym mrozie. Wrażenia były niesamowite. Oczywiście
możliwie jest wejście do
przerębla przy jeszcze większym mrozie, ale niestety
przez ostatnie 11 lat nie
doświadczyłem takiej możliwości. Boleję nad tym, że
zimy są coraz łagodniejsze.

- Czy ma Pan jeszcze
inne
zainteresowania,
jeśli starcza jeszcze na
coś czasu?
- Wolnego czasu na realizację marzeń mamy tyle,
ile go sobie umiemy zorganizować. W realizacji zadań wyznaję zasadę małych
kroczków. Jeśli się naprawdę czegoś chce, to można tego dokonać. Niekoniecznie
od razu, ale powoli i zawsze
do przodu w obranym kierunku. Owszem, interesuję
się historią powszechną XX
wieku. Coraz częściej zachęcam też moje dzieci do długich wędrówek po leśnych
bezdrożach. Taki rodzaj rekreacji świetnie zacieśnia
więzy rodzinne. Moją wielką
miłością jest także muzyka.
Od pewnego czasu noszę się
z zamiarem założenia zespołu muzycznego.
- Wspomniał Pan o rodzinie. Czy może Pan
powiedzieć o niej nieco
więcej?
- Chętnie, ponieważ moja
rodzina jest największą pasją mojego życia. Żona Katarzyna, córki Natalia i Otylia
oraz syn Remigiusz - każdy
z nas jest zupełnie inny, ale
razem patrzymy w tym samym kierunku. Tworzymy
zgraną i wspaniałą całość.
- Gratuluję udanej rodziny i ciekawych pasji.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska
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KULTURA, EDUKACJA
Luzino. Popularne koncerty w internecie

Muzyczne propozycje
na czas epidemii

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie oprócz zorganizowania i
koordynowania jednej z największych akcji kulturalnych on-linew Polsce (Nie damy się! Kultura w Twoim Domu!), od początku trwania epidemii organizował szereg propozycji muzycznych
w internecie.

Szemud. Nowa książnica w Kielnie

Nowoczesna biblioteka
W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin kaszubskiego poety Alojzego Nagla, patrona biblioteki w Kielnie (gmina Szemud), otwarto
nową siedzibę książnicy. Łączny koszt przebudowy obiektu wyniósł 1 milon złotych.
W zabytkowym budynku stworzono nowoczesną
przestrzeń, która łączy tradycyjną funkcję biblioteki z
centrum multimedialnym.
Gmina Szemud pozyskała na wykonanie robót
adaptacyjnych 330 tys. zł
dofinansowania z funduszu
UE, a także 209 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W uroczystym otwarciu biblioteki uczestniczyli
m.in.: wojewoda pomorski
Dariusz Drelich, starosta
wejherowski Gabriela Lisisus i wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski.

Zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi
funkcjonowania domów, centrów i
ośrodków kultury w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce przygotowanymi przez
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
w ramach których zalecano
propopnowanie wydarzen
kulturalnych w internecie,
wójt, Rada Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie koncerty na żywo, które
można oglądać na facebooku GOK Luzino.
13 maja zaprezentowano
przepiękny koncert „Muzyka filmowa bez słowa”, w
ramach którego maestro
Piotr Jędrzejczak (były wieloletni fortepianista
m.in. Filharmonii Wrocławskiej) zaprezentował
najbardziej rozpoznawalne
utwory muzyki filmowej.
Widzowie mogli usłyszeć
muzykę z takich tytułów
jak Tittanic, Polskie Drogi, Wesoła Rozwódka, New
York New York i innych.

Pięć dni później GOK Luzino wespół z parafią pw.
Matki Bożej Różańcowej, w
której znajdują się relikwie
Ojca Świętego, zaprezentowali koncert Jan Paweł II
- Pro Memento. Program
artystyczny opracowali i
zaprezentowali: Jolanta i
Artur Bańko z córką Zosią oraz Patrycja Klein. Zaprezentowano znane
utwory sakralne w nowej,
ujmującej swą wrażliwością i koncepcją artystyczną aranżacji. Można było
usłyszeć Barkę, Zostaw
swą łódź czy Błogosławieni
Miłosierni. Koncert cieszył
się ogromną popularnością
nie tylko wśród mieszkańców Gminy Luzino. Dzięki szerokiej promocji oraz
wsparciu Radio Głos o koncercie usłyszano w całym
województwie pomorskim,
którego wielu mieszkańców postanowiło wysłuchać
koncertu.
Na 27 maja przygotowano kolejną niespodziankę

