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Narodowe
czytanie
„Balladyny”
Aura nie była sprzyjająca dla 9. edycji Narodowego Czytania, tym razem „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 5 września, z powodu ulewnego deszczu,
uczestnicy miejskiej akcji czytania „Balladyny” na
rynku schronili się na ganku ratusza, a słuchacze
- pod parasolami. Mimo to zrealizowali swój plan.
Druga w Wejherowie akcja czytania dramatu Słowackiego odbyła się w Powiatowej Bibliotece Publicznej. 				
Str. 9

Fot. Leszek Spigarski

Ulice Gryfa Pomorskiego (na zdjęciu) i Augustyna Necla, położone w wejherowskim Śmiechowie, doczekają
się przebudowy. Inwestycja drogowa obejmie łącznie 1,6 kilometra drogi. Powstanie m.in. nowa nawierzchnia
jezdni, chodniki, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa, bezpieczne przejścia dla pieszych.		
Str. 3

Chwała
Bohaterom
1 września z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wejherowie oddano hołd żołnierzom
I Morskiego Pułku Strzelców - bohaterom kampanii
wrzesniowej 1939 roku. 			
Str. 6
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WYDARZENIA
Nowa trasa linii 16. Zmiany na liniach 2 i 3 Oświetlenie i inteligentna sygnalizacja

Zmiany w obsłudze
osiedla Sucharskiego

Inwestycja
w bezpieczeństwo

Od poniedziałku 1 września br. linia nr 16 kursuje na nowej
wydłużonej trasie, obejmując swym zasięgiem os. Sucharskiego,
rejon ogródków działkowych „Sucharskiego” oraz osiedla przy
ul. Batalionu Morskiego i Sobieskiego.

Już wkrótce rozpocznie się budowa oświetlenia dla pieszych
i sygnalizacji świetlnej w ul. Karnowskiego w Wejherowie. Nowe oświetlenie zapewni kierowcom lepszą widoczność pieszego, a pieszym – lepszą widoczność zbliżających się pojazdów,
zaś inteligentna sygnalizacja ograniczy nadmierną prędkość samochodów. To kontynuacja rozpoczętego w 2016 r. programu
doświetlenia przejść dla pieszych, który prowadzony jest w różnych częściach Wejherowa.

Osiedle Sucharskiego
zyskuje tym samym większą dostępność do komunikacji miejskiej (m. in.
poprzez objęcie komunikacją ulicy Krofeya) oraz

wysoką częstotliwość kursowania autobusów w
kierunku centrum Wejherowa oraz Śmiechowa Południe.
Nowym przystankiem

końcowym linii 16 będzie przystanek Wejherowo Krofeya 01, położony
na końcu ulicy Krofeya
przy skrzyżowaniu z ulicą
Mostnika.

Dla linii 16 na wydłużonym odcinku wprowadza się następujące przystanki:

W kierunku: Wejherowo Krofeya
• Transportowa 01,
• Dom Działkowca 01,
• Ogródki Działkowe 01,
• Zibertowo 01,
• Kotłowskiego 03 (nowy
przystanek przy ul. Kotłowskiego),
• Krofeya 01 (przystanek końcowy
przy ul. Krofeya)
Kursy na nowej wydłużonej trasie linii 16 zaplanowano w dni powszednie w
godzinach szczytu porannego i popołudniowego co 30
minut (naprzemiennie linie
3 i 16 dadzą nam częstotliwość 15-minutową), a poza
godzinami szczytu i w weekendy zaplanowano kursowanie z częstotliwością co
40 minut (naprzemiennie z
linią 3 co 20 minut).
Dodatkowo
wszystkie
zjazdowe, wieczorne kursy
linii 3 wykonywane na trasie skróconej do przystanku
Sucharskiego 01 będą kursami linii 16 z os. Sikorskiego do Krofeya – dzięki
temu os. Sikorskiego zyska dostęp do komunikacji
miejskiej w godzinach wieczornych.
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W kierunku:
Wejherowo os. Sikorskiego
• Krofeya 01 (przystanek
początkowy przy ul. Krofeya),
• Sucharskiego 02,
• Kotłowskiego 02,
• Zibertowo 02,
• Ogródki Działkowe 02,
• Dom Działkowca 02

W związku ze zmianami
na linii 16 wprowadzona
zostaje korekta rozkładu
jazdy linii 3:
• w dni powszednie i
weekendy skorygowane zostają godziny odjazdów z
obu pętli tak, aby razem z
linią 16 na wspólnym odcinku tworzyć równe częstotliwości odjazdów,
• w rozkładzie powszednim wakacyjnym w godzinach okołopołudniowych
wprowadzone zostają dodatkowe podjazdy do przystanków przy ul. Drzewiarza,
zapewniając tym samym
dojazdy do Wejherowa i powroty.
• wieczorne kursy zjazdowe do przystanku Sucharskiego 01 zostają zastąpione
kursami linii 16 z os. Sikor-

skiego. Tym samym kursy,
które przełączają się na linię 16 zostają od przystanku Odrębna 04 wydłużone
ulicami Sędzickiego i Sikorskiego do pętli Wejherowo
os. Sikorskiego.
Dla
zminimalizowania
ewentualnych opóźnień na
linii nr 2 wprowadza się
również korekty czasy przejazdów
międzyprzystankowych, a w celu poprawy
koordynacji z pozostałymi
liniami i możliwością dogodnych przesiadek stworzona
zostaje nowa częstotliwość
kursowania w godzinach
szczytu porannego – co 15
minut, a w weekendy – co
20 minut.
MZK Wejherowo serdecznie zachęca do korzystania z
komunikacji miejskiej MZK

Inwestycja będzie kosztowała miasto ok. 90 tys. zł.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. Rozwoju
Miasta, aktualne przejście
dla pieszych nie ma indywidualnego
oświetlenia,
co sprawia, że przy dużym
natężeniu ruchu samochodowego dochodzi tam do
niebezpiecznych sytuacji z
udziałem pieszych. Pojazdy
bardzo często przekraczają dopuszczalną prędkość,
co stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa pieszych.
- W ramach inwestycji powstanie inteligentna
sygnalizacja świetlna dla
pieszych, która będzie dokonywała pomiaru prędkości zbliżającego się pojazdu,
a w razie jej przekroczenia
załączy czerwone światło i
wymusi zatrzymanie pojazdu - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta.
- Pomiar prędkości będzie
się odbywał w obu kierunkach drogi. Piesi, przy
pomocy przycisków, będą
mieli możliwość ręcznego
uruchamiania
zielonego
światła. Dodatkowo zostaną zainstalowane oprawy
oświetleniowe, które dodatkowo doświetlą przejście.

Paweł Formela,
radny miejski tej części Wejherowa
- Planowane prace to inwestycja w bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców.
Budowa oświetlenia przejścia
dla pieszych w ul. Karnowskiego niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo pieszych, a na tym
zależy nam najbardziej. Inteligenta sygnalizacja uspokoi ruch
jadących tą ulicą samochodów,
gdyż jak obserwujemy, kierowcy
bardzo często przekraczają dozwoloną prędkość.

Udana zbiórka krwi
5 września w Bolszewie po raz kolejny zorganizowano akcję zbiórki krwi, na którą zgłosiło się 25 osób, a 14 osób oddało krew. Dzięki akcji zebrano 6300 militrów
cennego daru życia.
Krew pobierano w krwiobusie RCKiK, który przyjechał z Gdańska i stanął przy siedzibie OSP w Bolszewie. - Pragnę bardzo podziękować za wsparcie wójtowi Henrykowi Skwarło, Grzegorzowi Hinz
oraz OSP Bolszewo, a także pani dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo i Starostwu
w Wejherowie za upominki i książki dla krwiodawców – mówi Ewa Trocka, prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK w Wejherowie.
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MIASTO
Rusza przebudowa ulic Necla i Gryfa Pomorskiego

Krótkie obrady Rady

Niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa, tj. budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał
umowę z wykonawcą inwestycji - Firmą budowlano-drogową MTM S.A.

Radni miejscy spotkali się na bardzo
krótkiej sesji Rady Miasta Wejherowa,
aby przeprowadzić zmianę w budżecie i
zwiększyć o 35 tys. zł środki finansowe na
budowę boiska do piłki nożnej na Osiedlu
Sucharskiego.

Będzie wygodnie
i bezpiecznie
Inwestycja
drogowa
obejmie przebudowę ul.
Necla na odcinku od ul.
Chmielewskiego do ul.
Patoka, gdzie powstanie
ok. 600-metrowa jezdnia i
skrzyżowania. Ulica Gryfa
Pomorskiego zostanie przebudowana na kilometrowym odcinku od ul. Patoka
do ul. Orzeszkowej.
Na obu ulicach, w miejscach przejść przez jezdnię
oraz skrzyżowań zaprojektowano azyle dla pieszych
i wyspy rozdzielające kierunki ruchu. Powstaną
chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe,
miejsca postojowe wraz z
jezdnią manewrową oraz
zjazdy do posesji. Wybudowana zostanie kanalizacja
deszczowa. Usunięte zostaną kolizje z siecią gazową,
ciepłowniczą, elektroenergetyczną oraz z sieciami teletechnicznymi. W ramach
inwestycji
wybudowane
zostanie również oświetlenie. Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na
2023 r. ma kosztować ponad 10,9 mln zł.
- Władze miasta pozyskały na inwestycję 4,3 mln zł
dofinansowania ze środków
z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie obejmie m.in. branżę
drogową, kanalizację deszczową, oświetlenie, czy też
branżę mostową – przepusty, zieleń i małą architek-

Pieniądze
na boisko

Rada Miasta dokonał zmian w budżecie Wejherowa na
2020 rok i w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększono o 35 tys. zł środki na budowę boiska do piłki nożnej
na Osiedlu Sucharskiego na placu im. Ryszarda Jakubka
- etap I i II. Umożliwi to zawarcie umowy na realizację
tego zadania.
Wybrany wcześniej w przetargu wykonawca odmówił
podpisania umowy i zgodnie z przepisami, konieczne jest
wybranie kolejnej oferty z tego przetargu, która jest droższa właśnie o 35 tys. zł. Wykonawca, który złożył ofertę,
a następnie odmówił podpisania umowy, poniesie konsekwencje finansowe przewidziane prawem.
Radni obradowali w nowej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 5 ze względów bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednie odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Sesja trwała krótko i zakończyła się jeszcze
przed rozpoczęciem przez uczniów zajęć na hali, dzięki
czemu nie zdezorganizowano pracy szkoły.

