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W czerwonej strefie COVID-19 znalazła się prawie połowa Polski i większość powiatów województwa pomorskiego, w tym powiat wejherowski. Na początku tego tygodnia w naszym
powiecie liczba zachorowań w ciągu doby wynosiła: 93 - w poniedziałek 19 października i 63
- we wtorek 20 października. Od początku epidemii w powiecie zachorowało 1155 osób, a 50
osób zmarło (stan na 20.10.2020). Bez wątpienia musimy przestrzegać zasad higieny (mycie
rąk, dezynfekcja), dystansu wobec innych oraz nosić maseczkę. Nowe zasady bezpieczeństwa,
obowiązujące od 17 października oznaczają obostrzenia, o których piszemy na str. 2.
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AKTUALNOŚCI
Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wejherowie z dnia
20 października 2020
roku o sytuacji epidemiologicznej w powiecie wejherowskim.
Tego dnia stwierdzono
64 nowe potwierdzone
laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2
na terenie powiatu (poprzedniego dnia 93
przypadki). Od początku epidemii w naszym
powiecie jest 1155 potwierdzonych
przypadków SARS-CoV-2,
w tym w chwili obecnej
jest 633 aktywnych przypadków Sars-CoV-2.
61 osób jest hospitalizowanych, 1 osoba
przebywa w izolatorium,
pozostałe osoby z uwagi na dobry stan zdrowia
przebywają
w
izolacji domowej. Osoby
z bliskiego kontaktu ww.
osób zostały objęte kwarantanną domową.
Łącznie 472 osoby w
powiecie wejherowskim
uznano za ozdrowieńców. Potwierdzono 50
zgonów.
Do dnia 20 października w sumie wykonano
16087 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
Liczba osób obecnie
objętych kwarantanną
wynosi 1740 osób (na
dzień 20.10): najwięcej
w Rumi - 342, najmniej
w gminie Choczewo 11. W Wejherowie na
kwarantannie przebywają 323 osoby.

Mamy więcej ograniczeń

Powiat wejherowski
w czerwonej strefie
Od 17 października powiat wejherowski został objęty czerwoną strefą Covid-19, w której obowiązują większe obostrzenia i
ograniczenia. Nasz powiat znalazł się wśród 152 powiatów z największym przyrostem zakażeń koronawirusem.
Dla bezpieczeństwa i
ochrony mieszkańcó w strefie czerwonej wprowadzono
następujące zasady:
• ograniczenie liczby
osób w placówkach handlowych do pięciu osób na jedną kasę;
• w zgromadzeniach
publicznych może uczestniczyć maksymalnie 10 osób;
• w szkołach wyższych
oraz ponadpodstawowych
obowiązuje nauczanie w
trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych);
• zakaz organizacji im-

prez
okolicznościowych
(wesela, konsolacje i inne);
• podczas uroczystości
religijnych
ograniczenie
liczby osób do jednej osoby
na 7 m kw.;
• lokale gastronomiczne
mogę być otwarte w godz.
6-21. Zajęty może być co
drugi stolik. Po godz. 21
wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
• ograniczenie liczby
osób w transporcie publicznym - zajętych może być 50
proc. miejsc siedzących lub
30 proc. liczby wszystkich

miejsc;
• wydarzenia sportowe mogą się odbywać bez
udziału publiczności;
• podczas wydarzeń kulturalnych publiczność może
zająć maksymalnie 25 proc.
miejsc;
• ograniczono działalność basenów, aquaparków
i siłowni.
Oczywiście nadal wszystkich obowiązuje nakaz
noszenia maszeczek w
miejscach publicznych,
także na ulicach, parkingach itp.

Terytorialsi
pomagają policjantom
Żołnierze z 7 Pomorskiej Brygady OT ponownie rozpoczęli
wspólne patrole z Policją w celu monitorowania osób objętych
kwarantanną. Takie patrole można obecnie spotkać w jedenastu
powiatach województwa pomorskiego.
Żołnierze mają m.in.
zgłaszać potrzeby mieszkańców (zwłaszcza samotnych i w podeszłym wieku)
do ośrodków pomocy spo-

łecznej lub, w przypadku
kombatantów do specjalnych koordynatorów z brygady. Ich zadaniem jest
ogólna ocena stanu zdro-

wia osób przebywających
w kwarantannie. W każdej
brygadzie są terytorialsi po
przeszkoleniu z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Torba ratownicza dla strażaków
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie otrzymali torbę ratowniczą
PSP R1. Sprzęt ufundował Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku i trafi do jednego z
wozów bojowych.
Jest to już trzecia torba
przekazana dla wejherowskiej OSP. Dwa lata temu
strażacy z OSP w Wejherowie otrzymali torbę ratowniczą od władz miasta. Tym
razem sprzęt ufundowany
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został przez Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku.
Strażacy-ochotnicy będą
ją
wykorzystywać
przy udzielaniu pomocy
przedmedycznej
osobom
poszkodowanym np. w wy-

padkach drogowych czy pożarach. Torbę dla zespołu
ratowniczego odebrał Kamil Groth, prezes OSP
Wejherowo.
- Bardzo się cieszę, że mogę przekazać specjalistycz-

ną torbę ratowniczą OSP w
Wejherowie jako radny miasta i mieszkaniec Wejherowa - powiedział Marcin
Drewa, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w
Gdańsku.

Z POLICJI
Audi w drzewo

W niedzielę 18 października w Barłominie samochód osobowy uderzył w drzewo. Trzy osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Uderzenie autem w drzewo było tak silne,
że od audi odpadło przednie zawieszenie, silnik, skrzynia
biegów, praktycznie cały przód auta, łącznie z przednią częścią kabiny uległ zgnieceniu i rozerwaniu. Na miejscu działali
strażacy ratownicy z trzech zastępów, policja, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec LPR.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jechał z dwiema osobami, rozwinął nadmierną prędkość i nie potrafił
zapanować nad autem. Kierowca był trzeźwy, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, a pasażerowie trafili tam karetkami.

Interwencje w sprawie Covid-19

Podczas minionego weekendu policjanci podjęli wiele interwencji związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Podjęli kilkadziesiąt interwencji,
podczas których zastosowali 21 pouczeń, zwrócili uwagę
23 osobom, nałożyli 131 mandatów karnych oraz 4 wnioski do sądu z równoczesnym powiadomieniem sanepid-u.
Policjanci przypominają, że w przypadku lekceważenia
obostrzeń będą stanowczo reagować. Jeżeli osoba nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i w przestrzeni publicznej
w określonych miejscach nie zakrywa ust i nosa, musi się
liczyć z mandatem do wysokości 500 złotych albo skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Kara administracyjna
nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.

Bez maseczek

Policjanci podczas służby w Gniewinie zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę samochodu opel. Kierowca i
pasażer nie byli rodziną i nie mieli założonych maseczek.
Podczas legitymowania mężczyzn i sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że obaj są poszukiwani przez
wymiar sprawiedliwości. Obaj zostali doprowadzeni do
wejherowskiej komendy, a potem przekonwojowani do
aresztu śledczego, w którym spędzą najbliższe miesiące.

