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Ukazuje się od 2011 roku

Absolutorium dla prezydenta
Podczas wtorkowej (16 czerwca) sesji, Rada Miasta zdecydowaną większością głosów udzieliła prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2019 rok oraz wotum zaufania. Radni przyjęli również szereg uchwał
związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta, jak i jego rozwojem, głównie w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zamiany
tegorocznego budżetu miasta. Z uwagi na epidemię sesja odbyła się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
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Boże Ciało inne, ale równie uroczyste
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Matury
2020
W
trudnym
czasie epidemii, dyrekcje
szkół, nauczyciele, a
także absolwenci stanęli przed dużym wyzwaniem zorganizowania,
przeprowadzenia i zdania egzaminów maturalnych. Od wtorku, 16
czerwca trwają także egzaminy ósmoklasistów.
Str. 6

Zmiany
w Cechu

Więcej na str. 8
Święto Bożego Ciała wyglądało w tym roku nieco inaczej. Procesje zostały skrócone albo zastąpione innymi nabożeństwami, ale było nie mniej uroczyście. Na zdjęciu procesja w parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej.

Ryszard Pionk zastąpił Brunona Gajewskiego na stanowisku
Starszego Powiatowego
Cechu Rzemiosł Małych
i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie.
Walne
Zgromadzenie
Delegatów, wybrało nowy skład Zarządu oraz
innych organów Cechu.
Brunon Gajewski, który
pełnił tę funkcję 28 lat,
otrzymał godność Honorowego Prezesa/Starszego Cechu.
Str. 6-7
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AKTUALNOŚCI
Tragiczny wypadek w powiecie wejherowskim

Długi weekend na drogach
Tragiczny wypadek w gminie Łęczyce, w którym zginął 34-letni kierowca, pięć osób
rannych w innym wypadku, a także 22 kolicje, 274 wykroczeń i 9 nietrzeźwych kierowców to smutny obraz minionego długiego weekendu na drogach powiatu wejherowskiego.
Podczas działań w długi weekend na drogach naszego
powiatu od 10 czerwca br. policjanci ujawnili 274 wykroczenia drogowe, zatrzymali 9 nietrzeźwych kierowców i 15
praw jazdy, w tym jedenastu kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym.
Celem działań było zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością w ruchu drogowym.
Do 14 czerwca wydarzyły się 22 kolizje drogowe i 3 wypadki, w tym jeden śmiertelny.
W Brzeźnie Lęborskim (gmina Łęczyce) 34-letni kierowca samochodu peugeot stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca zmarł na miejscu zdarzenia. Obecnie policjanci zajmują się szczegółowym wyjaśnianiem okoliczności wypadku.
Również w Brzeźnie Lęborskim kierowca samochodu
renault najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa
kierowcy opla i doszło do zderzenia. W wyniku wypadku pięć osób zostało rannych, a pasażerkę renaulta przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Gdańsku.

Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie
obsługuje klientów w godzinach 8 – 15, po wcześniejszej
rezerwacji terminu wizyty.
Rezerwacji terminu wizyty dotyczącego: rejestracji
pojazdu, wydania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, zmian dokonanych w pojeździe, praw
jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy itp. od dnia
12.06.2020 r. można dokonać internetowo pod adresem: https://bezkolejki.eu/spwejherowo/reservation
W sprawach informacyjnych (z wyłączeniem rezerwacji terminu wizyty) w zakresie:
- rejestracji pojazdów, dowodów i tablic rejestracyjnych
można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-26,
572-95-61 , 58 572-95-63;
- praw jazdy,zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-25, 58 572-95-28.
Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie będą wpuszczani wyłącznie umówieni klienci mający zakryte usta i nos
przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
Klienci będą wpuszczani do budynku Starostwa wejściem
od strony zachodniej (parku).
Proszę o punktualne przybycie. Spóźnienie wiązać się będzie z automatycznym anulowaniem wizyty.
Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wnioskuwraz z numerem telefonu i adresem e-mail w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do
Starostwa Powiatowego od strony zachodniej (parku).
Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.
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Śmierć pieszego

W Rumi na drodze krajowej nr 6, 35-letni kierowca samochodu ciężarowego renault śmiertelnie potrącił pieszego 47-letniego mężczyznę, który prawdopodobnie
przekraczał jezdnię w miejscu niedozwolonym. Kierowca był trzeźwy. Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności
tego wypadku.
Policjanci przypominają i apelują o ostrożność i o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa przez
pieszych. Nie ryzykuj na drodze!

Nadmierna prędkość

W trakcie ostatniej akcji „Prędkość" policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali aż siedem praw
jazdy. Ujawnili 85 przekroczeń prędkości. Policjanci
skontrolowali 143 samochody. W 7 przypadkach kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym powyżej 50 km/h.
Ponadto podczas tych działań policjanci zatrzymali
osobę poszukiwaną.
Teraz policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
badają przebieg tego zdarzenia drogowego.

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT DOTYCZACY OBSŁUGI KLIENTÓW
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE

Z POLICJI

Amfetamina i marihuana

Młodzi ludzie
z narkotykami

W niemal każdym wydaniu „Pulsu” przekazując informacje z policyjnych kartotek,
piszemy o narkotykach. Co gorsza, te niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje
posiadają i używają głównie bardzo młodzi ludzie.
Policjanci z Redy zatrzymali w Wejherowie przed
północą 22-latka w związku
z posiadaniem narkotyków.
Mężczyzny na jednej z ulic
miasta, zwrócił uwagę swoim zdenerwowaniem. Okazało się, że miał przy sobie
zwitki foliowe z zawartością
białego proszku oraz z suszem roślinnym.
Mundurowi zabezpieczyli substancje i sprawdzili
je testerem do wykrywania
narkotyków.
Mężczyzna
miał przy sobie amfetaminę i marihuanę. Policjanci
zabezpieczyli narkotyki do
dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany. Za
przestępstwo
posiadania
narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Z kolei policjanci z Posterunku Policji w Luzinie podczas legitymowania
młodego mężczyzny zwrócili uwagę na jego niepokój. Okazało się, że 17-latek
miał przy sobie zawiniątko z
roślinnym suszem. Policjanci zabezpieczyli narkotyki
do dalszych badań.
Podczas
przeszukania
mieszkania chłopaka policjanci znaleźli niewielką
ilość marihuany. 17-latek
został zatrzymany. Zgodnie
z przepisami osoba 17-latnia popełniająca przestępstwo odpowiada jak dorosły,
dlatego teraz grozi mu kara
pozbawienia wolności do lat
3, podobnie jak w poprzednim przypadku.

3 promile alkoholu
w organiźmie ...kierowcy!
Policjant z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie,
będąc po służbie, zwrócił uwagę na auto jadące ul.
Gdańską zygzakiem.
Powiadomił dyżurnego policji i poprosił o wsparcie policjantów z drogówki. Gdy policjant jechał za
volkswagenem, jego kierowca szybko wjechał na teren
prywatnej posesji. Tam też dojechali policjanci z wejherowskiej drogówki i sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. 49-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego miał
ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
Za popełniony czyn zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Pijany i bez uprawnień

Policjanci zatrzymali w Bolszewie nietrzeźwego kierowcę nissana, który wjechał w płot prywatnej posesji
i uciekł z miejsca zdarzenia. Kilka ulic dalej mężczyzna
został zatrzymany. U 27-letniego kierowcy badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie, a podczas
sprawdzania w policyjnych systemach okazało się też,
że kierowca ma aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do listopada 2020 r.
Mundurowi uniemożliwili mu kontynuowanie jazdy
i zabezpieczyli samochód. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, za
naruszenie sądowego zakazu kierowania, będąc w stanie
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Szybki citroen

Tam, gdzie było ograniczenie do 40 km/godz. 39-letni mieszkaniec Bojana postanowił w samo południe jechać citroenem ponad 90 km/h.
Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze
zabudowanym o ponad 50 km/h kierujący stracił prawo
jazdy na 3 miesiące. Został też ukarany wysokim mandatem, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.
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MIASTO

Absolutorium i wotum zaufania
dla prezydenta K. Hildebrandta
Radni podczas sesji 16 czerwca udzieli prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowała zdecydowana większość: 16 radnych za, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radni udzieli również
prezydentowi wotum zaufania stosunkiem głosów: 16 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. Ponadto
przyjęli szereg uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta, jak i jego rozwojem,
głównie w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zamiany tegorocznego budżetu miasta.
Podobnie jak ostatnio, z
zachowaniem szczególnych
środków ostrożności z uwagi
na pandemię koronawirusa,
radni obradowali w nowej
hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 5. Obrady
przebiegały sprawnie.