Fot. Leszek Spigarski
Łącznie 1,6 km ulicy Necla i Gryfa Pomorskiego doczeka się modernizacji.

turę - wyjaśnia zastępca
prezydenta miasta Beata
Rutkiewicz. - W kosztach
realizacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje
również Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gdyni, które
zapłaci za wykonaną sieć
wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Spółka
z o.o. ze środków własnych
wykona przebudowę sieci
ciepłowniczej na odcinku
ul. Gryfa Pomorskiego.

Krzysztof Hildebrandt
prezydent Wejherowa
- Budowa ulic Necla i Gryfa Pomorskiego usprawni ruch w tej
części Wejherowa, możliwe będzie
ominięcie drogi krajowej nr 6.
Ruch samochodów będzie dużo
płynniejszy i mniej uciążliwy, poprawi się bezpieczeństwo.

W związku z epidemią

Kontrole
w urzędach

Fot. Urząd Miejski

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzą m.in. czy urzędnicy stosują
maseczki lub przyłbice, czy zachowane są
odległości podczas spotkań, czy stosuje
się rozwiązania organizacyjne zmniejszające ryzyko np. wizyty w urzędzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, itd.

W przygotowania do inwestycji włączyli się radni z
dzielnicy Śmiechowo: Mariusz Łupina, Jacek Gafka,
Henryk Kanczkowski i Tomir Ponka. Podczas spotkań radnych z zastępcami prezydenta Wejherowa Beatą Rutkiewicz i Arkadiuszem Kraszkiewiczem,
omawiano stan zaawansowania przygotowań do budowy.
Radni zadeklarowali także pomoc, której udzielą na
etapie realizacji prac np. w kontaktach z mieszkańcami.
Jak podkreślają radni, będzie to nie tylko jedna z większych inwestycji drogowych w najbliższym czasie, ale
również jedna z ważniejszych z punktu widzenia mieszkańców.

- Z usług szeroko pojętej administracji korzysta codziennie miliony obywateli i przedsiębiorców. Urzędy zatrudniają tysiące osób. Ważne, by petenci i urzędnicy mieli
zapewnione bezpieczne warunki funkcjonowania – mówi
główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.
Władze Wejherowa podejmują konieczne i wymagane
przepisami działania w Urzędzie Miasta i innych placówkach samorządowych oraz w Radzie Miasta, chociaż niekiedy utrudniają one bieżące funkcjonowanie i są uciążliwe
dla mieszkańców, a także dla radnych i pracowników. Prosimy o wyrozumiałość, to działania dla wspólnego dobra.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI
Prace będa prowadzone etapami

Najpiękniejsze ogrody i balkony

Remont ul. Kopernika Miasto w kwiatach
ruszy w październiku
Przebudowa ul. Kopernika w Wejherowie rozpocznie się po 15
października, a powodem tego są m.in. trwające procedury administracyjne i oczekiwanie na niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Władze Wejherowa z
wyprzedzeniem informują
o utrudnieniach, jakie wystąpią w ruchu kołowymi
i pieszym w związku z remontem ulicy.
- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
w miejscu prowadzonych
robót - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Obecnie
trwa uzgadnianie, m.in. ze
Starostwem Powiatowym
projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt zakłada etapowanie prac. W
pierwszej kolejności będzie
m.in. prowadzona budowa
kanalizacji deszczowej, prace rozbiórkowe oraz przebudowane zostaną urządzenia
podziemne.
Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót:
firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” dołożą wszelkich starań,
aby zminimalizować utrudnienia podczas prac bu-

dowlanych w tym rejonie,
jednak są one nieuniknione.
Prace związane z budową
ulicy i chodników prowadzone najpierw na jednej stronie ulicy (od ul. Sobieskiego
w kierunku ul. 10 Lutego), a
następnie na drugiej.
- Wkrótce wejdziemy w
okres jesienno-zimowy, a
więc tempo prac będzie dostosowane do warunków
atmosferycznych, dlatego

trudno określić jaki zakres
prac zdążymy zrealizować
w tym roku – dodaje B. Rutkiewicz.
Inwestycja
prowadzona jest w ramach projektu
„Rewitalizacja
Śródmieścia Wejherowa”, na które
miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych. Zakończenie
przewidziano na połowę
października 2021 r.

Już po raz 23. miasto rozstrzygnęło konkurs na najbardziej
ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa. Tegoroczna edycja konkursu, ze względu na epidemię
koronawirusa, odbyła się w zmienionej formule. Zwycięzcy wyłonieni zostali na podstawie nadesłanych przez siebie fotografii.
Dziękuję
wszystkim uczestnikom konkursu - stwierdził Krzysztof
Hildebrandt, prezydent
Wejherowa. - W okresie
wiosenno-letnim balkony i
ogrody w Wejherowie nabierają wyjątkowych barw.
Zmieniają się w prawdziwe
miniogrody, urozmaicają
osiedlową przestrzeń i są
dużym wkładem mieszkańców w jej zagospodarowanie. Mieszkańcy wykazują
się pomysłowością i wiedzą
ogrodniczą, a w swoją pracę wkładają wiele wysiłku i
serca. Bardzo dziękuję!

Więcej zdjęć na stronie:
www.wejherowo.pl

Ulica z potencjałem
Rafał Szlas, wejherowski radny.

- Cieszę się, że rozpoczyna się remont ulicy Kopernika,
jest to ulica, jedna z piękniejszych w Wejherowie. To ulica
z potencjałem. Poza aspektem estetycznym, bo przy okazji zrewitalizowane zostaną niektóre podwórka i ogródki
przydomowe, są tu także kwestie związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury i ulica była często zalewana.
Oczywiście taka budowa wiąże się z trudnościami dla
mieszkańców, ale musimy uzbroić się w cierpliwość, bo niedługo będzie ładniej i bezpieczniej.

Koronawirus
Sprzęt ratowniczy
u ucznia SP nr 5 dla OSP Wejherowo
U ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie stwierdzono obecność koronawirusa. Dziecko zaraziło się poza terenem szkoły.
Beata Dampc, dyrektor SP nr 5, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego - Miasta Wejherowa, zwróciła się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wyrażenie
zgody na zawieszenie zajęć szkolnych w trybie stacjonarnym
na okres kwarantanny, ale tylko nauczyciele oraz uczniowie
mający bezpośredni kontakt z zakażonym dzieckiem, zostali
skierowani na kwarantannę. W zależności od sytuacji Sanepid może zmienić decyzję.
Wejherowski samorząd oraz dyrekcja szkoły apelują do
rodziców o rozwagę, ograniczenie spotkań, a w przypadku
pojawienia się niepokojących objawów o niezwłoczny kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu.
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W ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie trafił sprzęt ratowniczy niezbędny
podczas akcji ratowniczych, gaśniczych i innych, a także materiały promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży (m.in. odblaski).
Zakup sprzętu za ok. 56 tys. zł został zrealizowany przez Urząd Miejski w ramach
WBO, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszystkich
mieszkańców miasta.
- O potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa nie trzeba nikogo przekonywać – mówi
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Tym
bardziej cieszy mnie fakt, że wejherowska
Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o
specjalistyczny sprzęt ratujący życie.

- Ważnym elementem działalności OSP
jest profilaktyka. Dzięki promocji bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży strażacy
uczą prawidłowych zachowań podczas wypadku lub pożaru - wyjaśnia Kamil Groth,
autor projektu. - Ochotnicza Straż Pożarna
odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Dziękuję wszystkim
druhom i mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu i oddali na
niego swój głos w Budżecie Obywatelskim.