Zjechał z drogi w przystanek

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego
doszło na ul. Wejherowskiej na trasie między Bieszkowicami
a Nowym Dworem Wejherowskim, gdzie 37-latek kierujący
volkswagenem zjechał na pobocze i po około 100 metrach
uderzył w przystanek autobusowy. Ranny kierowca został
przetransportowany do szpitala. Od kierowcy została pobrana krew do analizy.
Teraz sprawa jest wyjaśniana przez śledczych.Policja
apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, aby prędkość dostosować do warunków drogowych.
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MIASTO
Afera z radnym Wasiakowskim – ciąg dalszy

Test na działanie państwa
i na wiarygodność
W poprzednim numerze „Pulsu” opisaliśmy aferę z oświadczeniem majątkowym wejherowskiego radnego Wojciecha Wasiakowskiego (ze „Stowarzyszania dla Wejherowian”). Opublikowaliśmy
również otrzymane od internatów zdjęcia, zamieszczone przez W.
Wasiakowskiego na jego profilu publicznym na Facebook-u, pokazujące dom poza Wejherowem. Poddają one w wątpliwość zapewnienia radnego Wasiakowskiego, że mieszka w Wejherowie.

Mieszkania komunalne w Wejherowie

Można wykupić swój lokal
z 80-procentową bonifikatą
Do końca tego roku najemcy mogą wykupić mieszkanie komunalne w Wejherowie z 80-procentową bonifikatą. Dzięki temu
można zostać właścicielem zajmowanego lokalu za stosunkowo
niewielkie pieniądze.
Gdy wykupujemy mieszkanie komunalne, stajemy
się właścicielami lokalu.
Zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Wejherowa z 17
grudnia 2019 r. (https://
bip.wejherowo.pl/strony/9300.dhtml) w sprawie
ustalenia zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta, najemca lokalu może
złożyć wniosek o wykup
mieszkania. Od ceny lokalu
udzielane są korzystne bonifikaty. Do końca 2020 r.
można wykupić swój lokal

z bonifikatą w wysokości 80
proc., do końca 2021 r.– 70
proc., a do końca 2022 r. –
50 proc. Ta bonifikata może
być mniejsza w przypadku,
kiedy Miasto Wejherowo od
1 stycznia 2014 r. poniosło
nakłady na lokal
- Taka propozycja daje
najemcy możliwość zakupu
mieszkania za naprawdę
korzystną cenę - wyjaśnia
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.
- Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu

najemców, którzy pragną
kupić zajmowany lokal
mieszkalny na własność.
Stwarza to warunki do inwestowania przez nowych
właścicieli lokali, a dzięki
zaangażowaniu,
wpływa
korzystnie na stan nieruchomości.
Z kolei miasto po sprzedaży lokalu nie ponosi
kosztów jego remontów i
inwestycji. Dodatkowe informacje na temat wykupu
mieszkań przez najemców
można uzyskać pod nr tel.:
58 677 71 52.

Park będzie zamknięty
Miasto Wejherowo, z udziałem funduszy unijnych, w najbliższych dniach rozpocznie prace budowlane w Parku Kaszubskim
przy ul. Sobieskiego. W związku nastąpi wyłączenie tego terenu
z użytkowania, czyli zamknięcie parku.
Zakaz wstępu będzie obejmował cały teren parku od ul. Sobieskiego i od ul. Strzeleckiej. Komunikacja piesza przez okres budowy możliwa będzie ulicami: Hallera i 3 Maja.
Zakończenie prac i udostępnienie terenu parku do użytkowania (z nowym zagospodarowaniem) planowane jest na październik 2021 r., czyli za rok.
Inwestor z wykonawcą przepraszają za utrudnienia i jednocześnie liczą na cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców.

Wg mieszkańców wejherowski radny Wojciech
Wasiakowski nie mieszka od dłuższego czasu w
naszym mieście. Zgodnie z
prawem, każda osoba pochodząca z wyborów spośród
mieszkańców, musi mieszkać w tej gminie, w której
została wybrana i tam wypełniać swój mandat. Jeśli
radny nie mieszka w danej
gminie, to nie może wtedy
pełnić mandatu radnego i
reprezentować mieszkańców oraz pobierać diety.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zbada czy Wojciech Wasiakowski nie
oszukał w oświadczeniu w
zakresie miejsca zamieszkania i ukrywania majątku, które złożył jako radny
i czy nie złamał prawa. Jeśli tak by było, to radny nie
tylko może stracić mandat,
ale nawet ponieść karą w
postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat
8 za podanie nieprawdy w
oświadczeniu majątkowym.
Z uwagi na uzasadnione
podejrzenia wniosek do CBA
o kontrolę oświadczenia
radnego Wasiakowskiego
skierował Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa
Jacek Gafka, do czego był
zobowiązany, gdyż takie
działania przewiduje ustawa samorządowa.
* * *
Ten temat jest od trzech
tygodni szeroko komentowany w lokalnych mediach,
w internecie i wśród mieszkańców. Sprawa ma szerszy
wymiar społeczny, o którym
rozmawiamy z długoletnim
radnym WOJCIECHEM
KOZŁOWSKIM, przewodniczącym
największego
klubu radnych w wejherowskiej Radzie Miasta.
- Panie Przewodniczący, co dalej będzie
się działo w
sprawie
radnego Wojciecha Wasiakowskiego?
- Dalsze postępowanie w
tej sprawie będzie prowadziło CBA oraz inne organy
państwa. Efektu nie znamy, choć dla wielu mieszkańców chociażby zdjęcia
opublikowane na facebooku nie pozostawiają wątpliwości co do winy radnego
Wasiakowskiego. Dla mnie
jest to test na działanie
naszego państwa. Czy siła
państwa działa i tego typu

sprawy są dokładnie badane tylko jeśli dotyczą polityków z pierwszych stron
największych gazet i serwisów ogólnokrajowych stacji
telewizyjnych czy również
w przypadku zwykłych
radnych? Czy jest tak, że
są jakieś przepisy, zasady, których wszyscy radni,
ale też inne osoby publiczne, muszą przestrzegać i
je szanować oraz są służby
państwowe, które stoją na
straży tych zasad i praworządności? Czy może to fikcja, nikogo to tak naprawdę
nie interesuje i jest ciche
przyzwolenia na łamanie
prawa? W pewnym sensie
to również test dla nas, dla
społeczeństwa.
- Czy społeczeństwo
takie działania radnych
akceptuje czy nie?
- Dokładnie! Czy jest
tak, że radny może sobie kłamać w tak ważnej
sprawie jak oświadczenie majątkowe, oszukiwać
mieszkańców, łamać prawo i mało kto przywiązuje
do tego wagę, nie ma to dla
ludzi aż tak dużego znaczenia? Czy jednak jest to
nie do przyjęcia przez społeczeństwo, a przynajmniej
jego większość? To też test
na wiarygodność. Czy takich radnych wyborcy, mimo wszystko, traktują jako
osoby wiarygodne, którym
można powierzyć zaszczytny mandat radnego, którzy mogą wypowiadać się
w sprawach miejskich na
radzie, czy nie i tacy radni
nie są tolerowani przez wyborców? Warto się nad tym
szerzej zastanowić.
- Pytań jest wiele. Będziemy śledzili rozwój
sprawy i do niej wrócimy.
Dziękuję za rozmowę!
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INWESTYCJE POWIATOWE
Nowa kładka w Kniewie

Będzie bezpieczniej
W ostatnich dniach zakończono prace przy budowie kładki
dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej w Kniewie
(Gmina Wejherowo).