Pozytywne opinie

Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 rok. Pozytywną opinię wyraziła również
Komisja Rewizyjna Rady

Miasta Wejherowa. Analizując przedłożone przez
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta „Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za rok 2019”
oraz inne dokumenty, jak
również kierując pytania do
prezydenta, Komisja stwierdziła, że prezydent Krzysztof Hildebrandt realizując
zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się
zasadą celowości, legalności,
rzetelności i oszczędności w

gospodarowaniu środkami
publicznymi.
Przedstawiając obszerne
sprawozdanie z realizacji
budżetu za 2019 rok (zamieszczone w internecie z
powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa) prezydent Krzysztof
Hildebrandt poinformował m.in., że zaplanowane
dochody budżetowe w wysokości 258 576 927 zł wykonano w kwocie 251 157
832,09 zł, co stanowi 97,13

SUKCESY ROKU 2019 - Najważniejsze inwestycje
Inwestycje drogowe

•
•
•

Węzeł Integracyjny Wejherowo (Kwiatowa)
Ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiego i Przemysłowej
Utwardzenie ulic płytami drogowymi wraz z chodnikami: ul. Pogodna, część ulicy Połu
dniowej, Gryfa Pomorskiego i ul. Waśkowskiego
• Doświetlenia przejść dla pieszych, m.in. w ul. Słonecznej oraz ul. Norwida.
• Współfinansowanie wraz z powiatem wejherowskim budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy
12 Marca i Sikorskiego
• Ul. Krofeya i rondo na skrzyżowaniu ulicy Chopina, Nadrzeczna i Staromłyńska – rozlicze
nie finansowe
• Wykupy i odszkodowania za grunty, m.in. pod drogi.

Pozostałe inwestycje

•
•

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu
Modernizacja budynku szkoły na cele wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym nr 2
• Cmentarz komunalny
• W ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa wykonano:
- ostatni odcinek ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego,
- ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Dworcową z ul. Spacerową,
- Park Cedron, zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Wałową a rzeką Cedron
- zmodernizowano fontannę na wejherowskim rynku.
• Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna na placu za Hotelem Bliza
• Remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska „Jamajka” przy ul. Kochanowskiego
• Dofinansowanie prac związanych z poprawą stanu technicznego i estetycznego zabytków
• Dotacje na wymianę starych pieców na proekologiczne systemy grzewcze dla wspólnot
mieszkaniowych, ponadto w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisano 51 umów na likwidację pieców i
instalację proekologicznego ogrzewania
• Remonty w budynkach i mieszkaniach komunalnych, w tym kompleksowa termomoderni
zacja budynków oraz wymiana ogrzewania.
• Świetlica osiedlowa przy ul. Mostnika z zapleczem gospodarczo-sportowym (budżet
obywatelski)
• Teren rekreacyjny przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego - boisko do piłki
nożnej o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty, park linowy (budżet obywatelski)
• Liczne prace projektowe dla kolejnych inwestycji

% planu, zaś wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie
274 575 550 zł, zrealizowano w kwocie 258 253 506,93
zł, co stanowi 94,06 % planu.

Bardzo dobra
współpraca

W oświadczeniach klubów
radnych, radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo
oraz radni Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami
dokonali pozytywnej oceny
działań prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w roku
2019 oraz zwrócili uwagę
na zagrożenia, które pojawiły się w zeszłym roku. Radni podkreślili bardzo dobrą,
partnerską współpracę obu
klubów na rzecz miasta oraz
z Prezydentem Wejherowa, a
następnie głosowali za absolutorium i wotum zaufania.
- Wydatki na inwestycje
w 2019 roku spadły o 10,5
mln zł w stosunku do roku 2018. Nasza dopłata do
oświaty w tym samym czasie
wzrosła o 10,7 mln zł. Jak
widać, dokładnie tyle mniej
wydaliśmy na inwestycje, ile
dodatkowo poszło środków
na oświatę - podkreśla przewodniczący Rady Miasta
Jacek Gafka - To porównanie jednoczesnego spadku
inwestycji i wzrostu kosztów
w oświacie dobitnie pokazuje, co się dzieje z pieniędzmi w budżecie miasta, jak
przypływają z inwestycji na
oświatę. Przysłowiowe dziury w budżecie oświaty, które porobił rząd, my musimy
łatać pieniędzmi przeznaczonymi na łatanie dziur w
drogach, na budowę nowych
ulic, mieszkań czy boisk.
Miasto musi bardzo dużo
dopłacać ze swojego budżetu do oświaty, która jest zadaniem rządu i powinna być
finansowana przez państwo.
W efekcie działań rządu jest
mniej pieniędzy na realizację postulatów i pomysłów
mieszkańców.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

Rok 2019 miał dwa oblicza
- Z jednej strony był to dobry rok dla Wejherowa. Z drugiej strony pojawiły się poważne zagrożenia, które spotęgowały się obecnie w czasie epidemii koronawirusa. Rozwój miasta w 2019 roku
zapewniły m.in. inwestycje, na które wydaliśmy co prawda mniej
niż w 2018, ale nadal była to bardzo duża kwota 38,8 mln zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju większość
środków, bo 63 procent pochłonęły inwestycje drogowe. Największa miejska inwestycja - Węzeł Wejherowo-Kwiatowa kosztowała
11,5 mln zł. Budowa ul. Karnowskiego to wydatek 6,4 mln zł. Dużą
inwestycją była budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 5, która w zeszłym roku kosztowała 5,2 mln zł. Chcę również
podkreślić prawie pół miliona złotych wydatkowanych na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Niestety, druga połowa zeszłego roku była bardzo trudna
dla samorządów, co wynikało z ogromnego niedofinansowania
oświaty przez rząd, utraty znacznych dochodów z podatków w
wyniku zmian ustawowych oraz dużego powszechnego wzrost
kosztów w gospodarce. W efekcie działań rządu, który nie zapewnił właściwego finansowania swoich zdań w oświacie, w 2019
roku dopłaciliśmy do oświaty z własnych środków ponad 31 mln
zł, wobec niecałych 21 mln zł w roku 2018. To ogromny, prawie
50-procentowy wzrost naszych wydatków na oświatę tylko w ciągu jednego roku! To również ogromna kwota w naszym budżecie,
chociażby w porównaniu do niespełna 39 mln zł wydanych inwestycje. Oświata to tzw. „wydatki sztywne” i nie ma możliwości
dokonania tu znaczących oszczędności. Do tego wprowadzone
przez rząd zmiany podatkowe to w 2019 roku strata dla budżetu
Wejherowa około 1,7 mln zł i w kolejnych latach będzie ona większa. To wszystko w istotny sposób ogranicza nasze możliwości realizacji zadań na rzecz mieszkańców i rozwoju, zwłaszcza obecnie
po uderzeniu wirusa w gospodarkę i budżet.
W zeszłym roku wysoki poziom inwestycji był możliwy dzięki
ponad 12 mln zł pozyskanym ze środków zewnętrznych, głównie
unijnych. Jednak środki unijne z okresu budżetowania 2014-2020
już się kończą. Dobre zarządzanie i działania oszczędnościowe
spowodowały, że wskaźnik zadłużenia wzrósł tylko o 1,75 punktu
procentowego i osiągnął 27,3 procent, co jest jednym z niższych
wskaźników zadłużenia w Polsce.
Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do radnych za bardzo
dobrą współpracę w 2019 roku oraz do pracowników wejherowskiego samorządu.

Fragmenty stanowiska radnych z klubu Ruchu Społecznego
Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2019.
„Rok 2019 był udanym rokiem w życiu miasta, rokiem rozwoju
Wejherowa, ale z niepokojem obserwujemy występujące problemy, które będą znacząco oddziaływały na życie i rozwój miasta w
najbliższych latach. Chcemy o tym mówić głośno i dobitnie.
W wyniku polityki rządu nad polskimi samorządami zbierają się
czarne chmury. Rząd nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków w zakresie zapewnienia finansowania oświaty z budżetu państwa, która jest zadaniem rządowym, tylko zleconym do
realizacji samorządom. W efekcie w 2019 roku z naszego budżetu
dołożyliśmy do oświaty rekordową, największą w historii kwotę
ponad 31 mln zł. Wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe
zabrały z budżetu miasta około 1,7 mln zł. Łącznie to aż ponad
33 mln zł w ciągu jednego roku. To dużo więcej niż kosztuje nas
cały Węzeł Wejherowo-Kwiatowa. Zapewne tyle byśmy wydali na
dokończenie Węzła Śmiechowo-Zryw, ale ich nie wydamy i nie
zbudujemy tam tuneli, bo musimy dołożyć do oświaty. I jeśli rząd
nie zmieni swojej polityki, tak będzie również w latach przyszłych.
Do tego doszedł duży wzrost cen, a dziś trudności bardzo pogłębia
jeszcze pandemia koronawirusa, która mocno uderzyła w finanse
miasta. Samorządy nie dostały na razie żadnej konkretnej pomocy
finansowej od rządu w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Z przyczyny niezależnych od prezydenta i rady miasta konieczna jest rezygnacja z wielu zadań dla mieszkańców. Takie są fakty.”
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AKTUALNOŚCI
Innowacyjne i ekologiczne pojazdy dla MZK Wejherowo