w postaci koncertu Violin
Sunset. Wirtuoz skrzypiec
Michał Cieśluk opracował program artystyczny
składający się z niezwykle
popularnych utworów jak
Despacito, Englishman in
New York, Hallelujah, Every breath You Take czy Nothing Else Matters.
Koncert odbył się w plenerze, przy pięknym zachodzie
słońca, a jego transmisja została profesjonalnie przygotowana przez Arkadiusza
Jaskułka, co w połączeniu
ze wspaniałą aranżacją muzyczną oraz pięknym zachodem słońca w tle przełożyło
się na niezapomniane doświadczenie.
Wydarzenia te cieszyły
się ogromną popularnością.
Dość powiedzieć, że filmy
z koncertami oraz przygotowanymi na ich potrzeby
wideoklipami promocyjnymi na samym fanpage GOK
Luzino obejrzano ponad 30
tysięcy razy.

Fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Tomek z Luzina wśród laureatów

Młodzi odkrywcy

Tomasz Skiba ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie został nagrodzony w konkursie plastycznym programu społecznego „Koloratorium”. 1
czerwca ogłoszono wyniki w konkursie indywidualnym, a uczeń z Luzina
otrzymał iPady Apple ufundowanego przez FFiL Śnieżka SA.
Dzięki przygotowanej przez FFiL Śnieżka SA akcji społecznej, przebywając w domach,
najmłodsi mogli rozwijać swoje naukowe pasje, rywalizując jednocześnie o nagrody. W konkursie indywidualnym oceniana była głównie kreatywność i spójność prac z tematem, a
także umiejętne wykorzystanie wiedzy chemicznej.
Lista wszystkich laureatów znajduje się na: https://koloratorium.pl/news/view/13
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KULTURA, HISTORIA
Ciekawa wystawa IPN w siedzibie Wspólnoty Pokoleń

Utracone dzieciństwo

„Utracone dzieciństwo” to tytuł bardzo ciekawej, przejmującej wystawy, którą od
najbliższej soboty 6 czerwca będzie można obejrzeć w siedzibie stowarzyszenia „Wspólnota Pokoleń” (Muzeum Solidarności) w Wejherowie. Czarno-białe fotografie są świadectwem smutnej, czasami tragicznej historii polskich dzieci, które musiały znosić
piekło wojny. Trzeba o nich pamiętać.
Wystawa,
udostępniona
przez Instytut Pamięci Narodowej ukazuje życie dzieci od
okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej.
Mimo, że pozując do zdjęć często uśmiechają się, dzieci żyły
w trudnym, tragicznym czasie.
Każdego dnia walczyły o życie, a jeśli udało im się przeżyć, okaleczenia psychiczne i
fizyczne pozostawiły ogromną
traumę na całe życie.
Z szacunkowych danych Instytutu Pamięci Narodowej
wynika, że w efekcie działań wojennych zginęło około 2 mln młodych ludzi, obywateli Polski. Te,
które przeżyły, często pozostały
same, pozbawione rodziców i
najbliższej rodziny. Po wojnie
1,5 miliona polskich dzieci stało
się sierotami lub półsierotami.
Wystawa „Ukradzione dzieciństwo”, przygotowana przez
IPN znajduje się w wejherowskiej siedzibie Wspólnota Pokoleń” ( Muzeum Solidarności)
przy pl. Jakuba Wejhera - wejście od ulicy Mickiewicza (obok
kwiaciarni).
Placówka ta, dotąd zamknięta z powodu epidemii koronawirusa, otwiera swoje podwoje
w najbliższą sobotę 6 czerwca.
Wystawę, którą wszystkim serdecznie polecamy, będzie można oglądać w dni powszednie,
w godz. 10.00-14.00.

Wejście do Muzeum Solidarności w Wejherowie.

Wydawnictwo Muzeum w Wejherowie

Emigracja kaszubska

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się publikacja ,,Emigracja kaszubska. Zjawisko, ludzie, ośrodki’’. Jest to wieloautorska praca, której redaktorem jest Daniel
Kalinowski.
Książka ta zawiera głosy w
dyskusji nie tylko badaczy ale
także członków rodzin emigrantów na temat kaszubskiej emigracji.