Kolejna wyremontowana droga

Oprócz
zamontowania
nowego mostu, zakres zadania objął również budowę chodników, łączących
kładkę z istniejącymi ciągami pieszymi. Wykonano
odwodnienia kładki oraz
mury oporowe. Wyprofilowano skarpy oraz umocniono koryta rzeki.
Inwestycja realizowana
jest przede wszystkim ze
względu na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Nowa nawierzchnia
i pobocza
Zakończył się remont drogi powiatowej Rekowo Lęborskie –
Godętowo w gminie Łęczyce. Inwestycja była prowadzona przez
samorząd powiatowy.
Na blisko kilometrowym
odcinku drogi wymieniona została nawierzchnia,
powstały pobocza, oznakowanie pionowe i poziome,
a także wykonane zostały
prace związane z utrzymaniem mostu.
Inwestycja realizowana
była przez Powiat Wejherowski, a zadanie kosztowało ponad 600 tys. zł.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Więcej o powiatowych inwestycjach drogowych na str. 8-9
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Dodatkowe 4 mln zł
na powiatowe drogi
Kolejne drogi w Powiecie Wejherowskim zostaną zmodernizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
Powiat Wejherowski pozyskał ponad 4 mln zł z rządowego programu na dwa zadania drogowe.
Chodzi o rozbudowę drogi
powiatowej Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny
o długości ok. 1 km oraz drogę Kochanowo - DK nr 6 o
długości ok. 2,5 km.
Obie wspomniane inwestycje drogowe były na liście rezerwowej, ale dzięki
oszczędnościom
przetargowym na zadania, które
wcześniej uzyskały dofinansowanie, udało się otrzymać
wsparcie finansowe.
- Pozyskaliśmy kolejne
4 350 000 złotych na dwa
zadania drogowe - mówi
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. - Prace remontowe w Łężycach już

Dla nauczycieli z powiatowych szkół
się rozpoczęły, a w ciągu
30 dni zostanie ogłoszony
przetarg na realizację drugiego zadania.
Umowy zostały podpisane w Pomorskim Urzędzie

Wojewódzkim, a dokumenty swoimi podpisami
sygnowali Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

O drogach i sytuacji epidemiologicznej

Konwent Samorządowy
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbył się kolejny Konwent Samorządowy, czyli spotkanie władz
powiatowych z przedstawicielami samorządów miejskich i gminnych powiatu wejherowskiego.
Podczas październikowego Konwentu Samorządowego, który odbył
się wyjątkowo poza Starostwem
Powiatowym,
przedstawiono informację
o prowadzonych aktualnie
remontach i inwestycjach
drogowych na terenie Powiatu Wejherowskiego.
Spotkanie dotyczyło także aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym
regionie.
Uczestnicy
konwentu
mieli okazję zwiedzić nowo
otwartą Książnicę profesora Gerarda Labudy.

Wyróżnienia i nagrody
Z okazji przypadającego czternastego października Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Wejherowski wyróżniła 31 pedagogów
ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Wejherowski.
Obchody Dnia Edukacji
Narodowej zorganizowano
w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie. Wydarzenie
było okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
oraz podziękowań za pracę
na rzecz młodzieży.

- Dziękuję wszystkim pedagogom i pracownikom
szkoły za zaangażowanie
i wysiłek włożony nie tylko w nauczanie, ale także
w wychowanie młodego pokolenia - mówiła Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius. - Proszę przyjąć również podziękowania za ten

wyjątkowy trud i pracę,
szczególnie w czasie pandemii – dodała starosta.
W
spotkaniu
wzięli
udział: Wicestarosta Jacek Thiel oraz członkowie
Zarządu Powiatu: Jolanta
Król, Ludwik Zegzuła i
Kazimierz Bistroń.

Nowa placówka naukowo-edukacyjna z biblioteką i
pamiątkami po Profesorze wzbudziła zainteresowanie i
uznanie samorządowców z powiatu wejherowskiego.
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MIASTO
Wi-Fi w wielu miejscach Wejherowa

Bezpłatny internet

W Wejherowie wykonano sieć hotspotów z bezpłatnym dostępem do internetu. Można z niego korzystać w miejscach najczęściej uczęszczanych, takich jak rynek, plac przy dworcu czy park.
Samorząd
Wejherowa
zdobył dotację w wysokości
15 tys. euro (ponad 60 tys.
złotych) od Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności
i Sieci Komisji Europejskiej
na realizację programu WIFI4EU, który ma na celu zapewnienie mieszkańcom i
odwiedzającym Wejherowo,
dostęp do wysokiej jakości
internetu przez bezpłatne
Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place i miejsca użyteczności
publicznej.
Jak poinformowała Be-

ata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta ds.
rozwoju miasta, w ramach
projektu w Wejherowie wykonano sieć hotspotów z
bezpłatnym dostępem do
internetu w miejscach, które są szczególnie uczęszczane. Są to m.in.: Park im.
Majkowskiego, Skwer im.
Reginy Osowickiej, park
nad rzeką Cedron, Jakubowa Polana na os. Fenikowskiego, Plac Piłsudskiego
przy wejherowskim dworcu, Plac Jakuba Wejhera,
boisko oraz plac zabaw i re-

kreacji na os. Konopnickiej,
plac im. Ryszarda Jakubka
na os. Sucharskiego oraz
boisko przy Szkole Podstawowej nr 8.
Aby skorzystać z bezpłatnego internetu, należy
połączyć się będąc w zasięgu sieci o nazwie WIFI4EU.
Zgodnie z umową o udzielenie dotacji Miasto Wejherowo zapewnia dostęp
do szybkiego internetu na
poziomie przynajmniej 30
Mb/s. Inwestycja jest w 100
procentach finansowana ze
środków unijnych.

Z bezpłatnych połączeń WI-Fi można korzystać m.in. w wejherowskim parku.

SP nr 5

Zabytek po remoncie

Książki Piękny wygląd
dla
kamienicy
szkoły
Szkoła
Podstawowa nr 5 w Wejherowie otrzymała
dotację w wysokości
12 tys. złotych na zakup nowych książek.
Kolejna
wejherowska
szkoły wzbogaciła się o nowy księgozbiór dzięki dotacji na zakup nowości
wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
- Nie trzeba nikogo przekonywać, że czytanie jest
ważne. Czytanie uczy dzieci myślenia, pobudza ich
wyobraźnię, rozwija umiejętność wysławiania się.
Nikt nie rodzi się z potrzebą czytania – tę potrzebę się
nabywa, a dzieci, którym
zaszczepimy miłość do książek, będą również czytać w
przyszłości – twierdzi Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Stąd nasz, jako
miasta, udział w programie, dzięki któremu mogliśmy zakupić więcej nowości
wydawniczych, i nie tylko
wspierać księgozbiór szkolny, ale też rozwinąć czytelnictwo wśród dzieci i
młodzieży.