Wyniki konkursu
* w kategorii balkony,
okna w domach jedno- i
wielorodzinnych
pierwsze miejsce zajęła Elżbieta
Malewska z ul. Nanickiej,
a drugie Ewa Ellwart z ul.
Rejtana, natomiast trzecie
Aniela Bartnicka z os. Kaszubskiego. Wyróżnienie
otrzymali: Elżbieta Firlej
z ul. Jana III Sobieskiego i
Wiesław Ziętkowski z ul.
Harcerskiej;
* w kategorii ogrody
przydomowe zwyciężył
Dariusz Mielke z ul. Okrężnej, drugie miejsce zajęli:
Teresa i Tadeusz Kaweccy
z ul. Kusocińskiego, a trzecie Beata Szymańska z ul.
Rogaczewskiego. Wyróżniono ogród Alicji Kobielli
z ul. Kotłowskiego i Henryka Teclafa z ul. Kusocińskiego;
* w kategorii ogrody działkowe pierwsze miejsce zajęła Violeta
Drawc z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. mjr
Henryka
Sucharskiego,
drugie Jan Suprunowicz
z ROD im. Floriana Ceynowy, a trzecie Grażyna Bigus z ROD im. mjr Henryka
Sucharskiego. Wyróżnienie otrzymała Wiesława
Witbrot z ROD im. Jakuba
Wejhera.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Nowe budynki Ogniska
im. K. Lisieckiego
W Rumi oficjalnie otwarto nowe budynki Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” dla około 40 dzieci.
Wydarzenie było połączone z festynem integracyjnym, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Otwarcie biblioteki

i pracowni w I LO w Rumi
Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021odbyła się w
Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi. W skład zespołu wchodzi przede wszystkim I Liceum Ogólnokształcące im. Książat Pomorskich, które doczekało się rozbudowy.
Przy okazji uroczystej
inauguracji roku szkolnego
zaprezentowano i oficjalnie otwarto nową bibliotekę szkolną, która mieści się
na wyremontowanym poddaszu placówki. Biblioteka
jest naprawdę imponująca.
Oddano także do użyt-

ku nowoczesną pracownię
chemiczno-fizyczną.
Razem z uczniami rumskiego liceum oba świetnie
wyposażone obiekty otwierała starosta wejherowski
Gabriela Lisius i dyrektor PZS nr 1 w Rumi Lucyna Penkowska.

Inauguracja roku szkolnego w sali sportowej tego liceum miała podniosły
charakter, a młodzież zaprezentowała
wspaniały
program artystyczny.
Zachowano
wszelkie
środki bezpieczeństwa z powodu epidemii.

Zanim uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2020/2021, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wręczono akty mianowania 25 nauczycielom, którzy po
zdaniu egzaminów, w ramach awansu zawodowego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

Kompleks trzech nowoczesnych
budynków
mieszkalnych wraz z całą infrastrukturą sportową zbudowano i oddano do
użytku przy ulicy Ślusarskiej w Rumi.
Podczas
uroczystości
otwarcia ogniska podziękowano wszystkim, którzy byli
zaangażowani w powstanie
placówki. Specjalne podziękowania otrzymały osoby
najbardziej zaangażowane
w budowę obiektu - wejherowski starosta Gabriela
Lisius oraz wicestarosta
Jacek Thiel.
Inwestycja została zrealizowana przez Powiat
Wejherowski we współpracy z samorządem Miasta
Rumi. Budowa nowej siedziby Ogniska kosztowała
ponad 5 mln zł. Stworzono
tam odpowiednie warunki
mieszkaniowe dla ponad
40 dzieci.

www.facebook.com/powiatwejherowski
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WYDARZENIA
Uczczono żołnierzy I Morskiego Pułku Strzelców

Bohaterowie września 1939
1 września z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wejherowie oddano hołd
żołnierzom I Morskiego Pułku Strzelców - bohaterom kampanii wrześniowej 1939 roku,
walczącym m.in. w obronie Wybrzeża na Kępie Oksywskiej.
Tradycyjnie na mogiłach żołnierskich na starym
cmentarzu przy ul. 3 Maja
kombatanci, służby mundurowe i przedstawiciele władz
Wejherowa z prezydentem
miasta Krzysztofem Hildebrandtem złożyli wiązanki kwiatów i zapalili
znicze. Nie zabrakło modlitwy w intencji poległych żołnierzy. Wiązanki kwiatów
złożono również w kwaterze ofiar Marszu Śmierci na
tym samym cmentarzu.
Przedstawiciele
władz
powiatu
wejherowskiego
na czele ze starostą wejherowskim Gabrielą Lisius
złożyli wiązankę kwiatów przy obelisku z tablicą
upamiętniającą żołnierzy
I Morskiego Pułku Strzelców, poległych w obronie
Wybrzeża w 1939 r.
Przypomnijmy, że stacjonujący w Wejherowie
1 Morski Pułk Strzelców
utworzony został w marcu
1939 r. na bazie 1 Morskiego Batalionu Strzelców.
Jednostka dowodzona przez
płk Kazimierza Pruszkowskiego była jednym
z głównych trzonów systemu obronnego Wybrzeża
we wrześniu 1939 r. Pułk
składał się z dwóch batalionów, w których służyło
1841 oficerów, podoficerów
i strzelców. Była to formacja elitarna, doskonale
wyszkolona i dobrze uzbrojona, walcząca w ramach
Lądowej Obrony Wybrzeża, której dowódcą był płk
Stanisław Dąbek. Zadaniem Pułku była obrona od
zachodu dostępu do Gdyni w pasie ok. 15 km, a w
przypadku uderzenia przeważających sił niemieckich,
opóźnienie ich działania.
Żołnierze 1 MPS dzielnie walczyli od 1 do 19
września w Wejherowie,
Redzie, Rumi oraz bronili
Kępy Oksywskiej. Straty
Pułku wyniosły około 900
zabitych i rannych. Za męstwa na polu bitwy w obronie Wybrzeża w 1939, na
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Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na:
facebook.com/PulsWejherowa

wniosek Kapituły Orderu
Wojennego Virtuti Militari, w 1966 nadano 1 Morskiemu Pułkowi Strzelców
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.
Bitwa o Kępę Oksywską
toczyła się od 10 do 19 września 1939 roku. 10 września
po ciężkich walkach w rejonie Redy i na zachodnich
przedpolach Gdyni, płk Stanisław Dąbek zdecydował o
wycofaniu wszystkich sił
na teren Kępy Oksywskiej.
Decyzja była spowodowana
brakiem wsparcia, które początkowo przewidywał plan
obrony. Na Oksywiu znalazło się w krótkim czasie ok.
9 tys. żołnierzy i wielu cywilów. Stoczono co najmniej
110 potyczek.
Umocnionymi punktami

obrony były jedynie dwie
dwudziałowe baterie przeciwlotnicze kalibru 75mm
oraz dwudziałowa bateria
„Canet” kalibru 100mm.
Jedno z dział tej baterii zostało zniszczone już 1 września. Brak umocnień poza
rowami strzeleckimi przyczynił się do wielkich strat
po stronie polskiej stronie.
Zginęło tam ponad 2 tys.
żołnierzy. Po upadku Westerplatte, Oksywie i Hel
były ostrzeliwane m.in.
przez pancernik Schleswig-Holstein.
19 września Kępa Oksywska skapitulowała. Ranny
płk Dąbek po ostatnim ataku na Niemców pod Babim
Dołem na czele garstki ok.
20 żołnierzy, odebrał sobie
życie strzałem z pistoletu.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Spoczywają na cmentarzu w Białej
Jak co roku, w Białej na terenie gminy Wejherowo odbyły się uroczystości
upamiętniające miejsce walki i spoczynku żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców. Pamięć o bohaterach uczczono salwą honorową i apelem poległych.
W okolicach Białej zginęło 15 żołnierzy, natomiast w mogile spoczywa 28 bohaterów,
poległych w okolicach Wejherowa. Hołd poprzez złożenie wiązanek pod pomnikiem oddali im przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, instytucji oraz stowarzyszeń, a
także delegacje służb mundurowych i placówek oświatowych.

Z archiwum „Pulsu”

Sztandar i tablica
25 września 2016 roku na rynku w Wejherowie uroczyście
przekazano Batalionowi Dowodzenia Marynarki Wojennej
replikę sztandaru 1. Morskiego Pułku Strzelców. Tego dnia
w kościele Trójcy Świętej (Kolegiata) odsłonięto Tablicę Memoriałowej w wejherowskiej Kolegiacie. Sztandar i Tablica
zostały ufundowane z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Zawodowych Jednostki Wojskowej
z Wejherowa.
Prezes stowarzyszenia kmdr rez. Marian Wilk przypomniał wówczas zebranym, że społeczeństwo powiatu morskiego ze stolicą w Wejherowie w uznaniu zasług 1 Batalionu
Morskiego ufundowało sztandar oraz 10 ciężkich karabinów maszynowych. Fundację wspierał proboszcz fary i honorowy kapelan 1 Batalionu Morskiego ks. prałat Edmund
Roszczynialski, zamordowany przez Niemców w listopadzie 1939 roku. Na rozkaz dowódcy 1 MPS płk. Kazimierza
Pruszkowskiego sztandar został ukryty, aby nie dostał się
w ręce wroga. Nigdy nie został odnaleziony.
Rok później, we wrześniu 2017 roku, w 78. rocznicę zakończenia walk obronnych przez 1 Morski Pułk Strzelców,
podczas uroczystej mszy św. w intencji żołnierzy w kościele
pw. Trójcy Świętej w Wejherowie, przypięto replikę Orderu
Virtuti Militari na replikę sztandaru 1 MPS.
Odznaczenia sztandaru dokonał ostatni żyjący wówczas
żołnierz pułku, kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec, który zmarł w lutym 2019 roku w wieku 103 lat. Kapitan
Pawelec, goszczący w Wejherowie na wielu uroczystościach,
był ostatnim weteranem walk na Kępie Oksywskiej.
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Aby uczcić ofiary zbrodni

Uroczysta msza święta i okolicznościowe spotkanie

Na motocyklach
do Piaśnicy

Uroczystą mszą świętą w kościele Trójcy Świętej oraz składaniem kwiatów i zapaleniem
zniczy pod pamiątkowymi tablicami uczczono w Wejherowie 40-lecie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku oraz powstania NSZZ Solidarność. Uroczystość kontynuowano w
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