Szansa dla Wejherowa

Wejherowo razem z Gdynią, Gdańskiem i Tczewem, jako jeden z 11 europejskich regionów skorzysta ze wsparcia Project Development Assistance (PDA) - kompleksowego doradztwa dotyczącego koncepcji wdrożenia pojazdów wodorowych w komunikacji
miejskiej. Rewolucyjne, nieemitujące szkodliwych spalin technologie dla transportu
miejskiego w Wejherowie ocenią najlepsi światowi specjaliści.
Wniosek o wsparcie PDA
został przygotowany przez
konsorcjum
samorządów
przy współpracy przedstawicieli Grupy LOTOS,
członków Klastra Wodorowego – sygnatariusza Pomorskiej Doliny Wodorowej.
Miasto Wejherowo zostało beneficjentem programu
FCH Regions EU, wspierającego wdrażanie wodoru w
transporcie i energetyce w
krajach Unii Europejskiej.
W ramach niego skorzysta z
kompleksowego doradztwa,
dotyczącego wdrażania pojazdów wodorowych do taboru komunikacji miejskiej.
Wstępna koncepcja wdrożenia wodoru w regionie pomorskim, w tym także w
Grodzie Wejhera, opiera się
na założeniu wykorzystania autobusów zasilanych
wodorowymi ogniwami paliwowymi w komunikacji
miejskiej oraz na wykorzystaniu wodoru produkowanego przez Grupę LOTOS
w ramach realizowanego projektu PURE H2. W
pierwszym etapie założono
wprowadzenie do taboru
10 - 15 autobusów zasilanych wodorem, a w drugim
kolejnych 41 autobusów w
Gdańsku, Gdyni, Tczewie i
Wejherowie.
- Zeroemisyjne pojazdy
dla całego transportu komunalnego są pożądanym
rozwiązaniem dla ochrony

środowiska. Przyczynią się
też do wzrostu gospodarczego - wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Zastosowanie
do napędu silników paliwa,
które nie jest uzależnione od
rynku ropy naftowej to epokowe wyzwanie. Zdajemy
sobie sprawę ze skali kosztów i dlatego cieszy mnie
fakt, że wypowiedzą się w
tej kwestii również specjaliści innych państw. Celujemy
w lobby naftowe – na początku będzie ciężko, ale zdrowie
człowieka jest najważniejsze
- Projekt będzie realizowany we współpracy z
doświadczonymi doradca-

mi w zakresie wdrażania
technologii wodorowych w
krajach, w których paliwo
wodorowe jest już stosowane na szeroką skalę - mówi
Czesław Kordel, prezes
spółki MZK Wejherowo.
- Konsultanci będą odpowiadali za dopracowanie
koncepcji tak, aby odpowiadała najlepszym światowym praktykom i mogła
być wykorzystana w aplikowaniu o środki unijne
na zakup infrastruktury i
autobusów zasilanych wodorem.
Wsparcie jest udzielane
w ramach programu FCH
Regions
finansowanego

przez FCH JU (Fuel Cells
And Hydrogen Joint Undertaking - Wspólne przedsięwzięcie na rzecz ogniw
paliwowych i wodoru). To
działająca na zasadach
partnerstwa publiczno-prywatnego inicjatywa mająca
na celu wspieranie badań,
rozwoju technologicznego i
wdrożeń technologii wodorowych i ogniw paliwowych
w Europie. Głównymi partnerami przedsięwzięcia są:
Komisja Europejska, partnerzy przemysłowi zrzeszeni w Hydrogen Europe oraz
środowisko badawcze zrzeszone w Hydrogen Europe
Research.

Kolejne zakupy dla SP nr 5

Nowoczesne
wyposażenie

W ramach kolejnych zakupów wyposażenia do nowej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 5 trafiły meble, które będą
wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli. Koszt zakupów wyniósł 61 tys. zł.
Z zakupów zadowolona jest Beata Dampc, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Nowe meble, m.in.
biurka, ławki do szatni, regały, szafki z wieszakami i krzesła,
będą stanowić wyposażenie magazynów sprzętu sportowego,
pomieszczeń dla uczniów oraz dla nauczycieli wychowania
fizycznego, a także pomieszczeń porządkowych.
- Profesjonalne wyposażenie szkół i placówek sportowych
świadczy o ich prestiżu i renomie - wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Dotyczy to nie
tylko nowoczesnego sprzętu sportowego, ale także mebli,
które stanowią zaplecze dla uczniów oraz kadry.
Przypomnijmy, że wcześniej miasto kupiło sprzęt sportowy m.in. bramki do gry w piłkę nożnej i unihokeja, ławki
gimnastyczne, drążki, materace, a także stół do tenisa stołowego. W ramach sportowego wyposażenia szkoła otrzymała także akcesoria m.in. różnego rodzaju siatki do gier
zespołowych oraz sprzęt sportowy: piłki lekarskie, do siatkówki, piłki ręcznej, halowej i koszykówki, kije do unihokeja, rakietki do tenisa stołowego i badmintona.

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie znalazła się w finale XXIV edycji ogólnopolskiego
plebiscytu internetowego na najpopularniejsze budowy i
modernizacje w Polsce. Głosy w konkursie „Modernizacja
Roku” można oddawać do 3 sierpnia br. na stronie organizatora: modernizacjaroku.org.pl.
				
Więcej na str. 16

Autobusy 9 i 18
wróciły na trasy

Remont elektrociepłowni

W związku z zakończeniem przebudowy ulicy Obwodowej w Redzie 11 czerwca linie autobusowe nr 9 i
18 wróciły na swoje stałe trasy, zapewniając ponownie dwukierunkową obsługę osiedla przy ulicy Łąkowej w Redzie oraz rejonu ulicy Obwodowej.

We wtorek, 23 czerwca br., od godz. 5 do późnych godzin wieczornych,
nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców na terenie Wejherowa.
Jak informuje Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, przerwa
spowodowana jest wykonaniem niezbędnych prac remontowo-inwestycyjnych w
elektrociepłowni Wejherowo.
Spółka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić
pełną sprawność systemu ciepłowniczego.

Przywrócone zostaje funkcjonowanie przystanków:
• Łąkowa - Ośr. Zdrowia • Łąkowa - Osiedle • Cicha 01 n/ż
• Rolnicza • Mostowa n/ż • Wiśniowa • Brzozowa.
W związku z prowadzonymi pracami wykończeniowymi do 30
czerwca br. mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu
i zwężenia, co może wpłynąć na punktualność autobusów.
Rozkłady jazdy linii 9 i 18 w kierunku Rekowa Lipowej/Pieleszewa Karłowicza ulegną drobnej korekcie czasowej na ponownie otwartym odcinku w związku z dłuższą trasą przejazdu
(przesunięcia jedno- lub dwuminutowe).

Wtorek bez ciepłej wody

4

Informacja o ewentualnym skróceniu terminu przerwy w dostawie
ciepła zostanie zamieszczona na
stronie internetowej:
www.opecgdy.com.pl
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Razem przeciw przemocy 300 tysięcy zł na wsparcie
Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie do działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
Po raz kolejny Powiat
Wejherowski będzie realizował program osłonowy
współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.
„Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, za pośrednictwem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Wejherowie. W tegorocznej
edycji program „Razem przeciw przemocy” dedykowany
będzie dzieciom i młodzieży
w Ogniskach Wychowawczych w Rumi i zatrudnionej
w nich kadrze wychowawczej i specjalistycznej.
Podczas warsztatów dla
młodzieży poruszane będą
zagadnienia szeroko rozumianej przemocy, z uwzględnieniem przemocy domowej.
Zajęcia psychoedukacyjne
będą miały na celu kształtowanie postaw nastawionych na przeciwdziałanie
przemocy. Zorganizowane
zostaną warsztaty kompetencji rodzicielskich dla
młodzieży, w celu uświadomienia znaczenia rodzica w

życiu dziecka oraz odpowiedzialności, jaka wiąże się
z posiadaniem potomstwa.
Młodzież będzie sprawowała opiekę rodzicielską z wykorzystaniem symulatorów
niemowląt.
Dzięki specjalnym lalkom, uczestnicy będą mogli uczyć się świadomego
podejścia do rodzicielstwa.
Zajęcia pozwolą również na
prowadzenie nowoczesnej
i skutecznej profilaktyki
oraz na osobistą refleksję
na temat własnej odpowiedzialności, dojrzałości i radzenia sobie z emocjami.
Dla utrzymania i wzmacniania postaw antyprzemocowych wśród młodzieży,
równolegle swoje kompetencje będą podnosić wychowawcy placówek pracujących
na co dzień z młodzieżą, w
szczególności osoby pracujące z dziećmi doświadczającymi przemocy, ale również z
dziećmi, które same prezentują zachowania przemocowe wobec rówieśników.
Planowany jest również festyn integracyjno-sportowy dla młodzieży
placówek
opiekuńczo-wy-

chowawczych, ich rodziców
oraz mieszkańców powiatu,
wycieczka do Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku, a także wolontariat w
schronisku dla zwierząt.
Przeprowadzona zostanie także diagnoza przemocy w powiecie i opracowany
raport z badania, który posłuży wytyczeniu założeń
do Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2021-2025.
Raport zostanie opublikowany na stronie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie. Wyniki badań przedstawione
zostaną przedstawicielom
służb pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
powiatu
wejherowskiego,
podczas konferencji, która
planowana jest na ostatni
kwartał bieżącego roku.
Całkowity koszt programu to 47.478,00 zł, w tym
dotacja z budżetu państwa
w wysokości 26.841,00 zł
oraz wkład własny powiatu w kwocie 20.637,00 zł.