Kolejny budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, mieszczący się przy ul. Sobieskiego 328,
zyskał odnowiony wygląd. Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 300 tys. zł.
Wejherowski obiekt zyskał nowiutki wygląd w ramach
realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”,
na który miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie unijne.
Tym razem wyremontowana została elewacja oraz dach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobieskiego 328 ”.
W ramach zadania wykonano remont i kolorystykę elewacji, remont dachu i klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem podwórza zgodnie z projektem i programem prac
konserwatorskich budynku.
Łączny koszt zadania wyniósł 294 tys. zł, z czego kwota
unijnego dofinansowania to 151 tys. zł. Pozostałe środki stanowiły wkład wspólnoty w kwocie 143 tys. zł.
Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 328 jest jednym
z partnerów uczestniczących w realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Fot. Urząd Miejski

PSZOK w Wejherowie czynny także w soboty
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie, od 3 października jest czynny również w każdą sobotę w godz. 8-13. Wydłużono także godziny pracy Punktu w środy od godz. 7 do 18. W pozostałe
dni tygodnia Punkt pracuje w godz. 7-15.
Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych z terenu miasta Wejherowo i dostarczane przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych lub nieruchomości mieszanych, takie jak:
papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony z samochodów osobowych i odpady budow-
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lane i rozbiórkowe (w ilości 160 l/na rok/na lokal
mieszkalny).
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i klientów
związane z zagrożeniem COVID-19 na terenie PSZOK obowiązuje obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek przez
klientów. Na terenie może znajdować się jeden klient/jeden samochód. Obowiązuje zakaz korzystania z PSZOK
osobom przebywającym na kwarantannie. Do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane odpady, a rozładunek leży po stronie Klienta.

PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców miasta Wejherowa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą,
którego działalność nie jest prowadzona w tzw. zabudowie mieszanej PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów
pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych:
https://zukwejherowo.pl/punkt-selektywnej-zbiorkiodpadow-komunalnych-pszok
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AKTUALNOŚCI
Dzień Edukacji Narodowej

Na międzynarodowym festiwalu

Podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w
Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie, nauczycielom wręczono Medale Prezydenta Wejherowa oraz akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Polski film „Nieletni inżynierowie” oraz jego główny bohater Ignacy Rejmak, nauczyciel fizyki w Powiatowym Zespole Szkół nr
2 w Wejherowie („Elektryk”) zostali nagrodzeni na na Satisfied
Eye International Film Festival w Wielkiej Brytanii. Gratulujemy!

Z powodu epidemii koronawirusa w uroczystości
uczestniczyło wąskie grono
gości. W imieniu prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta, podziękowanie i
słowa uznania nauczycielom
wejherowskich szkół i przedszkoli, pracownikom administracji i obsługi, a także
rodzicom i uczniom przekazał
Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta ds. ekonomicznych i społecznych.
Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa zostały uhonorowane: Anna Kreft i
Bożena Kubińska ze Szkoły Podstawowej nr 5, Maria
Dickert ze SP nr 6, Aleksandra Klawitter-Pohnke, Anna Wróblewska,
Bożena Wójcik, Beata
Szałaj, Olga Tomaszewska ze SP nr 9, Justyna
Brunka, Bożena Chudzik,
Ewa Seredyn, Agnieszka Stanasiuk ze SP nr 11,
Maria Stubińska, Olga
Bank, Ewa Białk, Danuta Czernewska, Marzena
Fehlauer, Wioletta Kwiatkowska, Dorota Tandek
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2.
Na stopień nauczyciela
mianowanego
zostały awansowane: Natalia
Kurek-Klein ze Szkoły

Film o polskiej szkole i
uczniach, a także polski nauczyciel zachwycili Wielką
Brytanię i zdobyli nagrody
w przededniu Dnia Edukacji Narodowej. Film został wprawdzie powstawał
przez kilka lat w nieistniejącym już Gimnazjum w
Lęborku, ale jego bohater,
niezwykły nauczyciel z pasją - Ignacy Rejmak uczy
obecnie fizyki w wejherowskim „Elektryku”.
Latem tego roku wspólnie z drugim nauczycielem
tego przedmiotu Przemysławem Rojewskim brali
udział w nagraniach, o których pisaliśmy w „Pulsie
Wejherowa” 10 września
br. Z udziałem wejherowskich nauczycieli, w najlepszej w Polsce pracowni
fizyki (tak ją ocenili twórcy
z Warszawy) w PZS nr 2 w
Wejherowie nagrywano doświadczenia dla szkół.
Wracając do nagrodzonego filmu „Nieletni inżynierowie”, uznanego na
wspomnianym festiwalu za
najlepszy film dokumentalny, dokument pokazuje, jak
spotkanie na swojej drodze

Nagrody i awanse
dla nauczycieli

Fot. Urząd Miejski
Podstawowej nr 5, Anna
Gazarkiewicz ze SP nr 11
oraz Paula Quandt-Siewert, Magdalena Czachor, Alina Kowalewska
z ZS-P nr 2.
- Ostatnich miesiące, gdy
covidowa rzeczywistość narzuciła nam ograniczenia i
uczniowie nie mogli uczęszczać do szkoły, a nauka odbywała się zdalnie, zapadną
nam głęboko w pamięci stwierdził Arkadiusz Kraszkiewicz. - Dyrektorzy szkół,
nauczyciele, uczniowie, ale
też rodzice musieli zmierzyć się z nową sytuacją.
Wymagało to od wszystkich
większego zaangażowania i
poświęcenia wolnego czasu,

ale poradziliście sobie Państwo wzorowo. Życzę, aby
Wasza codzienna praca była
otaczana szacunkiem i życzliwością, aby stanowiła dla
Państwa źródło satysfakcji,
a wdzięczność uczniów i rodziców wynagradzała niełatwą pracę.
Zdaniem prezydenta K.
Hildebrandta, nauczyciele są
filarem, bez których nie jest
możliwe stworzenie szkoły na
miarę wyzwań przyszłości i
marzeń młodego pokolenia.
Mimo postępu technologicznego nic i nikt nie jest w
stanie zastąpić nauczyciela
- przewodnika pomagającego
wejść we współczesny, wymagający świat.

Film i nauczyciel
nagrodzeni

Ignacy Rejmak z uczennicami, Alą i Amelką.
odpowiednich osoby może
wpłynąć na życie nastolatków i o tym, jak dorosły –
pełen charyzmy nauczyciel
może zmienić się pod wpływem uczniów. To historia
przemiany, odkrywania pasji i zdobywania wiedzy.
„Nieletni inżynierowie” jest
pełnym humoru i refleksji portretem współczesnej
młodzieży. Reżyserkami filmu „Nieletni inżynierowie”
są Aleksandra Skowron i
Hanna Polak (nominowana
do Oscara). Muzykę napisała
sam Jan A.P. Kaczmarek,
zdobywca Oscara.

Ignacy Rejmak i Przemysław Rojewski na boisku
wejherowskiego „Elektryka”.