W minioną niedzielę spod Bramy Piaśnickiej „ECCE PATRIA” w Wejherowie
do Piaśnicy przejechał III Motocyklowy
Rajd Piaśnicki. W leśnej kaplicy odbyła
się uroczysta msza święta w intencji ofiar
niemieckiej zbrodni.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

40 rocznica „Solidarności”
Uroczystości w Kolegiacie oraz na dziedzińcu z tyłu
kościoła przewodniczył ks.
prałat Tadeusz Reszka, a
uczestniczyli w niej działacze "Solidarności", minister
Jarosław Sellin, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu
wejherowskiego oraz mieszkańcy Wejherowa. Obecna
była sekretarz kancelarii
prezesa Rady Ministrów
Małgorzata Zwiercan.
Po Eucharystii, zakończonej odśpiewaniem pieśni
„Boże coś Polskę…”, delegacje złożyli kwiaty pod tablicą 25-lecia „Solidarności”, a
także pod tablicą, poświęconą Świętemu Janowi Pawłowi II oraz Prezydentowi śp.
Lechowi Kaczyńskiemu.
Uroczyste spotkanie z
okazji 40-lecia Porozumień
Sierpniowych odbyło się
przy Pałacu Przebendowskich. Poinformowano tam,
że pamiątkowy Order Semper Fidelis Victoria został
przyznany pośmiertnie Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i Marszałkowi
Seniorowi Sejmu Kornelowi Morawieckiemu.
Rubinowy Krzyż Zasługi
Stowarzyszenia Dzieci Wojny otrzymał wiceminister
Jarosław Sellin. Staro-

Uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia Porozumień
Sierpniowych odbyło się na tarasie Pałacu Przebendowskich, gdzie wręczano nagrody i odznaczenia.

sta wejherowski Gabriela
Lisius otrzymała Medal
100-lecia Odzyskania Niepodległości. Krzyże Błękitne Zasługi dla SDW
otrzymali: ks. infułat Daniel Nowak, ks. prałat
Tadeusz Reszka, Małgorzata Zwiercan, Gabriela
Lisius, Mieczysław Selin,
Edward Formela, Jan
Wojewski i Roman Kuzimski. Wręczono też Złote
Krzyże Zasługi SDW.
Zastępca
prezydenta
miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz został odznaczony medalem

„Roku Jana Pawła II”, który wręczył Kanclerz Orderu
Św. Stanisława Stefan Kukowski.
Natomiast
Prezydent
Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył
Medal Róży inicjatorowi tej
uroczystości Henrykowi
Jaroszowi podkreślając, że
jako wieloletni działacz „Solidarności” i działacz społeczny różnych środowisk
przez 5 kadencji był radnym Rady Miasta Wejherowa wykazując się wieloma
inicjatywami i wrażliwością
społeczną.

Ponadto
kilkadziesiąt
osób, w tym zasłużonych
działaczy NSZZ „Solidarność, otrzymało z rąk wiceprzewodniczącego Zarządu
Regionu Pomorskiego NSZZ
„Solidarność” Romana Kuzimskiego
pamiątkowe
odznaki „40-lecia NSZZ Solidarność”.
Wśród wyróżnionych odznaką byli m.in. Edward
Formela, Adam Rosiński,
Jan Wojewski, Jan Dettlaff, Mieczysław Selin,
Jan Zębko, Marian Trocki, Franciszek Sychowski, Ewa Rocławska,
Irena Siudek, patroni honorowi i zaproszeni goście,
w tym komendant Straży
Miejskiej Zenon Hinca i
dyrektorzy wejherowskich
muzeów: M. Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomasz Fopke i Teresa Patsidis - dyrektor
Muzeum Piaśnickiego.
Organizatorami wejherowskich uroczystości z
okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” byli: Edward Formela, Mieczysław Selin,
Jan Wojewski, Henryk
Jarosz,
Stowarzyszenie
Dzieci Wojny, Wejherowska
Wspólnota Pokoleń, a także
Stowarzyszenie Orderu św.
Stanisława.

Głównym celem rajdu jest rozwijanie wiedzy i świadomości o zbrodni, dokonanej przez Niemców w latach 19391940 w Lesie Piaśnickim. W tegorocznym rajdzie wzięła
udział rekordowa liczba ponad 400 motocyklistów, którym na sercu leży propagowanie wiedzy o Martyrologii
Piaśnicy.

Fot. Leszek Spigarski
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Kultura w pandemii
Wejherowskie Centrum Kultury, po niezwykle trudnym pandemicznym
czasie, powraca do organizacji wydarzeń scenicznych. Wszystko w reżimie
sanitarnym i z dbałością o bezpieczeństwo widzów. Jednak nawet w czasie
zamknięcia instytucji – dokładało starań, by zapewnić mieszkańcom grodu
Wejhera dostęp do kultury.
Na początek wśród wydarzeń scenicznych znajdzie się odwołany z powodu pandemii - występ Kabaretu Skeczów Męczących, a już w październiku wspaniałe koncerty Sanah (8 października) znakomitej polskiej piosenkarki, skrzypaczki i kompozytorki oraz zespołu Stare Dobre Małżeństwo
(15 października).
Dotychczas widzowie mogli liczyć głównie na interesujące wystawy oraz ciekawe propozycje filmowe. Tych również nie zabraknie w ofercie Filharmonii Kaszubskiej.
Planowany repertuar kinowy będzie niezwykle różnorodny - tak by zadowolić gusta zarówno miłośników kina akcji, thrillerów, romantycznych komedii, wyciskających łez dramatów, czy komedii,
które rozbawią widzów do łez. Interesujące tytuły znajdą też miłośnicy mocnych wrażeń - kina grozy
i horrorów. Nie zabraknie również propozycji dla najmłodszych kinomanów, którzy mogą wybrać się
na znakomite filmy animowane.
W okresie pandemicznych obostrzeń miłośnicy wystaw również nie mogą narzekać. Na placu Jakuba
Wejhera gościły ekspozycje dotyczące Dni Jakuba na przestrzeni lat, a do niedawna również rekonstrukcji historycznej i dawnych słowiańskich wierzeń. W przestrzeni foyer Filharmonii Kaszubskiej
podziwiać można było wystawy: modeli statków, kapeluszy i nakryć głowy inspirowanych okresem
międzywojnia, starych pocztówek z Wejherowa, czy kolekcję diabelskich skrzypiec. Obecnie prezentowana jest wystawa fotografii Andrzeja Liszewskiego „Drewniane kościoły Kaszub”.
Dużym entuzjazmem cieszyła się także wystawa fotografii Patrycji Kruk, która w swych kadrach
uwieczniła tancerki Teatru Tańca Sarasvati i jego założycielkę Yeshe Sangmo. Prawdziwa gratka
czekała jednak w galerii Filharmonii, gdzie podziwiać można było znakomitą wystawę „Romowie kolorowe, wolne ptaki”. Kolejną propozycją wystawienniczą jest „Odblask tajemnicy” - składający się z prac dwunastu czołowych, polskich malarzy. Odpowiedzieli oni na apel Świętego Jana Pawła
II, który 4 kwietnia napisał „List do artystów”. Zwracał się w nim bezpośrednio do twórców kultury,
wyrażając uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania tajemnicy Boga w swych dziełach.
Niebawem w galerii zagości wystawa rzeźb Waldemara Musika - laureata wielu konkursów rzeźbiarskich. Jego prace prezentowane były na licznych wystawach w kraju i za granicą.
W Wejherowskim Centrum Kultury realizowany jest projekt „Larwy, Maszkary, Gwiżdże” w
ramach którego odbywają się warsztaty i prelekcje o znaczącej wartości edukacyjnej i popularyzatorskiej dla wszystkich pokoleń. Głównym celem projektu jest przybliżenie dawnych kaszubskich tradycji,
wspieranie zjawisk związanych z ludową tradycją kultury Kaszub, transformacjami poszczególnych jej
elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. W ramach warsztatów powstały już
na przykład: kaszubski instrument muzyczny - burczybas, czy maszkary, które wykorzystywane są w
tradycji kolędowej w okresie Bożego Narodzenia.
Promowanie i popularyzowanie, w skali ogólnokrajowej, ceramiki unikatowej charakteryzującej się
niewielkim formatem to cel pierwszego w Wejherowie Biennale Małej Formy Ceramicznej. Organizowane przez Wejherowskie Centrum Kultury wydarzenie pozwala na zgłaszanie do konkursu prac
w trzech kategoriach: biżuteria, forma użytkowa i forma rzeźbiarska. Ogłoszono już listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu. Zwieńczeniem biennale będzie prezentowana w galerii Filharmonii
wystawa prac konkursowych.
W nieco innej niż dotychczasowa formie odbyła się także Retro Potańcówka Miejska. Ze względu na zakaz zgromadzeń – nie można było zorganizować tańców z muzyką na żywo na Placu Jakuba
Wejhera. Wędrowni grajkowie umilali swoim koncertowaniem czas przechodniom, a także mieszkańcom wejherowskich osiedli, na których widzowie słuchali z balkonów szlagierów okresu międzywojnia.
Bardzo pozytywne opinie zbiera mobilna gra miejska zorganizowana przez Wejherowskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną – „Wsłuchaj się w park”. To znakomita okazja dla
zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów by spędzić w atrakcyjnej formie czas
na świeżym powietrzu. Podczas wspaniałej zabawy, która dostarczy rozrywki całym rodzinom, poznać
można nie tylko historię parku, ale i jego florę i faunę.
W tych niezwykle trudnych dla kultury czasach zespół Wejherowskiego Centrum Kultury nie ustaje
w pracach nad ciekawym repertuarem kinowym, bogatą ofertą wydarzeń wystawienniczych, a także
propozycji koncertowych i spektakli. Wciąż jednak pozostaje niedosyt najważniejszego w działalności
Filharmonii Kaszubskiej - widzów gromadzących się równie licznie jak przed pandemią. Warto zatem
wygospodarować czas, by choć na chwilę odwiedzić Filharmonię i poobcować ze sztuką choćby w przestrzeni galerii.