Laureat z Luzina
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Koloratorium”. Celem projektu jest zachęcanie dzieci do odkrywania niezwykłego świata chemii i biologii.
W gronie pięciu nagrodzonych finalistów znalazł
się Tomasz Skiba, uczeń
z powiatu wejherowskiego.
Komisja konkursowa wyróżniła jego pracę plastyczną spośród blisko 3,2 tysiąca
nadesłanych z całej Polski.
Zadaniem
konkursowym
było przedstawienie wybranego pierwiastka w formie
superbohatera. Nagrody w
konkursie ufundowała firma „Śnieżka”.
Laureatowi za reprezentowanie powiatu podziękowała i pogratulowała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, a także wicestarosta Jacek Thiel oraz Kazimierz Bistroń z
Zarządu Powiatu, jednocześnie dyrektor SP nr 2 w Luzinie.

domów pomocy społecznej

Powiat Wejherowski pozyskał 300 tys. zł dofinansowania na
wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku.
Pieniądze pochodzą z konkursu grantowego „Pomorskie S.O.S.” i
pozwolą m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej.
Od połowy maja br. jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty
prowadzące domy pomocy
społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze
czy hospicja, mogą aplikować o dodatkowe środki dla
swoich placówek w związku
z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Wszystko za
sprawą programu „Pomorskie S.O.S.”, który ma pomóc w walce z COVID-19.
W ramach grantu wsparcie w wysokości 87 600 zł
otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz
212 400 zł Dom Pomocy
Społecznej w Strzebielinku.
- Pieniądze przyznane
przez samorząd województwa pomorskiego przeznaczone zostaną na poprawę
warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy, czyli zakup
maseczek przyłbic, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów oraz środków
dezynfekcyjnych - wyjaśnia
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie.
Warto dodać, że Dom
Pomocy Społecznej w Wejherowie zapewnia opiekę
osobom przewlekle somatycznie chorym. Natomiast
Dom Pomocy Społecznej
w Strzebielinku przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. W
pierwszym przebywa obecnie 73 podopiecznych, a w
drugim 177.

Obie placówki są jednostkami organizacyjnymi
Powiatu Wejherowskiego.
Projekt „Pomorskie S.O.S”
jest
współfinansowany
przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na
rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

INFORMACJA O OBWIESZCZENIU
Na podstawie art. 136 ust. 3a w związku z ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65ze zm.)

Starosta Wejherowski
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
informuje, że podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, jak również poprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej obu urzędów
(http://bip.powiatwejherowski.pl) obwieszczenia o możliwości ubiegania się przez
spadkobierców pana Aleksandra Świderskiego o zwrot udziału w nieruchomości
wywłaszczonej zlokalizowanej w Rumi, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
402/4 o pow. 43 m 2 oraz nr 402/5 o pow. 2 m2 obr. 21, dla której Sąd Rejonowy
w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1W/00031955/2, przejętej
na podstawie Zarządzenia Naczelnika Powiatu w Wejherowie Nr 27/75 z dnia
04.04.1975r. na cele budownictwa jednorodzinnego.
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AKTUALNOŚCI
Zmiany w Powiatowym Cechu Rzemiosł

Nowy Zarząd i prezes
organizacji rzemiosła
Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek
Pracodawców w Wejherowie, na nowego prezesa organizacji
(Starszego Cechu) wybrany został Ryszard Pionk. Z kandydowania na kolejną kadencję zrezygnował Brunon Gajewski, który
otrzymał godność Honorowego Prezesa/Starszego Cechu.

Katarzyna Bojke, dyrektor PZS nr 1 - I LO w Wejherowie odbiera maseczki od
starosty Gabrieli Lisius, która odwiedziła salę maturalną w tej szkole w towarzstwie naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa, Mirosława Lademanna.
Fot. Starostwo w Wejherowie

W wyjątkowym czasie epidemii

Matury na półmetku
W różnych szkołach różnie układa się harmonogram rozpoczętych 8 czerwca egzaminów maturalnych (w tym roku tylko pisemnych), ale można stwierdzić, że są one mniej więcej na półmetku. W
Wejherowie matury odbywają się w czterech szkołach i zakończą
się najpóźniej 29 czerwca (na ogół trwać będą o kilka dni mniej).
W wyjątkowym i wymagającym czasie dyrekcje szkół
i nauczyciele stanęli przed
dużym wyzwaniem. Należało przygotować bezpieczne warunki i przeprowadzić
egzaminy maturalne przestrzegając zasad sanitarnych i innych. Absolwenci
szkół ponadpodstawowych
przystąpili do matur z miesięcznym „poślizgiem”, w
dużym stresie i w szczególnych okolicznościach. Życzymy im powodzenia!
Na początku czerwca dyrektorzy powiatowych szkół
ponadpodstawowych w Wejherowie potwierdzili gotowość do przeprowadzenia
egzaminu maturalnego. 5
czerwca szkoły wizytowała
Gabriela Lisius - starosta wejherowski, wręczając

Fot. Waldemar Skarżyński

ścicielem zakładu stolarskiego na wejherowskim Osiedlu Sucharskiego. Od 1992 roku
jest członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł w
Wejherowie, od kilku lat pełnił funkcję podstarszego Cechu. Przez kilkanaście lat wejherowski rzemieślnik był członkiem Komisji
Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w
Gdańsku (4 kadencje), jest również członkiem Komisji Rewizyjnej wojewódzkiej organizacji rzemieślniczej (trzecia kadencja).

Maseczki odbiera dyretor PZS nr 2 (Elektryk) - Krystyna Grubba.
dyrektorom szkół maseczki
dla nauczycieli powołanych
do komisji egzaminacyjnych. Maseczki przygotowa-

Pierwszy ważny egzamin

Od wtorku, 16 czerwca w powiecie wejherowskim trwają
również egzaminy ósmoklasistów, które rozpoczęły się egzaminem z języka polskiego. W Wejherowie w 7 szkołach
do egzaminu przystąpiło prawie 600 uczniów.
Zachowane zostały wszelkie zasady bezpieczeństwa w
związku z epidemią. Za ósmoklasistów trzymamy ksciuki!
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Brunon Gajewski (na zdjęciu
obok) pełnił funkcję Starszego Cechu
przez 28 lat! Wieloletniemu prezesowi podziękowano za jego pracę na
rzecz rzemieślników z Wejherowa i
powiatu wejherowskiego. Były kwiaty, dyplom i łzy wzruszenia pracowniczek Cechu (zdjęcie obok).
Podczas obrad delegatów Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP - ZW
przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego,
Kasy Wzajemnej Pomocy i sprawozdanie finansowe. Udzielono też absolutorium ustępującemu Zarządowi
organizacji.
Nowy prezes - Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw ZP - Ryszard
Pionk (na zdjęciu poniżej) jest wła-

li pracownicy Powiatowego
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
W Wejherowie maturalny maraton trwa w czterech
szkołach: Powiatowym Zespołe Szkół nr 1 (I LO na
Bukowej),
Powiatowym
Zespołe Szkół nr 2 (tzw.
Elektryk),
Powiatowym
Zespołe Szkół nr 3 przy ul.
Budowlanych Powiatowym
Zespołe Szkół nr 4 (tzw. Samochodówka).

Rozmowę z nowym prezesem Cechu w Wejherowie zamieścimy w następnym wydaniu
„Pulsu Wejherowa” 2 lipca br.
Zaprezentujemy również członków Zarządu
i innych organów Cechu Rzemiosł.

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców (nazwa od 1999 roku) jest jedną z najprężniejszych organizacji w powiecie
wejherowskim. To jednocześnie najstarsza i największa organizacja samorządu gospodarczego na terenie naszego miasta i powiatu.
Cech w Wejherowie jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gdańsku, Sejmiku Samorządu Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego i Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego.
Wejherowska organizacja rzemieślnicza współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w
Schwerinie i Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie.

18 czerwca 2020

redakcja@pulswejherowa.pl

LUDZIE I ICH PASJE
Brunon Gajewski ma powody do satysfakcji

Ta szkoła to moje dziecko...
Brunon Gajewski przez 28 lat kierował działalnością organizacji rzemieślniczej w Wejherowie, a od 60 lat jest członkiem Cechu
Rzemiosł. Wejherowianin od urodzenia jest jednym z najbardziej zasłużonych i znanych mieszkańców miasta: rzemieślnikiem
i społecznikiem, inicjatorem wielu przedsięwzięć i wydarzeń. Dobrą formą, pracowitością i pomysłowością mógłby obdarować
wiele osób.
Ogromne doświadczenie
społecznika i organizatora
skutkowało
znakomitym
pełnieniem
obowiązków
Starszego
Powiatowego
Cechu. Za swoje dokonania
oraz zaangażowanie społeczne Walne Zgromadzenie nadało B. Gajewskiemu
tytuł Honorowego Starszego Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie.

firmie. Tę ideę realizowaliśmy w pierwszej na Pomorzu Niepublicznej Szkole
Rzemiosła, która powstała
w Wejherowie w 2006 roku.
Oferta edukacyjna została
dostosowana do zapotrzebowania rynku pracy, a
stały kontakt z przedsiębiorcami miała zwiększyć
szansę na zatrudnienie absolwentów szkoły w lokalnych firmach.