Nagradzając
Ignacego Rejmaka (wyjątkowo,
gdyż festiwalowe nagrody
są przyznawane filmom albo twórcom), szef festiwalu
Chris Hastings, określił
go nauczycielem, jakiego
chyba każdy chciałby mieć.
- Jest po prostu wspaniałą osobą w sensie
rozumienia tego, czego potrzebują młodzi ludzie. Tego, że chcą być odbierani
jak dorośli, a nie traktowani z góry. Nie mogliśmy nagrodzić nikogo innego niż
Ignacego Rejmaka - powiedział Chris Hastings.
W ciągu zaledwie miesiąca od premiery światowej na
Zlin International Film Festival „Nieletni inżynierowie”, oprócz wspomnianych
dwóch nagród Satisfied Eye
International Film Festival, dokument zdobył także nagrodę dla najlepszego
filmu dokumentalnego Delco Film Festival w USA. Od
22 listopada będzie można
go oglądać na Polish Film
Festival w Los Angeles.
Koproducentami
filmu
są Mediolia, TVP, Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, Mazowiecki i
Warszawski Fundusz Filmowy. Film zrealizowano przy
wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
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INWESTYCJE POWIATOWE

Będzie bezpieczniej i wygodn
Inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Wejherowski w 2020 r. w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych:
1. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Obwodowa w Redzie:
• pierwszy etap – od mostu na Kanale Łyskim do ul. Łąkowej,
• drugi etap – od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej

2. Remont drogi powiatowej na odcinku Choczewo – Łętowo.
Wyremontowana została nawierzchnia, powstało pobocze.

3. Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Chłopska w Kębłowie
4. Przebudowa drogi powiatowej – ulica Pomorska w Rumi
Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni na długości około na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza
850 m wraz z chodnikiem, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobu- Pileckiego.
W ramach zadania położono m.in. nową nawierzchnię, chodniki,
sowej oraz przebudowę skrzyżowań.
ścieżkę rowerową i przebudowano zatoki autobusowe.
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INWESTYCJE POWIATOWE

niej na powiatowych drogach
5. Remont drogi powiatowej Kolkowo – Rybno na odcinku
Kolkowo – Strzebielinek o długości ok 2,2 km.
Wykonana została nowa nawierzchnia, wycięto krzaki, oczyszczono
przepusty, a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycje oczekiwane
przez mieszkańców
– Każdego roku staramy się być bardzo aktywni w pozyskiwaniu środków na
inwestycje drogowe z różnych źródeł, w
tym z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wszystkie zadania, na które otrzymaliśmy rządowe dofinansowanie były realizowane w partnerstwie z gminami.
Były to zadania bardzo oczekiwane przez mieszkańców, a ich realizacja
miała na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy
użytkowników ruchu Oprócz inwestycji z
Funduszu Dróg Samorządowych realizowaliśmy szereg innych zadań drogowych
we wszystkich gminach – mówi Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius.

6. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku
Szemud – Kamień, na odcinku Kielno – Karczemki oraz w miejscowości Kielno.
W ramach zadania wyremontowana została nawierzchnia drogowa,
powstały nowe chodniki i zatoki autobusowe. Ponadto wykonano wyspy kanalizujące ruch, doświetlono przejścia dla pieszych, powstało
pobocze oraz przebudowano skrzyżowanie.

Niedawno Powiat Wejherowski pozyskał kolejne środki
rządowe na dwa zadania drogowe:
– rozbudowę drogi powiatowej Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku
Łężyce – zjazd do Eko Doliny
oraz
– rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6
Obie inwestycje drogowe były na liście rezerwowej, ale dzięki oszczędnościom przetargowym na zadania, które wcześniej uzyskały dofinansowanie, udało się otrzymać wsparcie finansowe.
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WYDARZENIA
Kameralna uroczystość w bibliotece

Gryf Literacki 2019
dla Andrzeja Janusza
Nagrodę Gryfa Literackiego za 2019 rok, za książkę pt. „Żelewscy w cieniu von dem Bacha” otrzymał Andrzej Janusz. Wyróżnienie za książkę pt. „Oswoić śmierć” odebrała Aleksandra
Kurowska-Susdorf.
W Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbyła się kameralna (ze względu na epidemię) uroczystość wręczenia
Nagrody Gryfa Literackiego,
którą przekazał laureatowi
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Z
kolei wicestarosta wejherowski Jacek Thiel wręczył

nagrodę wyróżnionej autorce. Obu panom towarzyszyła
dyrektor biblioteki Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek.
Nagroda i wyróżnienie
były przyznane przez kapitułę konkursu w marcu br.,
ale ze względu na epidemię
koronawirusa oraz okres
wakacyjny, uroczystość mo-

gła odbyć się dopiero teraz,
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Do Nagrody za 2019 rok
nominowane były 32 publikacje, związane z Wejherowem
i powiatem wejherowskim
poprzez wydawcę, autora lub
tematykę książki.
- Ród Żelewskich jest historycznie związany z ziemią wejherowską, pucką
i lęborską. Nad książką o
nim pracowałem kilka lat,
zbierając materiały w archiwach i kontaktując się
z przedstawicielami rodu
- powiedział Andrzej Janusz (na zdjęciu obok) . - Z
jednej strony chciałem pokazać, że ta kaszubska rodzina
jest obarczona nieszczęsnym
bagażem „czarnej owcy” w
osobie Ericha von dem Bacha-Zelewskiego
(generał
SS i zbrodniarz wojenny).
Ale też chciałem pokazać,
że Żelewscy to przedstawiciele szlachty kaszubskiej,

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

przyzwoici i porządni, którzy bardzo zasłużyli się dla
Kaszub, Pomorza i Polski.
Jestem związany z tą rodziną, bo babcia wywodziła się
z Bach-Żelewskich i to Jej
zadedykowałem książkę.
Laudację na temat autora i nagrodzonej publikacji
wygłosił red. Adam Hebel
z Radia Gdańsk.
O wyróżnionej książce pt. „Oswoić śmierć”
opowiedziała jej autorka
- Aleksandra Kurowska-Susdorf, która w swojej
publikacji niezwykle interesująco opisała kaszubskie zwyczaje pośmiertne.

W Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie

Nowe zabiegi nieoperacyjnej naprawy zastawek serca
W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w szpitalu w Wejherowie, po raz pierwszy
wykonano dwa zabiegi przezskórnej naprawy zastawki mitralnej systemem MitraClip. Pacjenci szpitala - 76-letni mężczyzna i
81-letnia kobieta czują się dobrze.
- Zabieg polega na przezskórnym i przeznaczyniowym (po nakłuciu żyły w
pachwinie) wprowadzeniu
do serca specjalnie zaprojektowanej zapinki, która
uszczelnia
niedomykalną
zastawkę mitralną - tłumaczy dr n. med. Łukasz Lewicki, kierownik Pracowni
Kardiologii Inwazyjnej. Kontrola w trakcie procedury jest prowadzona za
pomocą zaawanasowanych
technik obrazowania, w tym
nowoczesnej echokardiogra-

fii trójwymiarowej.
- Zabiegi te stanowią kolejny element uzupełniający
kompleksową opiekę nad pacjentem z ciężką niewydolnością serca - mówi dr hab.
Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii
i Angiologii Interwencyjnej
Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie.
Zabiegi wykonał zespół
lekarzy w składzie: Łukasz
Lewicki, Maciej Karwowski, Sebastian Liedtke,
Katarzyna
Kosmalska

oraz pielęgniarek: Grażyny
Milewskiej, Beaty Wojtyły
i Ewy Kurek, a także techników: Anny Kaczmarek i
Marcina Więckowskiego.
Procedury wykonano pod
nadzorem miejscowych kardiochirurgów: Krzysztofa
Jarmoszewicza i Łukasza
Jaworskiego oraz ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie: dr.
hab. Jerzego Pręgowskiego oraz prof. Piotra Szymańskiego.
Fot. Szpitale Pomorskie
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AKTUALNOŚCI
Osoby samotne, niepełnosprawne oraz z zaburzeniami