Więcej propozycji i szczegółów
znajdziesz na stronie: www.wck.org.pl
OGŁOSZENIE
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Narodowe Czytanie „Balladyny” w Wejherowie

Na wejherowskim rynku i w bibliotece
Aura nie była sprzyjająca dla 9. edycji Narodowego Czytania, tym razem „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 5 września na
wejherowskim rynku padał deszcz, więc uczestnicy miejskiej akcji czytania „Balladyny” schronili się na schodach i ganku
ratusza, a słuchacze schowali się pod parasolami. Druga w Wejherowie akcja czytania słynnego dramatu Słowackiego odbyła
się tego dnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej. Obie udały się znakomicie.
Tegoroczne
czytanie,
zorganizowane na rynku i
w kilku innych punktach w
Wejherowie przez Miejską
Bibliotekę Publiczną była
inna, niż poprzednie. Przeprowadzono bowiem mobilną grę miejską „Balladyna:
the Kirkor edition”.
Dyrektor MBP i reżyserka widowiska Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek
oceniła, że najważniejsze
jest przesłanie płynące z
„Balladyny”, które mimo
upływu czasu nadal wciąż
jest aktualne. Pęd do kariery i bogactwa nie usprawiedliwia intrygi, zdrady
i zbrodni w celu dążenia
do władzy. Lektura szkolna odżyła i przypomniała o
wartościach ogólnoludzkich
takich jak miłość, wierność,

zaufanie i rodzina.
- Mam nadzieję że ta
inscenizacja, która miała miejsce w ponad trzech
tysiącach polskich miast
i wsi spowoduje, że wielu
Polaków uda się do bibliotek lub sięgnie do swoich
półek, by odczytać ponadczasowe przesłanie tego
dzieła - powiedziała Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. - Inaczej odbiera się
treść sztuki gdy jest się
uczniem, a inaczej, kiedy
ma się za sobą bagaż życiowych doświadczeń.
W spektaklu wystąpili
aktorzy amatorzy z grupy
teatralnej SWUTW „Srebrna Nitka” i grupy teatralnej
przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej „Errata”.

Dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został
przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 11 w Wejherowie, innowacyjny projekt
„Smart-Lektury”. Pierwszą
Smart-Lekturą była właśnie „Balladyna”, do której
wypracowano
scenariusz
miejskiej gry mobilnej o
nazwie „Balladyna: the Kirkor edition”.
Młodzież sama przygotowywała tę grę, a premierowa rozgrywka odbyła się w
ramach Narodowego Czytania „Balladyny”.
Gra zostanie później
udostępniona
wszystkim
i każdy będzie mógł z niej
skorzystać.

Fot. Urząd Miejski

Zwycięskie drużyny
Na fanpage Miejskiej Biblioteki Publicznej na
facebooku czytamy:

Tradycyjne Narodowe Czytanie „Balladyny” z udziałem przedstawicieli władz powiatowych, dziennikarzy i słuchaczy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
połączone z inscenizacją w wykonaniu grupy „Srebrna Nitka”, odbyło się w Powiatowej
Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej. Spotkanie udało się znakomicie, a dyrektor
placówki Barbara Gusman dziękowała wszystkim za udział.

Więcej zdjęć na: www.facebook.com/powiatwejherowski

Dziękujemy śmiałkom, którzy, mimo deszczu, wyruszyli
w trasę premierowej rozgrywki "Balladyna The Kirkor edition"! Z przyjemnością ogłaszamy wyniki:
I miejsce - drużyna "Twórcy" - 151 punktów!
II miejsce - drużyna "Katarzyna" - 141 punktów!
Gratulujemy! Z laureatami skontaktujemy się mailowo.
Już wkrótce zmienimy format gry na pokonkursową, tak,
by każdy mógł wyruszyć do magicznego świata "Balladyny"
w dowolnym czasie 🙂
Dziękujemy Good Games Good Books i Szkole Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie za owocną
współpracę!
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AKTUALNOŚCI
Bezpłatne
badania
dla kobiet

We wrześniu na Kalwarii Wejherowskiej

Odpust szkolny

W sobotę i niedzielę, 12 i 13 września odbędzie się Odpust Podwyższenia Krzyża Św. W Wejherowie, nazywany Odpustem szkolnym. Na uroczystości zapraszają: Ojcowie Franciszkanie, Starosta
Wejherowski oraz Prezydent Wejherowa.
W sobotę 12 września o
godz. 15.00 w kościele klasztornym odmówiona zostanie
koronka do Miłosierdzia Bożego z nauką adoracji relikwii Krzyża Świętego.
O godz. 16.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa na
Kalwarię Wejherowską , a
około godz. 17.45 odprawiona będzie msza św. przy kościele Trzech Krzyży.

W niedzielę 13 września o godz. 9.15 rozpocznie
się procesja z Najświętszym
Sakramentem z kościoła klasztornego na Kalwarię Wejherowską, a o godz.
10.00
koncelebrowana
będzie Suma Odpustowa
pod przewodnictwem o.
Hieronima Stypy OFM
- rektora Wyższego Seminarium Duchownego we

Wronkach, a czasie której
odbędzie się Zawierzenie
Szkół Matce Boskiej Wejherowskiej - Patronce Powiatu
Wejherowskiego (przy kościele Trzech Krzyży).
Ze względu na trwający stan epidemii uczestnicy
uroczystości proszeni są o
przestrzeganie przepisów o
zachowaniu dystansu oraz
noszeniu maseczek.
Fot. Leszek Spigarski

KONDOLENCJE

„Nie umiera ten, kto trwa

PANU
TOMIROWI PONKA

w sercach i pamięci naszej...”

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

Radnemu
Rady Miasta Wejherowa
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

MATKI

Edwarda Śliwińskiego
Społecznika szczególnie zaangażowanego
w rozwój Osiedla Fenikowskiego

składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

KONDOLENCJE

Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Edwarda Śliwińskiego
działacza społecznego, który wniósł doniosły wkład
w rozwój Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składa:
Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu

Kondolencje i nekrologi w Pulsie Wejherowa: 606 101 502
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Panu Tomirowi Ponka
Radnemu Miasta Wejherowa i bliskim,
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy Stefanii,
z zapewnieniem o pamięci w modlitwie
składa
		

Echo PiS w Wejherowie

Nic miłości nie pokona - trwamy tylko dla niej,
Choć nadziei rwie się nić...
Chociaż puste są ramiona żyje wierna pamięć,
I Ty będziesz dla mnie żyć...

Firma Lux Med Diagnostyka kolejny raz organizuje
cykl bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet, finansowanych przez NFZ, w
ramach Programu Profilaktyki
Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.
Badania piersi będzie można
wykonać w:
Redzie - 21 września br. w
godzinach od 9.30 do 17.30 przy
Przedszkolu, ul. Łąkowa 27,
Rumi - 22 września br. w
godzinach od 9.00 do 18.00 i
28 września br. w godzinach od
10.00 do 16.00 na parkingu przy
Hali Widowiskowo-Sportowej
MOSiR, ul. A. Mickiewicza 49,
Szemudzie - 23 września
br. w godzinach od 13.30 do
20.15 przy Wiejskim Ośrodku
Kultury, ul. Emila Kwidzińskiego 1,
Gniewinie - 24 września
br. w godzinach od 9.00 do 16.00
przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 2,
Wejherowie - 25 września br. w godzinach od 8.00 do
16.30 przy Centrum Handlowym
Kaszuby, ul. I Brygady Pancernej
Wojska Polskiego 28
Badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki
Raka Piersi nie wymagają skierowania. W badaniu mogą wziąć
udział Panie w wieku 50-69
lat, które są ubezpieczone, nie
są leczone z powodu raka piersi a także: nie miały wykonanej
mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w
roku poprzedzającym otrzymały
pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy
Konieczna jest rejestracja
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na
www.mammo.pl/formularz.
W celu weryfikacji uprawnień
do badania przed połączeniem
telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia
z poprzednich mammografii.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu
badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.
W pracowni mogą jednocześnie
przebywać tylko trzy Panie.
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EDUKACJA
W wejherowskim „Elektryku” nagrano doświadczenia dla uczniów z całej Polski

Fizyka dla nieletnich
„Fizyka dla nieletnich” - unikalny projekt edukacyjnomedialny
dla uczniów i nauczycieli klas szkół podstawowych oraz średnich
został zrealizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP “Orzeł” w Wejherowie. Lekcje nagrywano
podczas wakacji. Ich celem jest wyjaśnianie zjawisk fizycznych
w prosty, przystępny, a zarazem ciekawy sposób, a w efekcie zachęcenie młodych ludzi do zawodów i kierunków technicznych.
Pierwszy cykl przewiduje 20 około 12-minutowych
odcinków dla uczniów, które będą dostępne na Facebooku oraz kanale YouTube.
Przygotowano także wersje
krótsze,
„doświadczalne”
dla nauczycieli, dystrybuowane w newsletterze.