Do kościoła i na bal

W swoim aktywnym życiu Brunon Gajewski był
działaczem Rady Parafialnej w parafii Trójcy Świętej
(podczas okupacji był w tym
kościele
ministrantem),
a także współorganizatorem Kaszubskiego Banku
Spółdzielczego i przewodniczącym Rady Nadzorczej
Banku. B. Gajewski był
również prezesem Chóru
Męskiego „Harmonia”, w
którym śpiewał, a który w
tym roku będzie świętował
100-lecie istnienia.
Pan Brunon dbał o integrację społeczności miejskiej, organizując imprezy i
wydarzenia, m.in. eleganckie bale w sali Prusińskiego
(przy obecnym deptaku) i
zabawy w sali Cechu (Różane Poniedziałki). Był współorganizatorem Festiwalu
Pieśni o Morzu, połączonego z kulturalnym świętem
miasta. Był też radnym powiatowym I kadencji.
W środowisku rzemieślniczym stał zawsze na straży przestrzegania tradycji,
m.in. dbając o coroczne obchody Święta św. Józefa
- patrona rzemieślników.
Organizował też inne wydarzenia, m.in. wycieczki,
będące okazją do integracji
braci rzemieślniczej.
- Zawsze wyznawałem
zasadę, że każdy powinien
dać coś od siebie dla innych
- mówi Brunon Gajewski. Starałem się pomagać ludziom,
wspierać
różne

Strzał w dziesiątkę

Brunon Gajewski na dobiegającej końca budowie nowego obiektu Niepublicznej Szkoły Rzemiosła, u zbiegu ulic Hallera i Strzeleckiej w Wejherowie.

inicjatywy albo sam je podejmować.

Z myślą o młodzieży
i o przedsiębiorczości

Jako młody człowiek
Brunon Gajewski prowadził zakład stolarski przy
ul. Żeromskiego, pracował też w Spółdzielni Rzemieślniczej „Dąb”, działał
w Cechu. Prawie 65 lat temu ożenił się i w kolejnych
latach został ojcem czwórki
dzieci, zamieszkując wraz
z rodziną w Wejherowie.

Aktywność
pozostała
jedną z jego cech również
w starszym wieku. Skierował ją przede wszystkim na
rzecz kształcenia i wychowywania młodzieży, którą
pragnął przygotować do zawodu. Chodziło też o rozwój
przedsiębiorczości, zwiększenie liczby rzemieślników, podtrzymanie tradycji
rzemiosła w Wejherowie
oraz poprawę sytuacji na
rynku pracy. Temu służyć
miało powołanie zawodowej
szkoły rzemiosła.

- Zawsze najbardziej
leżało mi na sercu szkolnictwo zawodowe - przyznaje B. Gajewski. - Jako
radny działałem w Komisji Oświaty, miałem okazję
przyjrzeć się funkcjonowaniu szkół w powiecie wejherowskim i wiedziałem, że
szkolnictwo zawodowe wymaga naprawy. Konieczne
było większe powiązanie
nauki w szkole, czyli teorii z praktyką, a więc z nauką zawodu w zakładzie
pracy, w warsztacie czy

Brunon Gajewski za swoją działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami. Otrzymał:
W 1983 r. Srebrny Krzyż Zasługi.
W 1986 r. Złotą Odznakę Banku Gospodarki Żywnościowej za zasługi dla banków
Spółdzielczych.
W 1996 r. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.
W 2000 r. najwyższe odznaczenie Polskiego Rzemiosła - Szablę Kilińskiego.
W 2002 r. Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski.
W 2012 r. Medal Miasta Wejherowa.
W 2013 r. Statuetkę Jakuba Wejhera za kreatywną i pełną inicjatyw pracę na rzecz
miasta i mieszkańców.
Za swoje działania na rzecz szkolnictwa zawodowego otrzymał wyróżnienie od Metropolity Gdańskiego śp. Abpa Tadeusza Gocłowskiego oraz od Marszałka Pomorskiego Mieczysława Struka.

Dzięki wsparciu władz
miasta, udało się pozyskać
zabytkowy budynek przy
ul. Kalwaryjskiej 3. Przeprowadzono w nim generalny remont oraz wyposażono
w nowoczesny sprzęt. Powstała szkoła, ciesząca się
bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Był to
strzał w dziesiątkę, uzupełniający brakującą lukę
edukacyjną powiatu.
Szkoła rozwija się prężnie i po kilkunastu latach
okazało się, że potrzebny jest nowy budynek,
umożliwiający naukę najnowszych technologii w
różnych branżach.
- Pozyskaliśmy dofinasowanie z funduszy unijnych
i w sąsiedztwie siedziby Cechu Rzemiosł postawiliśmy
nową szkołę - informuje pan
Brunon. - Budowa właśnie
dobiega końca, a uroczyste
otwarcie planowane jest
jeszcze w tym roku.

Dumny
i wymagający

Pan Brunon podkreśla,
że jest dumny z młodzieży,
uczącej się w szkole i z nauczycieli, którzy nie tylko
przekazują jej wiedzę, ale
także uczą kultury osobistej i poszanowania ważnych wartości. W szkole
odbywają się m.in. uroczystości patriotyczne, uczniowie uczestniczą w ważnych
wydarzeniach poza szko-

ła. Placówka, podobnie jak
Cech Rzemiosł w Wejherowie, ma dobrą współpracę z
organizacją rzemieślniczą
w niemieckim Schwerinie.
- Wobec uczniów i nauczycieli zawsze byłem wymagający, chciałem, żeby
młodzież umiała się zachować, szanowała innych ludzi, religię, własny, region
i kraj, żeby znała historię
- podkreśla Honorowy Starszy Cechu, który młodych
ludzi bardzo lubi. - Gdy jesteśmy razem na przykład
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,
mam ochotę ich wszystkich
uścisnąć.
Odchodząc z Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
- Związku Pracodawców,
Brunon Gajewski ma powody do zadowolenia i satysfakcji, co sam potwierdza:
- Jestem zadowolony z
tego, co udało mi się dokonać, zwłaszcza z Niepublicznej Szkoły Rzemiosł.
Ta szkoła to moje dziecko.
B. Gajewski podkreśla
też, że w swoich przedsięwzięciach zawsze mógł liczyć na wsparcie władz
miasta Wejherowa, a także
władz powiatowych.
Bez Brunona Gajewskiego nie można sobie wyobrazić nie tylko historii
wejherowskiego rzemiosła,
ale też współczesnej historii Wejherowa, na którą
niewątpliwie wywarł swój
wpływ. Co będzie robił po
tylu latach aktywności?
- Bardzo lubię spacery
do naszego pięknego parku
i po starych uliczkach Wejherowa - mówi pan Brunon.
- Będę spędzał czas z rodziną i odpoczywał.
Dodajmy, że rodzina
Państwa Gajewskich od
wielu pokoleń związana
jest z Kaszubami i z Wejherowem.
Anna Kuczmarska
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WYDARZENIA

Uroczyste święto Bożego Ciała

Fot. Anna Kuczmarska i Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Święto Bożego Ciała
wyglądało w tym roku
nieco inaczej. Procesje
zostały skrócone, ale były nie mniej uroczyste.
W parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Siostry Alicji
Kotowskiej w Wejherowie
kapłani i wierni przeszli z
Najświętszym Sakramentem do Bramy Piaśnickiej.
W parafii św. Leona procesje
odbywały się wokół kościoła po każdej mszy świętej.
W parafii Trójcy Świętej w
święto Bożego Ciała odbyła
się uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej, do której
przystąpiło 12 dzieci.
Uroczystość Bożego Ciała
odbyła się również w Sanktuarium Piaśnickim. W leśnej kaplicy odprawiono
mszę św., po której odbyła
się procesja do grobu bł. siostry Alicji Kotowskiej.
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OGŁOSZENIE

Prof. Volkendorf: “9 na 10 osób znów może wzmocnić słuch bez operacji i drogich implantów“

NIEMIECKI NAUKOWIEC
rzucił wyzwanie producentom
aparatów słuchowych

Profesor Henrich Volkendorf opracował płyn, który 15-krotnie poprawia ostrość
słyszenia, aktywuje regenerację komórek rzęsatych (słuchowych) i ucisza
szumienie w uszach spowodowane zanieczyszczeniem przewodu słuchowego.
Badania kliniczne dowodzą, że w ciągu 3 tygodni przywraca słyszenie pełnego
zakresu dzięków (od szeptów do wysokich dźwięków).