Chcą żyć godnie i wspierać się

Rozmawiają, śpiewają, malują, gimnastykują się, spędzając razem niektóre popołudnia. Osoby w różnym wieku, z różnymi problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnościami spotykają się, aby wspierać się i korzystać z zajęć terapeutycznych. Na spotkania
w prawdziwie rodzinnej, przyjaznej atmosferze zaprasza ich grupa wsparcia „Żyj godnie”, która funkcjonuje w Wejherowie i okolicy dokładnie od 10 lat.
Pani Hania pięknie
wyszywa haftem krzyżykowym. a pani Teresa z
papierowych rurek potrafi
wyczarować prawdziwe cuda, m.in. koszyki ozdobione
elementami z papierowych
serwetek. Efekt jest wspaniały, a koszyki wyglądają
jak misternie pomalowane
np. w kaszubskie wzory.
Pomysłowy i rozmowny
Wojtek wykonuje bransoletki z linek, a pani Hila (Hildegarda) - kolorowe
przyborniki do długopisów,
ołówków, nożyczek i innych
przyborów.
Pracy znajomych przygląda się 87-letni pan Józef
Ladach - jeden z nielicznych
już członków Związku Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy-Górników. Kiedyś
w Wejherowie i powiecie
wejherowskim organizacja
ta zrzeszała około 200 osób,
które w latach 50-tych przeżyły koszmar stalinowskich
prześladowań.
Energiczny pan Rafał,
jest bardzo pomocny w organizowaniu zajęć, przygotowaniu sprzętów, itp. Można
powiedzieć, że jest prawą ręką szefowej grupy.
- Dobrze wyjść z domu,
często pustego i znaleźć się
w gronie przyjaznych osób mówi Jolanta Węsierska,
prezes
Stowarzyszenia
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie”. - Zależy
nam na stworzeniu atmosfery prawdziwego polskiego
domu, w którym żyją różne pokolenia - młodzi, babcie, dziadkowie. Nie chcemy
dzielić ani szufladkować
uczestników naszych zajęć.
Najważniejsze, żeby czuli się
tutaj dobrze i żeby poprawiła się ich kondycja, sprawność, samopoczucie. „Żyj
godnie” to grupa wsparcia
dla seniorów, osób niepełnosprawnych, ale także dla
opiekunów osób z zaburzeniami pamięci, chorych na
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Zdjęcie pochodzi z: www.facebook.com/GminaLuzino/

Uczcili świętego Jana Pawła II

Pomnik Papieża
w Luzinie

16 października, w Dniu Papieskim (42.
rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża) w luzińskim parku odsłonięto popiersie Jana Pawła II.

Członkowie grupy wsparcia, których sfotografowaliśmy na spotkaniu w
sierpniu br. Na stole ich piękne rękodzieło.		
Fot. Anna Kuczmarska
chorobę Alzheimera i inne
choroby otępienne. Zapraszamy takie osoby do nas.
Poza samą zmianą otoczenia i udziałem w zajęciach
oraz wydarzeniach, cenne
są ćwiczenia pamięci, gimnastyka, czytanie, śpiewanie
oraz najróżniejsze prace plastyczne i manualne, choćby
układanie puzzli.
- Nasza grupa liczy od 20
do 30 osób. Niektórych trzeba namawiać do wyjścia z
domu i udziału w zajęciach,
bo na ogół nie chcą żadnej
aktywności, nie czują takiej potrzeby, aż zasmakują
- wyjaśnia Jolanta Węsierska. - Zapraszamy także
opiekunów osób niepełnosprawnych i chorych, którzy
również potrzebują wsparcia ze względu na trudne
obowiązki i codzienne duże
obciążenie - zrozumienia i
odreagowania.
Stowarzyszenie zaprasza
także do współpracy wolontariuszy, zwłaszcza terapeutów, osoby z doświadczenie i
otwartym sercem.
W prowadzeniu zajęć
pomagają słuchacze Powiatowego Zespołu Szkół
Policealnych im. Zdzisława

Kieturakisa, tzw. Medyka
w Wejherowie. W stowarzyszeniu odbywają praktyki zawodowe, ponieważ
kształcą się m.in. w takich
kierunkach jak opiekun
osoby starszej czy asystent osoby niepełnosprawnej. Pomaga też bardzo
Franciszek Sychowski,
rzeźbiarz i społecznik, prowadzący zajęcia plastyczne, a także zasiadający w
Zarządzie Stowarzyszenia.
- Chcielibyśmy spotykać
się pięć razy w tygodniu,

ale ostatnio ze względu na
epidemię mi zachowanie
odpowiednich
warunków
sanitarnych
musieliśmy
ograniczyć nasze spotkania - mówi Jolanta Węsierska. - Zwłaszcza, że w
naszym gronie są głównie
seniorzy. Musimy postępować ostrożnie. Jeśli ktoś
jest zainteresowany udziałem w zajęciach, serdecznie
zapraszamy, ale najlepiej
najpierw skontaktować się
ze mną telefonicznie, pod
numerem: 500 088 902.
AK.
		

Działają od 10 lat
Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i
Seniorów „Żyj Godnie” zostało zarejestrowane w styczniu
2017, ale grupa wsparcia spotykała się dużo wcześniej. Początki sięgają października 2010 roku, kiedy taką działalność zainicjowała Akcja Katolicka w Wejherowie.
Grupa wsparcia funkcjonowała jakiś czas w budynku
dawnego szpitala - w domu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo przy ul. Św. Jacka w Wejherowie oraz w Bolszewie we współpracy i przy wsparciu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej..
Obecnie spotkania terapeutyczne i warsztaty zajęciowe
(taki zalążek domu pobytu dziennego) odbywają się przy
ul. Sikorskiego 77A/1 w poniedziałki, środy, piątki od
godz. 14.00. Można tam dojechać autobusem linii 16 lub 3.

Pomnik powstał z inicjatywy wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera oraz radnych: Wiesława Trepczyka i
Zenona Dawidowskiego oraz Piotra Klechy - prezesa
stowarzyszenia KTSK w Luzinie.
Popiersie powstało dzięki zbiórce publicznej, na którą
liczne grono mieszkańców Gminy Luzino wpłaciło dobrowolnie datki.

Plebiscyt samorządowy

Luzino Medialną
Perłą Samorządu
Gmina Luzino zajęła pierwsze miejsce w
kategorii media elektroniczne w ogólnopolskim rankingu „Medialna Perła Samorządu”.
Organizatorzy oceniali gminy w następujących kategoriach:
prasa samorządowa (gazeta bądź biuletyn), media elektroniczne (strona internetowa, media społecznościowe, telewizja samorządowa, kampania komunikacyjna.
Gmina Luzino zgłosiła swój udział w kategorii „media elektroniczne”, tj. oficjalne profile Gminy Luzino na kanałach społecznościowych Facebook i Instagram.
Co ważne, oprócz pięknych zdjęć, które w dużej mierze przesyłają do Urzędu Gminy Luzino za pośrednictwem mediów społecznościowych zaangażowani w lokalną społeczność mieszkańcy, na
koncie Gminy Luzino na Instagramie można znaleźć treści edukacyjne. To narzędzie, które pozwala docierać do dzieci i młodzieży.
Wpisy o lokalnych ciekawostkach w ramach cyklu „Czy wiesz, że…”
cieszą się na Instagramie dużą popularnością.
Patronat nad plebiscytem objęły m.in. Ministerstwo Klimatu,
Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.
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KULTURA
Nowa wystawa w wejherowskim Pałacu

Bałtyk na obrazach

„Malowniczy Bałtyk” to tytuł wystawy, którą można obejrzeć w pięknych wnętrzach Pałacu – siedziby Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Autorkami prezentowanych na
wystawie prac są: Ewa Świderska-Mądry oraz Barbara Terlecka.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Rozstrzygnięto konkursy literackie