Unikalna
w skali kraju
pracownia

Projekt poza formą wideo
uzupełnią pomoce naukowe przygotowane przez naukowca z doświadczeniem
z Politechniki Gdańskiej.
W odcinkach będą podane
praktyczne przykłady zastosowania zjawisk fizycznych. Projekt powstał po
konsultacjach z nauczycielami i naukowcami, którzy
wskazywali na zapotrzebowanie na tego typu pomoce
dydaktyczne. Wykorzystano w nim unikalną w skali
kraju pracownię i pomoce
naukowe, jakimi dysponuje Powiatowy Zespół Szkół
nr 2 im. Bohaterskiej Załogi
ORP “Orzeł” w Wejherowie,
czyli popularny „Elektryk”.

Nieletnich”. - Tworzą doskonały, mający świetny
kontakt z młodzieżą duet,
pełen humoru i dystansu do siebie. Można ich w
pewnym sensie porównać
do „Pogromców mitów” z
Discovery lub dawnej, polskiej „Sondy”. Ignacego i
jego metody poznaliśmy
podczas 4-letniej pracy nad
filmem
dokumentalnym
„Nieletni inżynierowie”.

Powstało
świetne narzędzie
nauczania

- Do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP “Orzeł”
trafiliśmy w ślad za bohaterem filmu “Nieletni
inżynierowie” - Ignacym
Rejmakiem, który wraz z
Przemysławem Rojewskim
uczy w „Elektryku” fizyki. Okazało się, że w wejherowskim technikum jest
pracownia fizyczna wyposażona w najlepszy w Polsce, a być może nawet w
Europie sprzęt doświad-

czalny – dodaje Mirosław
Skowron, producent cyklu, właściciel firmy Mediolia. - Nauczyciele z
“Elektryka” to ludzie, których umiejętności warto
rozpowszechnić, a pracownia fizyczna PZS nr 2 to
miejsce, które warto udostępnić nauczycielom, a
przede wszystkim uczniom
w całej Polsce. Już z pierwszej reakcji wiemy, że będzie to świetne narzędzie
dla tych, którzy chcą nauczać bądź zrozumieć ten
niełatwy przedmiot.

Ignacy Rejmak i Przemysław Rojewski - nauczyciele fizyki w „Elektryku”
pokazują tę dziedzinę w przystępny i ciekawy sposób.

Rozumieć,
doświadczać

- Fizyka polega na rozwiązywaniu zadań, zrozumieniu zagadnień, robieniu
doświadczeń, a nie na uczeniu się na pamięć formułek,
- mówi nauczyciel Ignacy
Rejmak. - Mamy nadzieję,
że z naszych lekcji skorzystają szkoły, w których nie
ma takiej pracowni fizycznej, a tym samym takich
możliwości.

Najpierw był film „Nieletni inżynierowie”

Charyzmatyczni
nauczyciele

Lekcje prowadzą: Ignacy Rejmak i Przemysław
Rojewski nauczyciele fizyki w tej szkole. Gościnnie występuje również dr
inż. Grzegorz Łukasik, który sprawuje opiekę merytoryczną nad projektem.
- Ignacy i Przemysław to
charyzmatyczni nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami, którzy
potrafią wciągnąć uczniów
w niełatwą dziedzinę jaką
jest fizyka - mówi Aleksandra Skowron, reżyser odcinków cyklu „Fizyka dla

Doświadczenia fizyczne prowadzono nie tylko w pracowni.

Spółka Mediolia, producent cyklu „Fizyka dla Nieletnich”, o którym piszemy obok, zrealizowała wcześniej dokumentalny film
„Nieletni inżynierowie” w reżyserii Aleksandry Skowron i nominowanej do Oscara Hanny Polak, z muzyką zdobywcy Oscara Jana
A.P. Kaczmarka. Jego premiera festiwalowa odbyła się 4 września
2020 roku w Zlinie (Czechy), a premiera telewizyjna (TVP, koproducent filmu) nastąpi we wrześniu 2021. Film dostał się już na kilka
istotnych festiwali (w tym Millenium Docs Against Gravity oraz International Film Festival Zlin).
„Nieletni inżynierowie” to pełna humoru i nostalgii 3-letnia obserwacja wpływu charyzmatycznego nauczyciela fizyki na dzieci i
wpływu dzieci na nauczyciela. Bohaterów spotykamy, gdy rozpoczynają edukację w gimnazjum. Film opowiada o unikalnej sytuacji
i kontakcie uczniów z poważnym światem nauki i inżynierii w chwili, w której otwierają się one na świat, wiedzę i zaczynają zmieniać
zainteresowania.
Mediolia Spółka z o.o. to firma producencka Aleksandry i Mirosława Skowron, wspieranych przez doświadczonych dziennikarzy
i filmowców.
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WYDARZENIA
ZK-P

Zebranie
i zabawa

Jubileusz parafii i gminne dożynki

Świętowano
w Bolszewie

W Artparku w Bolszewie 30 sierpnia świętowano 70-lecie tamtejszej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uroczystość połączono z Gminnymi Dożynkami.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Uroczystą mszę z okazji
jubileuszu parafii prowadził
biskup Zbigniew Zieliński. We wspólnej modlitwie
uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych
oraz parafianie.
Podczas uroczystości wójt
Gminy Wejherowo Henryk
Skwarło dziękował rolnikom za ich ciężką pracę.
Zabawa z okazji gminnych
dożynek i jubileuszu odbyła się w ArtParku. Gwiazdą
wieczoru był zespół „Arka
Noego”, ale na scenie zagrało i zaśpiewało wielu znakomitych wykonawców.

Działacze wejherowskiego Oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
tym razem w plenerze zorganizowali
zebranie sprawozdawcze.
Spotkali
się w Dąbrowie koło Wejherowa.
Zachowując środki ostrożności związane z epidemią
koronawirusa, członkowie
organizacji najpierw uczestniczyli w mszy św. w języku
kaszubskim, którą odprawiono w kościele pw. św.
Stanisława Kostki w Wejherowie. Potem podczas zebrania w Dąbrowie referat
sprawozdawczy z działalności Zreszenia w 2019 roku
przedstawił prezes Zarządu
Oddziału ZKP Mirosław
Gaffka.
Sprawozdanie
prezesa
zostało przyjęte jednogłośnie. W dyskusji członkowie wejherowskiego partu
rozmawiali na temat form
prowadzenia działalności w
warunkach epidemii.
Wykorzystując
pobyt
na świeżym powietrzu organizatorzy zaproponowali uczestnikom kiełbaski z
grilla i przejażdżki konne
bryczką. W spotkaniu wzięło
udział około 60 uczestników.
Zainteresowanych informujemy, że comiesięczna
msza św. z czytaniami w języku kaszubskim odbywa
się w kościele św. Stanisława Kostki (parafia ś. Leona)
w Wejherowie - w każdą
ostatnią niedzielę miesiąca
o godz. 13.00.

Czytaj nas
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
Fot. Leszek Spigarski
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Po raz czternasty

Konkurs Haftu
Ogłoszono wyniki czternastego Powiatowo-Miejskiego Konkursu Haftu Kaszubskiego organizowanego przez Klub
Hafciarski „Tulpa”. W siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie przewodniczący komisji konkursowej
Edmund Szymikowski przedstawił nagrodzonych i ich prace.
Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły: Mirosława Dargacz, Teresa Dembkowska, Teresa Domnik, Barbara Jaedtka-Walaszkowska, Wanda Mironkiewicz,
Małgorzta Szmidtka i Ludwika Wesserling. Drugie
miejsce otrzymały: Irena Bartczak-Nowak i Zofia Magulska, a trzecie – Elżbieta Malewska.
Nagrody wręczali: zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz i prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mirosław Gaffka.
Komisja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę
na zgodność z ornamentyką poszczególnych szkół haftu
kaszubskiego, właściwą kolorystykę elementów wzorów,
oryginalność kompozycji i poziom technicznego wykonania. Przewodniczący komisji konkursowej Edmund
Szymikowski wspomniał, że ideą konkursu jest propagowanie kaszubskiej sztuki hafciarskiej, pokazanie jego
piękna oraz różnorodności, ze szczególnym uwypukleniem
szkoły wejherowskiej.
Edmund Szymikowski przypomniał liderki wejherowskiej szkoły hafciarskiej: Franciszkę Majkowską, Annę
Konkel, Elżbietę Ebel i Jadwigę Kreft. Dodał też, że
od kilku lat członkinie klubu hafciarskiego „Tulpa” przyczyniają się do rozpowszechniania haftu szkoły gdańskiej.
Dzięki opublikowanemu wzornikowi haft ten oficjalnie
wzbogacił repertuar form haftu kaszubskiego.
W trakcie spotkania nowa przewodnicząca Klubu Hafciarskiego „Tulpa” Barbara Jaedtka-Walaszkowska
podziękowała dotychczasowej przewodniczącej Ludwice
Wesserling za wieloletnie kierowanie pracami klubu.
Arkadiusz Kraszkiewicz pogratulował laureatkom konkursu oraz wyraził uznanie wszystkim hafciarkom za mistrzostwo i precyzję w wykonaniu prac konkursowych, a
prezes Oddziału ZKP Mirosław Gaffka wręczył zastępcy
prezydenta krawat z haftem kaszubskim.
Nagrodzone prace można oglądać w siedzibie Oddziału
ZKP w Wejherowie albo w galerii foto na stronie miasta:
www.wejherowo.pl

Prezes ZK-P w Wejherowie Mirosław Gaffka i prezes
Koła Hafciarskiego Barbara Jaedtka-Walaszkowska
w towarzystwie zastępcy prezydenta Wejherowa Arkadiusza Kraszkiewicza podziękowali Ludwice Wesserling za długoletnie pełnienie funkcji prezesa Koła
„Tulpa”. 		
Fot. Urząd Miejski
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LUDZIE I ICH PASJE