J

uż ponad 250 427 Europejczyków
porzuciło drogie i nieskuteczne metody walki z niedosłuchem i dołączyło do prof. Volkendorfa. Dzięki jego
kuracji, opracowanej w ośrodku klinicznym w Stuttgarcie, w ciągu 3 tygodni poprawiła się u nich jakość słyszenia. Odzyskali oni pełen zakres słuchu po wysokie
i niskie dźwięki.
Oto jaką niesamowitą zmianę stwierdzali u siebie po zastosowaniu płynu regenaryjno-oczyszczającego, opracowanego przez profesora (efekty kuracji prof.
Volkendorfa zmierzone w badaniach audiometrycznych- ramka)

Jak działa rewolucyjna
metoda profesora?
Jak wyjaśnia profesor: „Mój zespół naukowców z kliniki w Stuttgarcie postawił
sobie inny cel, niż doraźne rozwiązania.
Chcieliśmy poszukać metody, która nie
będzie poprawiać słuchu jedynie w trakcie noszenia aparatu, ale przez całą
dobę. Żeby to było możliwe, opracowaliśmy kurację, która od wewnątrz wpływa
nie tylko na kanał słuchowy, jak zwykłe
krople, lecz przede wszystkim na znajdujące się w uchu wewnętrznym komórki
rzęsate. A to one tak naprawdę w 99%
procentach odpowiadają za niedosłuch
i za pogorszenie się słuchu spowodowanego wieloletnim hałasem”.
Dzięki temu innowacyjnemu podejściu
zespół profesora opracował pierwszą
makro-molekularną formułę regeneracji komórek słuchowych. W odróżnieniu
od tymczasowych rozwiązań, inicjuje
ona proces odbudowy naszego natu-

ralnego aparatu słuchowego, czyli ucha
wewnętrznego. Dzięki temu możliwe
jest przywrócenie sprawności słuchowej na stałe i poprawienie percepcji
dźwięków z otoczenia. Czym różni się
formuła makro-molekularna od tradycyjnych kuracji?
1. Po pierwsze, działa aż kilkanaście
godzin po aplikacji – szczególnie intensywnie w nocy, kiedy organizm wchodzi
w tryb głębokiego snu i zaczyna intensywny proces regeneracji. Makro-molekularna formuła aktywna wspiera wówczas
procesy odpowiedzialne za odbudowę
i naprawdę komórek, usprawniając je ponad 15-krotnie i przyśpieszając powrót
do 100% sprawności słuchowej.
2. Po drugie, pomaga zwalczać nawet
wieloletnie i bardzo poważne ubytki
słuchu – ponieważ oddziałuje zarówno
na skutek, jak i na przyczynę kłopotóww
ze słuchem, dzięki czemu redukuje pełne
spectrum dolegliwości (m.in. niedosłuch
zaawansowane ubytki słuchu, szumienie
czy piski w uszach.)
3. Po trzecie, wspiera regenerację
układu słuchowego, zmuszając organizm do rozpoczęcia procesu automatycznej odbudowy komórek. Oznacza to,
że jej działanie nie ogranicza się tylko do
naprawiania szkód, lecz także wymusza
na organizmie, by więcej do tych szkód
nie dopuścił.

Jedyna taka okazja
Makro-molekularna formuła prof. Volkendorfa w Polsce jest dostępna wyłącznie
w sprzedaży telefonicznej. Chociaż technologia produkcji preparatu nie jest tania,
to - dzięki ominięciu łańcucha pośredni-

Minimum 2-krotna poprawa komfortu słyszenia

87%

100%

Usunięcie szmerów, trzasków i pisków spowodowanych głebokim zanieczyszczeniem
przewodu słuchowego

100%

Znacznie lepszy odbiór wysokich tonów (powyżej 15Hz) i niskich dzwięków

91%

PO
Zdrowe komórki odbierają
pełne spektrum dzwiękowe
Zlokalizowane w uchu wewnętrznym komórki rzęsate odpowiadają
za zmianę fal dźwiękowych w impulsy elektryczne, które trafiają do
mózgu. Niestety, wskutek chorób,
nadmiernego hałasu lub starzenia się organizmu, mogą one ulec
uszkodzeniu.
Dzięki kuracji prof. Volkendorfa
możliwa jest skuteczna regeneracja komórek rzęsatych. W rezultacie
dzwięk. który dociera do mózgu,
jest mocniejszy i bardziej wyraźny.

“Mam słuch ostry
jak 20-latek...”

“Pierwsze
co,
to
pomyślałem: i na co
mi ten dobry słuch
w takim wieku? Przecież już dawno
się przyzwyczaiłem, ale żona mnie
namówiła. Powiedziała: Mam dość
gadania jak ze ścianą, no co miałem
zrobić…Spróbowałem, ale nie żałuję.
Bo jak raz człowiek zacznie
znów słyszeć bez podgłaśniania
i zwijania ucha w trąbkę... Nie da
się tego opisać, jakie to wspaniałe
uczucie słyszeć znów wszystko tak
jak wtedy, gdy się miało te 20-30
lat, to jest piękne!”

Andrzej, 82 lata, Zgierz

ków – można go bezpośrednio otrzymać
z ogromną zniżką.

Biorąc pod uwagę skuteczność formuły oraz szereg pozytywnych opinii
na jej temat (wydanych przez wiodące
ośrodki badawcze w Europie), można
ją nazwać prawdziwym wybawieniem
dla osób zarówno mocno, jak i słabo
niedosłyszących. Jest ratunkiem także

“Zaczęłam słyszeć
jak dawniej!”

„Próbowałam
wielu
aparatów słuchowych,
ale było mi w nich
niewygodnie. Męczyłam się. Te
wszystkie trzaski, gwizdy, słyszałam
każdy hałas… Dlatego córka zapisała
mnie na testy tej nowej kuracji.
Przyznam, że już po paru dniach
zakraplania do uszu tego olejku
poczułam pierwsze efekty: dobrze
słyszałam telewizor, radio, ludzi
w sklepie czy na ulicy! Nie musiałam
już ciągle prosić dzieci, by mi wszystko
po kilka razy powtarzały.”

Janina, 71 lat, Kraków

dla ludzi, którym w codziennym życiu
przeszkadza szumienie (a także piski lub
różnego typu trzaski) spowodowane zanieczyszczeniami zalegającymi głęboko
w układzie słuchowym. Warto jednak się
pośpieszyć, ponieważ zniżkę otrzyma
tylko pierwszych 120 osób, które zgłoszą się w podanym terminie.

UWAGA! PROMOCJA

Efekty kuracji prof. Volkendorfa zmierzone w badaniach
audiometrycznych :

77%

PRZED
Uszkodzone komórki nie
rejestrują dzwięku

100%

Usunięcie uczucia zatkanych, niedrożnych kanałów słuchowych

97% 100%

Pierwsze 120 osób, które zadzwoni do 25 czerwca 2020 r.,
dostanie 73% zniżki! Otrzymasz wówczas
makro-molekularną formułę w wyjątkowej, obniżonej
cenie (przesyłka gratis!)

ZADZWOŃ: 81

300 35 71

Poniedziałek - niedziela 8:00 - 20:00,
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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KULTURA
Ogólnopolski konkurs WCK

Biennale Małej
Formy Ceramicznej
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w
Biennale Małej Formy Ceramicznej. Wydarzenie ma formę ogólnopolskiego konkursu, którego zwieńczeniem będzie wystawa
prac konkursowych.

Pierwsze nagrania w bibliotece już się odbyły. Ich bohaterami byli: Edmund
Mehring i Marcin Gniech.
Fot. Powiatowa Biblioteka

W Powiatowej Bibliotece Publicznej

Spotkania z historią
Coraz więcej osób interesuje się historią lokalną, dziejami swojego miasta, miejscowości czy regionu. Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Wejherowie chce tę historię przybliżyć mieszkańcom Wejherowa i powiatu wejherowskiego. W dobie ograniczeń
związanych z epidemią proponuje ciekawe spotkania online.
- W naszej palcówce często odbywały się spotkania,
organizowane wspólnie z
Klubem Miłośników Wejherowa, dotyczące przeszłości
naszego miasta Prelekcje
pasjonatów historii zawsze
cieszyły się dużym zainteresowaniem - mówi Barbara
Gusman, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie. - Teraz, ze
względu na bezpieczeństwo,
nie możemy się spotykać w
licznym gronie, ale nie chcemy pozbawić czytelników
interesujących ich informacji. Dlatego nagrywamy
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opowieści osób, które znają
historię i chcą podzielić się
swoją wiedzą.
Jak informuje pani dyrektor,
inicjatywa
nie
ogranicza się do samego
Wejherowa. Biblioteka chce
zaprosić przed ekran również osoby z innych miast
i gmin powiatu wejherowskiego, które opowiedzą o
swoich miejscowościach. A
jest o czym opowiadać, bo w
różnych gminach jest mnóstwo ciekawostek i miejsc z
bogatą przeszłością.
Pierwsze nagrania w
bibliotece już się odbyły.