„Nordowô gwiôzdka”
i inne utwory
Dwa konkursy literackie rozstrzygnięto podczas gali finałowej
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ogłoszono wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona oraz III Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w
języku kaszubskim. Laureatom wręczono nagrody.
Prace nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Jana Drzeżdżona oceniało jury w składzie: prof.
Tadeusz Linkner, dr hab.
Hanna
Makurat-Snuzik oraz dr Dariusz Majkowski. Galę poprowadził
Piotr Lessnau, a uświetnił ją koncert w wykonaniu
Katarzyny Chrul. Mateusz Klebba zaprezentował
fragmenty pokonkursowej
antologii tekstów nagrodzonych w tym konkursie w latach 2017-2019.
W tegorocznym Konkursie im. Jana Drzeżdżona,
w kategorii utwór poetycki w języku kaszubskim
II miejsce ex aequo zajęli
Adela Kuik-Kalinowska
oraz Jerzy Stachurski. III
miejsce zajeła Adela Kuik-Kalinowska.
W kategorii opowiadanie
lub esej w języku kaszubskim I miejsce zajęła Adela Kuik-Kalinowska, II
- Adam Hebel, a III miejsce
ex aequo Natalia Kłopotek-Główczewska oraz Mateusz Bullmann. W kategorii
utwór sceniczny: I nagrodę

zdobył Mateusz Meyer, a
III - Piotr Cichosz.
Decyzją jury III Ogólnopolskiego
Konkursu
Literackiego na tekst piosenki dla dzieci w języku
kaszubskim w składzie:
Eugeniusz Pryczkowski,
Tatiana Słowi oraz Ewa
Warmowska nagrodzono
pięcioro uczestników konkursu. I nagrodę przyznano Mireli Fiedorowicz za
utwór „Nordowô gwiôzdka”
(„Północna gwiazdka”), a II
nagrodę Dariuszowi Majkowskiemu za utwór „Ò
tószkù të mój” („O piesku ty

mój”). Trzecie miejsce zajął
Kazimierz Jastrzębski za
utwór „Sztërë cządë rokù”
(„Cztery pory roku”). Wyróżnienia otrzymali: Adela Kuik-Kalinowska za
utwór „Zupa mlécznô” i Roman Drzeżdżon za utwór
„Alejoo!”.
Projekt „XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im.
Jana Drzeżdżona” został
dofinansowany ze środków
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz środków Powiatu Wejherowskiego.

Więcej zdjęć z wernisażu na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

„Spirits in the forest”
pracują nad repertuarem
Okres pandemii koronawirusa jest trudnym czasem dla artystów-muzyków. Są jednak tacy, którzy nie marnują czasu i pracują nad swoim repertuarem. Przykładem jest nowo utworzona
wejherowska grupa „Spirits in the forest” (ang.: duchy w lesie).
Założycielem zespołu i pomysłodawcą jego utworzenia
jest Kamil Podbielski (klawisze i wokal). Zespół tworzą
także: Damian Podbielski
(gitara prowadząca), Artur
Baranowski (gitara basowa) i Kordian Sikorski
(perksusja).
Jak nam powiedział Kordian Sikorski, zespół „Spirits
in the forest” pracuje nad repertuarem zespołu „Depeche
Mode” i w swoich występach
będzie grał covery tego kultowego zespołu. Wszyscy
muzycy są fanami „Depeche Mode”, ale największym
ich fanem jest twórca zespołu Kamil Podbielski. Wejherowscy muzycy mają za
sobą doświadczenie estradowe wyniesione z gry w zespołach Pantoma, Whayt Room
i Bruno Światłocień. Są przekonani, że cel jaki postawili sobie zostanie przyjęty z

uznaniem przez publiczność,
która od 40 lat zachwyca się
muzyką i stylem „Depeche
Mode”. Szczególnie, że zespół ten - tak uważają - jako
jedyny na świecie stworzył
własną subkulturę.
- Pracujemy cały czas w
pocie czoła nad tym repertuarem mając nadzieję, że po

wygaśnięciu fali epidemii będziemy mogli ruszyć w trasę
koncertową i zagrać muzykę,
którą uwielbiają liczne rzesze fanów „depeszy” - mówi
Kordian Sikorski dodając,
że czas pandemii pragną
wykorzystać pożytecznie na
dalszy rozwój swojego potencjału muzycznego.
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WYDARZENIA
Uczestnicy uczcili ofiary Marszu Śmierci z 1945 roku

Marsz Pamięci po raz czwarty
W Nawczu, w gminie Łęczyce, 16 października br. odbył się IV Marsz Pamięci na
orientację. Organizatorem wydarzenia była Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w
Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie.
Wcześniejsze
edycje
odbywały się za każdym
razem na innej trasie, zawsze w maju. Z wiadomych
przyczyn tegoroczny marsz
musiał różnić się od poprzednich, m.in. terminem.
Inicjatorem i pomysłodawcą eventu jest dyrektor GIKiB – Hanna Mancewicz,
która ponad 4 lata temu zobaczyła w tym formę upamiętnienia ofiar Marszu
Śmierci, który w 1945 roku przechodził m.in. przez
Nawcz. To tam swoją wędrówkę zakończyło około
600 więźniów obozu Stutthof, którzy umarli z głodu,
wycieczenia lub zostali bestialsko zamordowani przez
niemieckich oprawców.
- Dbałość o pamięć ofiar
tych tragicznych wydarzeń
to zwyczajnie nasz obowiązek, ale też oznaka współczesnego patriotyzmu - mówi
Hanna Mancewicz. - Zależało mi, aby zaproponować taki rodzaj działania,
OGŁOSZENIE
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który będzie przemawiał do
uczestników. Forma marszu z zadaniami osnutymi
na kanwie historii Marszu Śmierci okazała się
dobrym pomysłem. Uczestnicy naszego marszu idą w
nocy, bez względu na pogodę, do dyspozycji mają
jedynie mapę wskazującą
punkty, do których muszą
dotrzeć. Przechodząc przez
kolejne wyzwania, mogą poczuć zmęczenie, chwilami
strach, niepewność tego co
czeka na zadaniach. Myślę,
że to odrobina historii, którą samemu można odczuć.
W 1961 roku, a więc 16
lat po tych dramatycznych
wydarzeniach w Nawczu
utworzono Cmentarz Ofiar
Marszu Śmierci, na który przeniesiono szczątki
zmarłych i pomordowanych
więźniów. Na wspomnianym cmentarzu rozpoczyna
się co roku Marsz Pamięci, a jego uczestnicy składają hołd pomordowanym.

Tak było również w tym roku. Po powitaniu zawodników przez dyrektor Hannę
Mancewicz i przybliżeniu
historii Marszu Śmierci
przez radnego Gminy Łęczyce - Krzysztofa Licau,
uczestnicy złożyli kwiaty
i zapalili znicze przed pomnikiem upamiętniającym
ofiary Marszu Śmierci.
Następnie uczestnicy zawodów w 3-osobowych drużynach wyruszyli na blisko
7-kilometrową trasę, na
której musieli wykonać 4
zadania nawiązujące do
trudów wędrówki prawdziwych więźniów. Jednym z
zadań był tor przeszkód, do
pokonania którego oprócz
zwinności fizycznej przydatne było skupienie. Dodatkowym
utrudnieniem
było przenoszenie kubka z
wodą, której nie można było wylać w trakcie zadania.
Była to zarazem próba fizyczna, ale też docenienie
każdej kropli wody.