Możemy w niej znaleźć także przedruki dawniejszych
tekstów autorstwa Hieronima
Derdowskiego czy Jana Karnowskiego, również poświęco-

nych tej tematyce. Dzięki temu
książka ta nabiera charakteru
nie tylko akademickiego ale
także źródłowego.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, w ramach którego funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich zaprasza zainteresowanych na Dni
Otwarte online, które trwają do piątku 5 czerwca, w
godz. 14.00-19.00.
Pomocne linki:
Dni Otwarte DISCORD:
https://discord.com/invite/a4Cksds
Przyłącz się do oficjalnego wydarzenia na: Facebooku I LO
w Rumi i Samorządu Uczniowskiego:
https://www.facebook.com/SamorzadLO1Rumia/
Zapoznaj się z zasadami rekrutacji i ofertą edukacyjną:
http://www.lo1.rumia.pl/podstrony/rekrutacja.html
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OGŁOSZENIA
KOMUNIKAT
OGRANICZENIA PRACY
Starostwa Powiatowego w Wejherowie
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem epidemiologicznym (KORONAWIRUS), informujemy, że od 25 maja 2020
roku Starostwo Powiatowe w Wejherowie przyjmuje interesantów w oparciu o poniższe zasady:
• do Starostwa Powiatowego w Wejherowie będą
wpuszczani wyłącznie umówieni interesanci mający
zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części,
maski albo maseczki;
interesanci będą wpuszczani do budynku Starostwa wejściem od strony zachodniej (parku)
• w celu umówienia terminu spotkania należy
skontaktować się z właściwym wydziałem starostwa,
wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail na
stronie: http://bip.powiatwejherowski.pl/
artykuly/476/wykaz-telefonow
• zachęca się aby mieszkańcy składali wnioski/pisma w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia
do Starostwa Powiatowego od strony zachodniej (parku) lub elektronicznie przez platformę ePUAP: skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP
Jednocześnie informujemy, że od 24 maja 2020 r.
biegną terminy procesowe i materialnoprawne,
których bieg był zawieszony lub wstrzymany
od dnia 31 marca 2020
w związku ze stanem epidemii.

OGŁOSZENIE
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URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE INFORMUJE
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697) Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość zadań w
sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Aktualne informacje na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie dostępne są na
stronach internetowych: www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl
oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna).
		
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób elektroniczny za pośrednictwem
Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
Dziękujemy za zrozumienie

REKLAMY
I OGŁOSZENIA
W „PULSIE
WEJHEROWA”
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
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KOMUNIKATY
Korzystnie
dla czerwcowych
emerytów
Tarcza Antykryzysowa 3.0.,
pozwala ZUS wyliczyć emeryturę na podstawie wniosku,
który złożono w czerwcu, tak
jak miałoby to miejsce w maju. Dzięki temu wszyscy, którzy myślą o złożeniu wniosku o
emeryturę w czerwcu, nie muszą obawiać się niekorzystnej
waloryzacji składek i niższego
świadczenia. To oznacza, że
wysokość świadczenia będzie
wyższa. Jeżeli w czerwcu zostanie rozwiązany stosunek pracy, ZUS wypłaci za ten miesiąc
świadczenie, które nie przysługiwałoby, gdyby wnioskodawca wystąpił o nie od lipca.
Nie trzeba spieszyć się
ze złożeniem wniosku już w
czerwcu. Im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa.
Sposób obliczania emerytury
premiuje osoby, które dłużej
są aktywne zawodowo i dłużej
odprowadzają składki.
Z
powodu
COVID-19,
wniosek o emeryturę możemy złożyć w terminie do 30
dni liczonych od zakończenia
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Do
wniosku trzeba wówczas dołączyć oświadczenie, w któOGŁOSZENIE

ZUS informuje
rym wskażemy datę, od której
oczekujemy przyznania prawa
do świadczenia, ale nie może ona być wcześniejsza niż 1
marca 2020 r. Przed złożeniem
wniosku o emeryturę, warto
skonsultować się z doradcą
emerytalnym w placówce ZUS.