Haft kaszubski wymaga talentu,
umiejętności i dużo cierpliwości

W sierpniu br. rozstrzygnięto kolejny, 14. już Konkurs Haftu Kaszubskiego (piszemy o nim na sąsiedniej stronie). Jedną z hafciarek, biorących w nim udział od początku oraz jedną z inicjatorek i organizatorek konkursu jest LUDWIKA
WESSERLING, przez ponad 20 lat prezes Koła Hafciarskiego „Tulpa”. Haftowanie to główna, ale nie jedyna pasja pani
Lusi, jak nazywają ją przyjaciele i znajomi.
Wspomniany Klub Hafciarski „Tulpa” (Tulipan)
funkcjonuje przy oddziale
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie z
którym Ludwika Wesserling związana jest od wielu
lat. Wieloletnim działaczem
Zrzeszenia i kronikarzem
tej organizacji był mąż pani
Ludwiki, Leon Wesserling,
który odszedł na zawsze na
początku tego roku. Z tego powodu pani Ludwika
przeżywa wyjątkowo trudny czas. Zwłaszcza, że małżonkowie przeżyli razem 62
lata. Oboje starali się pielęgnować regionalną kulturę, chociaż tylko pan Leon
był wejherowianinem z kaszubskim rodowodem.

Z CHEŁMNA
DO WEJHEROWA

- Dzięki mężowi przyjechałam do Wejherowa
z pięknego i zabytkowego
Chełmna, w którym się wychowałam - mówi Ludwika
Wesserling. - Mąż w Chełmnie odbywał służbę wojskową i tam się poznaliśmy. Do
Wejherowa
przyjechałam
jako młoda mężatka. Nigdy tego nie żałowałam, ale
początki były trudne. Przez
pierwsze pięć lat wynajmowaliśmy mieszkanie, aż
wreszcie doczekaliśmy wymarzonego własnego mieszkania na osiedlu 1000-lecia,
gdzie mieszkam do dzisiaj.
Poza zajmowaniem się domem i dziećmi, pracowałam też zawodowo w biurze
wejherowskiej cementowni.
W Wejherowie pani Lusi spodobało się zwłaszcza
położenie miasta wśród cudownych lasów, a poza tym
bliskość morza, które bardzo
lubi. Ludwika Wesserling
nie tylko pokochała nasz region, ale też zajęła się kultywowaniem
kaszubskich
tradycji, a zwłaszcza haftu.

TALENT I DUŻO
CIERPLIWOŚCI

Kiedy
zobaczyłam
piękne wzory i kolory, zakochałam się w haftach
kaszubskich i sama spróbowałam tej sztuki - opowiada
pani Lusia. - Potem założyłam klub hafciarek, w czym
pomagała mi Bogusława
Damps, córka słynnego poety, Jana Trepczyka. Razem
zorganizowałyśmy też kurs
dla 15 kobiet, a instruktorem była znakomita znana
hafciarka, Anna Konkel.
Ponieważ szkoła haftu
kaszubskiego ma określone
zasady, opierając się na bazie siedmiu kolorów, nauka
wyszywania jest trudna i
wymaga wielkiej cierpliwości. Okazało się, że zarówno cierpliwość i wytrwałość,
jak i zdolności nie brakuje
wielu mieszkankom Wejherowa, które należą do Klubu „Tulpa”. Klub działa od
1997 r. a od czternastu lat
jest organizatorem konkursów powiatowo-miejskich i
pokonkursowych wystaw.
- Tak się szczęśliwie złożyło, że w naszym klubie
spotykają się nie tylko utalentowane, ale także przemiłe, wspaniałe osoby. Bardzo
się lubimy i jesteśmy jak
rodzina - mówi Ludwika
Wesserling, która twierdzi,
że haftowanie pomogło jej
przetrwać
najtrudniejszy
pierwszy okres żałoby po
mężu. - Kiedy mąż zmarł, a
ja nie mogłam sobie znaleźć
miejsca, zabrałam się za wyszywanie. Z konieczności coraz bardziej skupiałam się
nad wzorem i kolorami, nieco mniej myśląc o tęsknocie
i żałobie.

RELAKS PRZY
SZTALUGACH

Ludwika Wesserling ma
również inne zainteresowania. Kiedy kilka lat temu

Ludwika Wesserling na tle prac konkursowych, obok własnoręcznie wyhaftowanego i nagrodzonego
obrusa (zawieszony u góry).
gościłam w domu Państwa
Wesserlingów na Osiedlu
1000-lecia, zastałam panią Lusię przy sztalugach
i zauważyłam, że pędzlem
wyczarowuje
przepiękne
pejzaże. Okazało się, że malowaniem „zaraził” ją mąż,
który zajmował się tym
wcześniej, ale mistrzem i
nauczycielem pani Lusi był
znany twórca.
- Malowania uczył mnie
nieżyjący już Stefan Lewiński, niesamowity człowiek,
wspaniały artysta - mówi
pani Ludwika. - Malowanie
obrazów to nie tylko ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, ale również forma
relaksu. Ostatnio zaniecha-

łam pracy przy sztalugach,
ale mam zamiar wkrótce do
niej wrócić.
KLUB I RODZINA
Pani Ludwika była zawsze osobą aktywną, energiczną, obdarzoną licznymi
talentami. Taką jest do
dzisiaj, chociaż ostatnie
przeżycia
spowodowały
zwolnienie i wyciszenie.
- W tym roku zrezygnowałam z funkcji prezesa Koła
Hafciarskiego - informuje
pani Ludwika. - Zastąpiła mnie młodsza koleżanka
Barbara Jaedtka-Walaszkowska, pełna inicjatywy i
pomysłów. Oczywiście nie
rezygnuję z obecności w klubie i z haftowania.

Działalności w klubie
„Tulpa” nie ogranicza się do
spotkań w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Panie uczestniczą
w różnych wydarzeniach
takich jak niedawny jarmark regionalny przy Muzeum Etnograficznym w
Gdańsku Oliwie. Wcześniej
prezentowały swoje prace
m.in. w Centrum Kultury w
kościele św. Jana w Gdańsku, wyjeżdżały do Nie-

miec, Estonii, do Francji.
Za kilka dni, 16 września
wybierają się na organizowany od wielu lat Konkurs
Hafciarski w Lini.
Dodajmy, że najważniejsza jest dla pani Ludwiki
rodzina. Na szczęście córka i syn wraz z rodzinami
mieszkają blisko, dzięki
czemu widuje ich często,
podobnie jak wnuki.
Anna Kuczmarska

W 2016 roku Ludwika Wesserling otrzymała powiatową nagrodę „Remusa”. Ta prestiżowa regionalna nagroda
przyznawana jest przez Radę Powiatu Wejherowskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
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STRAŻ MIEJSKA

Z POLICJI
W bmw na narkotykach

Policjanci z Oddziałów
Prewencji Policji w Gdańsku,
pełniący służbę na terenie Wejherowa zatrzymali 32-letniego kierowcę bmw do kontroli
drogowej. Kierowca nagle na
widok funkcjonariuszy zmienił
pas ruchu, a jego zbyt nerwowe zachowanie zarejestrowali
policjanci. Okazało się, że kierowca posiadał narkotyki oraz
prowadził samochód pod ich
wpływem. 32-latek został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Za popełnione
przestępstwa grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności.

Potrącona na chodniku

Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
otrzymał zgłoszenie o wypadku
drogowym, do którego doszło
na ul. Rzeźnickiej w Wejherowie.
Z uzyskanych informacji wynika, że 88-letni kierowca opla
podczas wyjeżdżania z parkingu potrącił 82-letnią pieszą idącą chodnikiem. Ranna kobieta
została przetransportowana do
szpitala. Kierowcy zatrzymano
prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu.
OGŁOSZENIE
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Głupota
na koniec wakacji

W ostatnim dniu wakacji
policjanci z Posterunku Policji
w Łęczycach zatrzymali 15-latka, który miał przy sobie marihuanę. Podobne zdarzenie
miało miejsce w Rumi, gdzie
policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 16-latka. W obu
przypadkach narkotyki zostały
zabezpieczone, a chłopcy zostali przekazani pod opiekę rodziców. Za posiadanie środków
odurzających będą odpowiadać przed Sądem Rodzinnym i
Nieletnich w Wejherowie.
Wobec nieletniego sąd może
m.in. zastosować nadzór kuratora, skierować do ośrodka kuratorskiego, albo do organizacji
społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o
charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub
instytucją; orzec przepadek
rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego; orzec umieszczenie w
młodzieżowym ośrodku; orzec
umieszczenie w zakładzie poprawczym; zastosować inne

środki zastrzeżone w niniejszej
ustawie do właściwości sądu rodzinnego.