W trakcie całego wydarzenia, m.in. w bazie zawodów, na cmentarzu i w
punktach kontrolnych konieczne było dbanie o reżim sanitarny. Zgodnie z
panującymi ograniczeniami impreza odbywała się w
całości na świeżym powietrzu, a liczba uczestników
była mocno ograniczona.
Pomimo tego, wydarzenie
wywołało mnóstwo radości
i satysfakcji u uczestników
jak i organizatorów.
- Było super, przydałoby
się takich wydarzeń więcej
i częściej. Na pewno zapiszę się w przyszłym roku
– powiedziała po zakończeniu marszu Beata, jedna z
uczestniczek, mieszkanka
Gminy Łęczyce.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
uczestnikom za udział i dostosowanie się do panujących w trakcie wydarzenia
zasad.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie internetowej www.gik-leczyce.pl oraz profilu Facebook: GIKiB
Łęczyce.
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SPORT, OGŁOSZENIA
URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE
INFORMUJE

Karate tradycyjne

Złote i brązowe
medale
Na XXXI Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym, zawodnicy Karate Klubu Wejherowo
wywalczyli 7 medali: cztery złote i trzy brązowe.
W zawodach organizowanych przez Polski Związek Karate Tradycyjnego wystartowało blisko 250 zawodników
z całej Polski, którzy rywalizowali w różnych konkurencjach. Złote medale wywalczyli: Julia Mudlaff (fuku-go),
Karolina Witbrodt, Julia Staniszewska i Julia Mudlaff (kata drużynowe), a brązowe: Karolina Witbrodt
(kumite indywidualne) oraz Julia Staniszewska z Sewerynem Rogowskim (en-bu kobieta/mężczyzna). Czwarte
miejsce zajęła Anna Wypych w kata indywidualnym.
Zawodnicy Karate Klubu Wejherowo na co dzień trenują pod okiem senseia Mirosława Ellwarta (6 dan),
który jest także wiceprezesem Polskiego Związku Karate
Tradycyjnego i sędzią najwyższej klasy międzynarodowej
oraz znanym propagatorem karate tradycyjnego w Wejherowie i na Pomorzu.
OGŁOSZENIE

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.

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

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
REKLAMA

Szkoła nauki jazdy

Arkadiusz
Żukowski

Kursy kat. AM, A1, A2, A, B oraz szkolenia okresowe
i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych

Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56, 504 843 980, www.artex-wejherowo.pl

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

www.wznk.pl
Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

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

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

tel. 731-008-506

Wydawca: Anna Kuczmarska
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Drukarnia w Bydgoszczy
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ISSN: 2083-5671
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nadesłanych reklam i ogłoszeń.
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ORGANIZACJE
W trudnym czasie pozostały tylko wspomnienia

Zawieszona aktywność
doskwiera seniorom

Wspomnień czar - tylko tyle i tylko tak można opisać działalność aktywnych członków
wejherowskiego oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wejherowie.
Obecnie mogą tylko wspominać minione wydarzenia, bo ostatnie miesiące, zdominowane przez epidemię, pokrzyżowały wiele planów, przewróciły do góry nogami wiele
pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.
W siedzibie Oddziału
Rejonowy Związku w Wejherowie przy ul. Puckiej 9
spotykają się regularnie seniorki i seniorzy nie tylko z
Wejherowa. W skład wejherowskiej organizacji wchodzą także 4 gminne koła:
w Choczewie, w Luzinie, w
Strzebielinie i w Bożympolu. Ogółem Rejonowy Oddział Związku ma obecnie
866 członków.

Ostatnie spotkanie
w marcu

Wobec ograniczeń i zagrożeń, związanych z epidemią emeryci i renciści
martwią się o dalszą działalność, bo ich aktywność
została zawieszona.
- Obawiamy się, że jak tak
dalej będzie, to nasi członkowie będą rezygnować z
uczestnictwa w działalno-

ści związku. Spotykamy
się, żeby organizować dla
wszystkich członków różne
zajęcia, spotkania z interesującymi ludźmi, wycieczki, wyjścia do teatru, kina,
na wystawy, itp. – mówi
Teresa Grzywacz, szefowa oddziału rejonowego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wejherowie. - Zaplanowałyśmy
wiele ciekawych wydarzeń,
ale wszystkie trzeba było odwołać, głównie dlatego, że ludzie rezygnują ze
spotkań w szerszym gronie.
Teraz również z powodu
ograniczeń, związanych z
czerwoną strefą w naszym
powiecie.
Ostatnie większe spotkanie w siedzibie na Puckiej
9 odbyło się z okazji Dnia
Kobiet (pisaliśmy o nim w
„Pulsie”). Tego dnia panie

miały okazję do porozmawiania przy herbatce, kawie
i cieście, a także do spotkania ze specjalistką od kosmetyków i zdrowia.

Zarząd
wciąż aktywny

Obecnie
w
siedzibie
związku pojawiają się dwa
razy w tygodniu panie z
zarządu organizacji: Teresa Grzywacz, Justyna
Priss, Krystyna Klawitter, Gabriela Plińska,
Irena Klaman.
Jedyną większą przerwą w działalności wejherowskiego
oddziału
była kwarantanna obejmująca wszystkich członków
od końca marca do końca
czerwca. Od lipca zarząd
powrócił do pracy, a panie
z zarządu, mimo zagrożenia zakażeniem koronawi-

rusem, są zobowiązane do
regularnych spotkań. Jest
to ich ustawowy obowiązek. Muszą regularnie prowadzić otwarte biuro dla
ludzi z zewnątrz, sporządzać sprawozdania z działalności. Na dodatek muszą
przecież regularnie opłacać
media wejherowskiego biura. Czynsz za samą siedzibę na Puckiej 9 płaci Urząd
Miasta. Finansowe możliwości są bardzo skromne, a
oprócz miasta pomoc świadczy także samorząd powiatu wejherowskiego.

Wspaniałe
wspomnienia
i obawy

Dla seniorów ze związku
emerytów i rencistów dużym przeżyciem i atrakcją
były zawsze wspólne wojaże
po Polsce, a czasem i za gra-

W siedzibie organizacji przy ul. Puckiej regularnie
spotykają się członkinie Zarządu OR ZERiI.
nicę. W tym roku planowany jesienny wyjazd był już
zapięty na ostatni guzik.
Niestety, trzeba było odwołać tę wycieczkę,
- Zwyczajowo wyjeżdżała
40-50 osobowa grupa. Przez
cały rok załatwiałyśmy formalności,
wybierałyśmy
najkorzystniejszą
ofertę.
Wspomnienia pozostały na
zawsze, a zdjęcia trafiły do
gabloty wspomnień - mówi
Justyna Priss.
Nawet nestorka wejherowskich seniorów pani Gabriela Plińska nie kryje

zadowolenia z takich podróży i wspomina każdą udaną imprezę. Pani Gabriela
jest tu „od zawsze”, więc ma
co wspominać i może wiele
opowiedzieć. Ona również
obawia się, że z powodu koronawirusa seniorzy ograniczą swoją aktywność w
związku i na dłużej pozostanie tylko wspomnień
czar. A szkoda, bo seniorzy
chcą być aktywni i cieszyć
się życiem. Życzymy im powrotu do aktywności oraz
najbardziej
potrzebnego
zdrowia.
DK
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