Mama (i tata)
na urlopie

Warto przypomnieć na jakie świadczenia z ubezpieczeń
społecznych mogą liczyć świeżo upieczeni rodzice. Jednym
z nich jest urlop macierzyński, który przysługuje w okresie zatrudnienia w związku z
urodzeniem się dziecka. Każda uprawniona mama ma do
dyspozycji 20 tygodni urlopu
macierzyńskiego (6 może wykorzystać jeszcze przed porodem). Z tych 20 tygodni musi
wykorzystać 14, a pozostałe
sześć może wykorzystać ojciec.
Aby skorzystać z takiego
urlopu rodzic powinien być
zatrudniony na etacie, prowadzić działalność gospodarczą
albo pracować na podstawie
umowy zlecenia (w dwóch
ostatnich przypadkach, gdy

opłaca dobrowolną składkę
chorobową). Rodzice mogą
również skorzystać z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nie
musi być on wykorzystany w
pełnym wymiarze. Można go
podzielić nawet na 4 części, aż
do ukończenia przez dziecko
6 roku życia. Tata, który chce
zostać z dzieckiem może skorzystać również z 14-dniowego urlopu ojcowskiego, który
przysługuje każdemu pracownikowi, niezależne od świadczeń, z których korzysta matka.
Świadczenie trzeba wykorzystać zanim dziecko ukończy
2 lata. Ten dobrowolny urlop
można podzielić na dwie tygodniowe części.
Zasiłek macierzyński to
świadczenie, przysługujące osobom objętym ubezpieczeniem
chorobowym za okresy urlopu
macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. Jeśli początkowo kobieta zdecyduje się
wykorzystać tylko podstawowe
20 tygodni urlopu - otrzyma 100
proc. wynagrodzenia. 100 proc.
wynagrodzenia otrzyma także
przez pierwsze 6 tygodni urlopu
rodzicielskiego, a przez kolejne
60 proc. Natomiast jeśli kobieta
od razu zdecyduje się na urlop

macierzyński i rodzicielski w
pełnym wymiarze, to przez całe 52 tygodnie będzie dostawała 80 proc. wynagrodzenia. Na
złożenie wniosku w tym zakresie mamy 21 dni do urodzenia
dziecka. Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku za
okres urlopu macierzyńskiego,
gdy ubiegamy się o niego przed
porodem jest zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie
porodu, a gdy występuję od
dnia porodu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Mamy
cztery plus

ZUS przyznał rodzicielskie
świadczenia
uzupełniające,
nazywane często „Mama 4+”
ponad 4,7 tys. mieszkańcom
Pomorza. Aż 186 z nich wychowało dziewięcioro lub więcej dzieci. Do końca kwietnia
pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przyjęły blisko 5,9 tys. wniosków o świadczenie uzupełniające. Większość pochodziła
od pań, jednak zgłosiło się także 10 mężczyzn.
Aby otrzymać świadczenie
z programu „Mama 4+” trze-

ba ukończyć powszechny wiek
emerytalny (60 lat kobiety, 65
mężczyźni), urodzić i wychować lub wychować co najmniej
czworo dzieci oraz nie posiadać
niezbędnych środków do życia.
Świadczenie przysługuje również ojcom, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią
dzieci albo gdy zaprzestała ona
ich wychowania.
Maksymalna
wysokość
świadczenia wynosi 1200 zł
brutto, czyli tyle samo ile wynosi
minimalna gwarantowana emerytura. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenie ma
dochód, to jego kwota zostanie
dopełniona do 1200 zł.
Rodzicielskie świadczenie
uzupełniające przyznawane jest
wyłącznie na wniosek. Powinien on zawierać dane wnioskodawcy, wskazanie świadczenia
o które się ubiega, sposób jego
wypłaty i podpis. Do wniosku
trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci i ich numery PESEL,
oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także oświadczenie
o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne
do przyznania świadczenia.
Najwięcej świadczeniobiorców to grupa wiekowa 60 – 69
lat i wychowało czworo dzieci,
są jednak tacy, którzy mieli ich
więcej niż dziewięcioro. Aż 16 z
pomorskich beneficjentów programu skończyło 90 lat.

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

www.wznk.pl
Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

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

tel. 731-008-506

Wydawca: Anna Kuczmarska
INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi
Redaktor prowadzący:
Dariusz Kuczmarski
tel. 606 267 960
Współpraca: Leszek Spigarski
Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład: 8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść
nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.

15

4 czerwca 2020

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI

Fotografie z cyklu „Wejherowo 30 lat temu a dziś”
Fotografie są plonem zabawy, zaproponowanej przez Urząd Miejski w Wejherowie z okazji 30-lecia samorządu. Urząd
zaprosił mieszkańców do wspomnień i do
zabawy fotograficznej.
Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie i facebooku
miasta:
http://www.wejherowo.pl/artykuly/aktualnosci.html
https://www.facebook.com/MiastoWejherowo
Zdjecia obok, po prawej: Fot. Adam Król
Zdjecia u dołu po prawej: Fot. Beata Bogucka

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

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

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