Miał dużo narkotyków

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
zatrzymali 24-latka, w związku
posiadaniem znacznej ilości
narkotyków. Policjanci zostali
skierowani na interwencję do
domu mężczyzny, ponieważ
naruszał on zasady współżycia
społecznego, słuchając przez
wiele godzin głośnej muzyki, zakłócając spokój innym
mieszkańcom. Kiedy mundurowi weszli do mieszkania, zauważyli na stole marihuanę
oraz inne foliowe zawiniątka.
Podczas przeszukania znaleźli kolejne porcje narkotyków w łazience, w pokoju na
łóżku oraz w szafce kuchennej. Narkotyki o wadze ponad
90 gramów amfetaminy oraz
ok. 230 gramów marihuany
zostały zabezpieczone, a mężczyzna trafił do wejherowskiej
komendy.
Mężczyzna usłyszał zarzut
posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Niewybuchy w lesie

W 81 rocznicę wybuchu
II wojny światowej patrol
straży miejskiej otrzymał
zgłoszenie o znalezieniu
przez mieszkańca Wejherowa dwóch niewybuchów.
Dwa pociski artyleryjskie
leżały między drzewami
wśród liści na granicy miasta i gminy Wejherowo,
między Wejherowem a Gowinem.
Strażnicy zabezpieczyli i
ogrodzili teren taśmą oraz
powiadomili policję. Na
miejsce przyjechała także
grupa saperów z Lęborka,
która zabrał niewybuchy,

aby je zneutralizować.

Bezpiecznie do szkoły

Strażnicy miejscy z Wejherowa starają się, aby najmłodsi
czuli się bezpiecznie idąc na
zajęcia. W tym celu przeprowadzili przegląd infrastruktury szkolnej i oznakowania
miejsc przejścia dla pieszych.
Tylko w jednym przypadku
stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu.
Strażnicy pilnują także bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, a
także swoją obecnością w obrębie szkół przypominają kierującym, że dzieci znowu po
6 miesiącach przerwy związa-

nej z epidemią i wakacjami
wróciły do szkoły. Uczniom
rozdawali elementy odblaskowe, niezbędne szczególnie jesienią i zimą w
drodze do szkoły i ze szkoły
do domu.
Funkcjonariusze kontrolować będą przyległe do
szkół osiedla, na których
podczas przerw lekcyjnych
młodzież pali papierosy.
Uczeń przyłapany na paleniu papierosów musi liczyć się z konsekwencjami.
Będą więc wystąpienia do
dyrekcji o ukaranie takiego
ucznia zgodnie z regulaminem szkolnym.

Można wnioskować o dofinansowanie
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje o naborach wniosków:
1. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS
2. Nabór wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
3. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Aktualności”:
			
https://wejherowo.praca.gov.pl
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SPORT, OGŁOSZENIA
Piłka nożna

Słaba gra
obrony Gryfa
W derbach Kaszub w rozgrywkach III ligi
grupy drugiej piłkarze Gryfa zdołali zdobyć
punkt w meczu z GKS Przodkowo, bo spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Natomiast w
pojedynku spadkowiczów z drugiej ligi, Gryfa i Elany Toruń, wejherowianie zostali rozgromieni 0:4. Na wyjeździe 5 września doznali
kolejnej porażki 4:1.
W pierwszym meczu 45 minut należało do gości, którzy
strzelili wejherowianom dwa gole. Powodem tego była pełna
błędów gra w obronie. W drugiej części wejherowianie wzięli
się do pracy i po golach D. Lisieckiego i N. Sroki mecz zakończył się remisem 2-2.
Kiedy do Wejherowa przyjechała Elana Toruń, nie dała
żadnych szans gryfitom i „rozstrzelała” ich czterema bramkami. Torunianom wystarczyła pierwsza połowa, aby załatwić
sprawę. Strzelili 3 bramki, wykorzystując kompromitującą
grę obrony Gryfa oraz nerwowość w grze gospodarzy. W drugiej połowie wejherowianie próbowali wyprowadzać kontry,
robili to jednak chaotycznie. Gościom wystarczyło kontrolowanie gry, aby w 64. minucie dołożyć jeszcze czwartego gola.
W Swarzędzu mecz rozpoczął się szczęśliwie dla Gryfa, bo
w 7. minucie bramkę zdobył P. Trytko. To tyle dobrych wieści
ze spotkania, bo kolejne bramki strzelali już gospodarze. Tuż
przed gwizdkiem sędziego zdobyli druga bramkę, a w drugiej
części „dobili” tylko słabo grającą obronę.
Gryf Wejherowo kolejny mecz rozegra 12 września
w Wejherowie z Gwardię Koszalin o godz. 17.00.
OGŁOSZENIE

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

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

SKUTECZNA REKLAMA
W „PULSIE WEJHEROWA”
606 101 502, redakcja@pulswejherowa.pl

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
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z siedzibą w Rumi
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Drukarnia w Bydgoszczy
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SWUTW przed kolejnym rokiem akademickim

Będą zajęcia dla seniorów

Wprawdzie epidemia koronawirusa zakłóciła funkcjonowanie Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale seniorzy nie poddają się i w kolejnym roku
akademickim wznowią zajęcia. Wykłady i inne spotkania będą odbywały się w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu koniecznych zasad bezpieczeństwa.
- Nie będzie w tym roku
uroczystej inauguracji roku
akademickiego, podobnie
jak nie było zakończenia poprzedniego. Na razie nie będziemy również świętować
15-lecia naszego uniwersytetu. Nie możemy bowiem
spotykać się tłumnie w jednej sali - tłumaczy Krystyna Laskowska, prezes
Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku. - Jednak przygotowujemy się intensywnie do
wznowienia zajęć, kontaktując się z naszymi słuchaczami za pośrednictwem
strony internetowej, facebooka oraz tzw. poczty pantoflowej. Zorganizowanie
wykładów i zajęć sportowych przy obecnych ograniczeniach jest na pewno
trudne, ale damy sobie radę
i spotkamy się w październiku. Tym bardziej, że nasi
niezawodni wspaniali wolontariusze deklarują gotowość do prowadzenia zajęć.
Zarząd
stowarzysze-

nia stara się tak rozłożyć
zajęcia, żeby w siedzibie
SWUTW przy Kopernika w
Wejherowie przebywało jednocześnie jak najmniej osób.
Wykłady będą się odbywały
pojedynczo, tzn. po kolei w
jednej sali, z przerwą na
wietrzenie i dezynfekcję pomieszczeń. Słuchacze będą
wchodzić jednym wejściem,
a wychodzić innym. Wykłady zostaną skrócone.
- Na razie przygotowujemy zajęcia z 28 przedmiotów,
m.in. pojawi się nowy temat
- wpływ ekologii na zdrowie,
o którym opowiadać będzie
nowa wolontariuszka. Pozostają m.in. wykłady pana
Sapiechy z historii czy pani
Dawidowskiej z psychologii,
zwłaszcza pod kątem obecnych zagrożeń i zachowania
się w nowej sytuacji - wyjaśnia Krystyna Laskowska.
Nie będzie gimnastyki w
sali szkoły przy ul. Dworcowej, ale podobne zajęcia
sportowej odbywać się będą
w obiekcie przy ul Wałowej.

Kontynuowana będzie również yoga czy pilates. Bez
zmian funkcjonować będzie
jak zawsze aktywna grupa
turystyczna. Aktywnie działa również grupa teatralna „Srebrna Nitka”, która
uatrakcyjniła niedawno Narodowe Czytanie w Wejherowie (patrz str. 9).
W mniejszych niż dotąd
grupach odbywać się będzie
nauka języków obcych.
Jak informuje pani prezes, w ubiegłym roku na zajęcia uczęszczało około 350
seniorów. W tym roku spodziewana liczba słuchaczy
prawdopodobnie przekroczy
100 osób. Wielu seniorów

obawia się udziału w spotkaniach, rezygnują z nich
zwłaszcza osoby dojeżdżające autobusami lub pociągami z różnych miejscowości
powiatu wejherowskiego.
- Jak zawsze bardzo
wspierają nas władze miasta Wejherowa, m.in. pomagając załatwić różne
formalności prawne czy finansowe. Możemy też liczyć
na pomoc Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji, takich jak MZK. Dzięki
przychylności tej firmy plakaty o naszych działaniach
rozwieszamy na przystankach autobusowych w mieście - mówi K. Laskowska.

Wkrótce zapisy
Zapisy na zajęcia Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w pierwszym semestrze
nowego roku akademickiego odbywać się będą
w dniach 21-25 września w godz. 10-14
w siedzibie SWUTW przy ul. Kopernika 13.

Kilometry na rowerze

Gerard Patok
trenuje i startuje
81-letni wejherowski weteran kolarstwa Gerard Patok trenuje i bierze udział w zawodach.
Ostatnio podczas wyścigu Cyklo Cedry w najstarszej grupie przejechał dystans 55 km.
Organizatorzy wyścigu byli zadowoleni, że wystąpił w zawodach i dojechał na metę dając dobry przykład młodzieży.
W najbliższym czasie planuje udział w wyścigu Kaszebe
w Kościerzynie na dystansie 65 km oraz w Cyklo Kartuzy
na dystansie 42 km.
Pan Gererd trenuje od wiosny przejeżdżając prawie codziennie od 25 do 45 km. Najdłuższy odcinek, który w tym
roku przejechał na rowerze wyniósł 92 km. Gratulujemy!

Żaneta Stenka
Mistrzynią Polski
W Krynicy Zdrój na Mistrzostwach Polski kadetów starszych
(zawodników do 15 roku życia) w kickboxingu w formułach pointfighting i light contact bezkonkurencyjna okazała się Żaneta
Stenka (w kat. + 65 kg). Reprezentantka Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego wygrała wszystkie walki przed czasem i po
raz drugi została Mistrzynią Polski. Brązowy medal wywalczył Kacper Labudda w formule pointfighting. W zawodach wzięło udział
prawie 200 zawodników z ponad 40 polskich klubów. Powiat wejherowski reprezentowali zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenie Sportowe i GOSRiT Luzino,trenowani przez Rafała Karcza.
Informacje o zapisach na treningi na: www.sportwejherowo.pl

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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