Ich bohaterami byli: Edmund Mehring i Marcin
Gniech. Pan Edmund ma
świetną pamięć i ciekawe
wspomnienia z Wejherowa m.in. z okresu okupacji
i kolejnych lat już po wyzwoleniu, zaś pan Marcin
to prawdziwy pasjonat historii miasta, znający wiele
szczegółów.
To początek przygody z
historią i ciekawymi ludźmi. Biblioteka zaprasza do
śledzenia fanpege placówki https://www.facebook.
com/PowiatowaBibliotekaWejherowo/

Jest to projekt niezwykły. Jego głównym zadaniem jest promowanie i
popularyzowanie, w skali
ogólnokrajowej, unikatowej
ceramiki charakteryzującej
się niewielkim formatem.
Przedmiotem
konkursu jest mała forma ceramiczna, nieprzekraczająca
w żadnym ze swoich wymiarów - szerokości, głębokości, wysokości - 15 cm.
Dzieło zgłoszone do konkursu powinno być wykonane z
gliny i wypalone. Szkliwienie nie jest wymagane.
W tym roku zrezygnowano z narzucania twórcom
konkretnego tematu. Mogą
przedstawić to, co uważają
za najcenniejsze i najpiękniejsze w swej twórczości.
WCK zamierza propagować
współczesne trendy i zjawiska artystyczne, zachęcać
do autorskiej twórczości, a
także umożliwiać wymianę doświadczeń w zakresie
warsztatu ceramicznego.
Konkurs odbędzie się w
następujących kategoriach:
• Kategoria I: biżuteria;
• Kategoria II: forma
użytkowa;
• Kategoria III: forma
rzeźbiarska.
W konkursie mogą wziąć
udział osoby pełnoletnie,
czynnie uprawiające sztukę ceramiczną. Artyści,
którzy zostaną laureatami,
otrzymają nagrody finansowe, wśród których czeka wyróżnienie najbardziej
prestiżowe – Grand Prix

„Małej Formy Ceramicznej”
w kwocie 3000 zł.
Konkurs składa się z
dwóch etapów. Termin
składania dokumentacji
do etapu pierwszego to
29.07.2020 r.
Prace wyłonione przez
komisję artystyczną zostaną zaprezentowane podczas
wystawy głównej „Biennale
Małej Formy Ceramicznej”
w galerii Filharmonii Kaszubskiej.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować
się drogą elektroniczną na
adres email:
biennale@wck.org.pl,
lub telefonicznie pod nr tel.:
58 672 27 75 wew. 73.
Wejherowskie Centrum
Kultury zachęca do wzięcia udziału w biennale i zaprezentowania swoich prac
szerszej publiczności!

redakcja@pulswejherowa.pl

18 czerwca 2020
OGŁOSZENIE
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Kaszubski
Spichlerz Pamięci

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.

W ramach projektu „Kaszubski Spichlerz Pamięci”, którego celem jest wypracowanie metody nagrań relacji mieszkańców Kaszub oraz budowa archiwum historii mówionej,
gromadzącego kaszubsko-języczne relacje biograficzne osób zamieszkujących nasz region, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbędą się warsztaty.
Warsztaty, zaplanowane w dniu 19 czerwca w godz. 10.0016.00 poprowadzi dr Dominik Czapigo - socjolog i dokumentalista, redaktor kwartalnika KARTA, wieloletni koordynator
programu historii mówionej Fundacji Ośrodka KARTA w
Warszawie, które wraz z Domem Spotkań z Historią współprowadzi największe archiwum historii mówionej w Polsce,
gromadzące ponad 5500 nagrań relacji biograficznych.
W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele muzeów kaszubskich Pomorza oraz dziennikarze regionalni zaangażowani w projekt. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum
Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

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

k on d o l en c j e

Odpust

„Nie umiera ten, kto trwa
w sercach i pamięci naszej...”

w Piaśnicy
W najbliższą niedzielę
w Sanktuarium w Piaśnicy odbędzie się uroczystość odpustowa ku czci
Męczennicy bł. Alicji Kotowskiej i Towarzyszy.
Opust odbędzie się w niedzielę 21 czerwca o godz.
15.00. Wtedy rozpocznie się
msza św. w kaplicy leśnej w
Piaśnicy.

Najszczersze wyrazy głębokiego żalu i współczucia
dla Rodziny i Najbliższych
z powodu śmierci

Pana

Czesława Świerk
składa
			
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

Trudno jest powiedzieć
- żegnaj na zawsze komuś najbliższemu...”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia

MAGDALENIE UZDROWSKIEJ
z powodu śmierci TATY
Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie, że nie jesteś sama w tak bolesnej chwili…
Dyrektor z pracownikami Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych

k on d o l en c j e

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

NAJSTARSZY CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
ODDZIAŁ W WEJHEROWIE

TADEUSZOWI WIŚNIEWSKIEMU

Przewodniczącemu Zarządu Komunalnego Związku Gmin
,,Doliny Redy i Chylonki”

Marian Zaparucha

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

Wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa otuchy i wsparcia dla Rodziny i Najbliższych

MATKI

składa

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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POWIAT
Łęczyce. Będzie nowy Urząd Gminy

Dzień Dziecka inny niż zwykle

Budowa nowego Urzędu Gminy w Łęczycach zbliża się do końca.
Prace trwają nieprzerwanie od dwóch lat, czyli od czerwca 2018
roku. Zakończenie robót zaplanowano na 30 września 2020 roku.

Tegoroczny Dzień Dziecka był inny niż zwykle. Zaproszenie
dzieci na pełną atrakcji imprezę okazało się niemożliwe, ale
niektóre placówki kulturalne lub samorządy starały się mimo
wszystko umilić ten dzień najmłodszym mieszkańcom. Nie inaczej było w Gminie Łęczyce.

Budowa dobiega końca Bajkowy spacer
Realizacja
inwestycji
przebiega bez zakłóceń, jak
wyjaśniają władze gminy, i
jest zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Dobiegły do końca prace
na zewnątrz budynku. Biała elewacja lśni świeżością.
Trwają prace nad szyldem/
herbem i tablicami informacyjnymi. Nowoczesny obiekt
biurowy wygląda okazale i
już dziś można powiedzieć,
że Łęczyce będą miały
wreszcie Urząd Gminy z
prawdziwego zdarzenia, jak
przystało na największą terytorialne gminę w powiecie
wejherowskim.
Nowy urząd będzie przestronny i wygodny dla
interesantów i dla pracujących w nim urzędników.
W dotychczasowym starym
budynku urzędu bardzo
brakuje miejsca.

- Gmina szybko się rozwija, a urzędnikom przybywa zadań. Potrzebna jest

znacznie większa sala obrad Rady Gminy, właściwe
warunki pracy i obsługi dla
OPS oraz administracji samorządowej, jak i dostępu
i przechowywania materiałów archiwalnych - informuje Piotr Wittbrodt, wójt
Gminy Łęczyce. - W obiekcie nie ma barier architektonicznych,
zastosowano
wiele nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, które bardzo poprawią obsługę
mieszkańców.
Aktualnie roboty weszły
w etap końcowy, trwają prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz budynku, a
w przygotowaniu są już prace wyposażeniowe dla każdego miejsca pracy.
Nowa siedziba Urzędu
Gminy została zlokalizowana blisko obecnego urzędu,
u zbiegu ulic: Długiej i Topolowej. Koszt inwestycji
wynosi ok. 8,5 mln zł.

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane
w „Pulsie Wejherowa”
znajdziesz na: www.pulswejherowa.pl

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w
Strzebielinie w wachlarzu
corocznych wydarzeń kulturalnych i sportowych ma
od wielu lat wyjątkowe obchody Międzynarodowego
Dnia Dziecka. Festyny z
wieloma atrakcjami przygotowanymi przez animatorów, artystów, strażaków
oraz wycieczka do Malborka - to tylko przykłady z
ostatnich lat.
W roku 2018 na łęczycki
festyn przywiezione zostały dzieci z siedmiu świetlic
wiejskich w gminie, a okazję
do zwiedzania zamku krzyżackiego w 2019 roku miała
grupa ponad 220 dzieci wraz
z opiekunami. Z tych wydarzeń pozostały wspaniałe
wspomnienia, ale w tym roku tego rodzaju imprezy okazały się niemożliwe.
- Mimo to postanowiliśmy, iż zrobimy wszystko co
w naszej mocy, aby Dzień
Dziecka w roku 2020 dzieci z Gminy Łęczyce również
zapamiętały na długo - mówi Hanna Mancewicz, dyrektor Gminnej Instytucji
Kultury i Biblioteki. - Ogłosiliśmy bajkowy spacer, a
więc odwiedziny postaci znanych z książek i filmów.
I tak, ulice Gminy Łęczyce
w ponad 15 sołectwach gościły Smerfetkę, Fionę, bajkowe
księżniczki i innych kolorowych gości z dziecięcych bajek. Postaciom towarzyszyła
radosna muzyka i bibliobus
z książkami. Dzieci mogły
podejść i obejrzeć taniec, radosne machanie i przeznaczone dla nich uśmiechy. Z
powodu konieczności zachowania bezpieczeństwa postacie przestrzegały zasad,
tak aby w ich obecności nikt
nie czuł się zagrożony.
Nieco wcześniej ta sama
placówka w Gminie Łęczyce
zorganizowała konkurs pn.
„Podaruj kwiaty dla mamy”.
Bukiet kwiatów w Dniu Ma-

my i dla Mamy można było
przekazać za pośrednictwem
specjalnie zorganizowanej
„GIKowej” poczty kwiatowej! Taka była nagroda w
konkursie, w którym trzeba było zaprezentować oryginalny pomysł na prezent
dla mamy. Można było wysłać maila, list lub zamieścić
zdjęcie na Facebooku.
- Konkursowych propozycji nie brakowało. Wybranie
pierwszej trójki w konkursie

okazało się ostatecznie niemożliwe – wyjaśnia dyrektor
GIKiB. – Spośród wspaniałych prac które do nas trafiły nie sposób było nagrodzić
tylko trzy. Własnoręcznie
napisany i nagrany wiersz
dla mamy, list, prace plastyczne, teatrzyk nagrany z
tatą! Pomysłów i włożonej
pracy nie brakowało, zostały więc docenione.
W Dzień Mamy dziecięcym laureatom wręczono
upominki za wyróżnienie w
konkursie. Poza nagrodami
uczestnicy konkursu otrzymali to o co walczyli - kwiaty dla mamy. Każda wizyta
naszej poczty, uroczyste odczytanie wyróżnienia i przekazanie prezentu bogate
były w uśmiech, radość,
chwilami łzy wzruszenia.
Przed animatorami kultury kolejne wydarzenia i
konkursy, dopasowane do
panujących warunków. Zapraszają więc serdecznie do
zapoznania się z propozycjami na stronie internetowej
www.gik-leczyce.pl oraz
profilach Facebook.
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SPORT
Piłka nożna. II liga

Gryf pogodzony ze spadkiem?
Od falstartu rozpoczęli ligowe zmagania zawodnicy II-ligowego Gryfa Wejherowa. Na własnym boisku ulegli Pogoni Siedlce 2:3, natomiast w kolejnym pojedynku w Bytowie zremisowali z Bytovią 1:1. W minioną sobotę wejherowscy
piłkarze ulegli Pogoni Stargard 1:3.
U siebie wejherowianie
zagrali z drużyną także
walczącą o utrzymanie. Na
boisku spotkały się ekipy
grające na podobnym, słabym poziomie. Jednak to
goście zaaplikowali Gryfowi 3 gole w pierwszej części.
Na początku drugiej części
Gryf nadal grał słabo. Pozytywny efekt przyniósł pres-

OGŁOSZENIE
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sing w ofensywie, co dało
karnego dla gospodarzy.
Po kilku minutach kolejnego karnego, ale tym razem
bramkarz Pogoni był lepszy. To było wszystko, na
co było stać gryfitów.
W Bytowie Gryf zdobył
wyrównanie w doliczonym
czasie gry. Wcześniej na
boisku wiało nudą.

W drugiej części mecz się
ożywił, ale stroną atakującą byli gospodarze, którzy
jednak nie potrafili celnie
trafić. W 63 min. K. Przygoda dla odmiany nie trafił
do pustej bramki Bytovii.
Kwadrans potem gospodarze strzelili gola, a w 92
min. B. Gąsior zdobył wyrównującą bramkę.
Z Błękitnymi Stargard
wejherowianie zagrali jak
trampkarze z seniorami.
Ta przegrana to efekt tragicznie słabej gry obrony
oraz błędu bramkarza, którzy w drugiej części w ciągu 10 minut doprowadzili
do dwóch rzutów karnych
dla gości oraz gola.
Remis utrzymywał się
aż do 70 minuty pojedynku.
Potem było już tylko gorzej,
a przyjezdni mogli strzelić
jeszcze parę goli. Najpierw

Ferra popełnił błąd przy
wyprowadzaniu piłki z własnego pola karnego, a potem
sfaulował zawodnika gości
co dało gościom rzut karny.
Następnie był kolejny
karny, a w 78 minucie zapadł wyrok ostateczny i padła trzecia bramka. W 88
minucie Sroka strzelił honorową bramkę.
Po tym bardzo słabym
pojedynku, raczej nic nie
uratuje Gryfa przed degradacją do niższej ligi.
Skład Gryfa Wejherowo:
Ferra Gęsior, Kankowski,
Sikorski, Gabor, Sławek,
Godlewski, Pilarski, Burkhardt, Pęk, Nowicki.
Na zdjęciach: mecz
Gryfa z Pogonią Siedlce
na Wzgórzu Wolności w
Wejherowie.
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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SPORT I REKREACJA
Charytatywny Bieg Superbohaterów w wirtualnej odsłonie

Razem dla Marcelka
Za nami kolejna odsłona Biegu Superbohaterów, tym razem w nietypowej, wirtualnej odsłonie. Wydarzenie zorganizowało
stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega, a
imprezę po raz kolejny wsparło finansowo
Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14

Ponad trzystu uczestników wzięło udział w piątej edycji
biegu charytatywnego, który z powodu pandemii odbył się
w formie wirtualnej. Do tej pory bieg odbywał się alejkami
Parku Miejskiego w Wejherowie. W tym roku biorący udział
w akcji mogli wykonać jakąkolwiek aktywność fizyczną w
dowolnym miejscu lub wziąć udział w treningu online.
- Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i włączenie się
do naszej akcji - mówiła Prezes stowarzyszenia MTB Michalina Romańska. - Zebrane pieniądze przekażemy na
pomoc dla Marcelka, który cierpi na wady układu nerwowego oraz padaczkę.
Bieg Superbohaterów organizowany jest od 2016 r.
przez stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega. Głównym
celem wydarzania nie jest jednak rywalizacja lecz zebranie środków na szczytny cel i pomoc.
- To ważne wydarzenie sportowe, które łączy uprawianie sportu z pomaganiem innym - zaznacza Wicestarosta
Wejherowski Jacek Thiel. - Cieszę się, że w tym trudnym
czasie, gdy imprezy masowe są odwoływane, organizatorzy się nie zniechęcili i zorganizowali bieg charytatywny
w nowej formie.
Warto dodać, że od samego początku akcję wspiera Starostwo Powiatowe w Wejherowie, które w tym roku wyśle
każdemu uczestnikowi imienny medal.
OGŁOSZENIE

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

www.wznk.pl
Godziny pracy

Fot. Starostwo w Wejherowie

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

Łącznie zebrano

17 057 zł
Cała suma zostanie
przekazana na pomoc
dla Marcelka Palacha
m.in. na zakup pionizatora.

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.
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AKTUALNOŚCI
Hala sportowa przy SP 5 w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku”

Zagłosujmy na wejherowski obiekt!
Głosujmy na halę sportową przyE Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie, która znalazła się w finale XXIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu internetowego na najpopularniejsze budowy i modernizacje
w Polsce. Głosy w konkursie „Modernizacja Roku” można oddawać
do 3 sierpnia br. na stronie organizatora: modernizacjaroku.org.pl
Inwestycję, której efektem jest piękna i funkcjonalna hala sportowa
przypomina zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz: - Po
latach starań wygospodarowaliśmy w budżecie środki
finansowe, które pozwoliły
na budowę hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 5. Nowy obiekt jest dużą
halą, jedną z większych w
regionie. W sali o wysokości 7 m i wymiarach 44,5
na 27 m, uczniowie mogą
uprawiać: piłkę ręczną, mini-piłkę nożną, koszykówkę,
siatkówkę, tenis oraz badminton. Umożliwia to wielorakie wykorzystanie tego
obiektu, a młodzież szkolna
może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w wielu dyscyplinach sportowych.
Bardzo ciekawym elementem jest wyposażenie hali
w 7-metrową ściankę wspinaczkową. Obiekt przysto-

sowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych - informuje A. Kraszkiewicz.
Na płycie boiska jednorazowo może przebywać około 50 osób, a na składanych
trybunach zmieści się ponad
200 osób. Można przedzielić
halę kotarą i prowadzić niezależne zajęcia sportowe z
kilkoma grupami.
Oprócz przestrzeni przeznaczonej do uprawiania
sportu na terenie hali powstało zaplecze socjalne, w
tym między innymi węzły
szatniowe, toalety (damskie, męskie i dla niepełnosprawnych), prysznice,
pomieszczenia na sprzęt, sale dla nauczycieli z toaletą,
pomieszczenia porządkowe i
magazynowe oraz techniczne. Uczniowie w drodze na
zajęcia nie muszą wychodzić na zewnątrz, bo mogą
przejść łącznikiem. Realizując inwestycję zadbano o
teren przyległy, na którym

znajdują się miejsca postojowe, droga przeciwpożarowa, zamontowano ławki i
stojaki dla rowerów.
Mieszkańcy Śmiechowa
doczekali się wymarzonej
hali na miarę XXI wieku, a
młodzież może w pełni rozwijać sportowe pasje.
- Inwestycje, które konsekwentnie realizujemy w naszym mieście, mają na celu
zachęcenie
mieszkańców
do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Do prowadzenia zdrowej rywalizacji i fantastycznej zabawy,
a przede wszystkim do aktywności społecznej. W nowej hali sportowej przy
Szkole Podstawowe] nr 5
każdy może rozwijać swoje
zainteresowania sportowe.
Ta inwestycja to spełnienie
marzeń nie tylko uczniów,
ale też pedagogów i rodziców - mówi sekretarz miasta Bogusław Suwara.

Szkoła Podstawowa nr 5 to jedna z najstarszych szkół w Wejherowie. Jej początki sięgają
1948 roku. 10 października tego roku w przystosowanym na potrzeby edukacji baraku dzieci z tzw. Bolduanowa, czyli Śmiechowa, usłyszały pierwszy dzwonek. Nazwa ,,Bolduanowo”
pochodzi od nazwiska Teodora Bolduana - przedwojennego burmistrza Wejherowa. To on
powołał do życia Towarzystwo Ogródków Działkowych, które w 1938 roku wybudowało w
Śmiechowie ok. 100 domków na działkach ogrodniczych.
Nowoczesny, jak na tamte czasy budynek Szkoły Podstawowej nr 5, zwany wówczas „pałacem”, oddano do użytku 26 września 1959 roku. Od 6 czerwca 1970 roku placówka w
Śmiechowie nosi imię Fryderyka Chopina.

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

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