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letnie, plenerowe seanse filmowe, zajęcia jogi w parku oraz do letniej biblioteki, a piękny Park Miejski im. 
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Fot. Leszek Spigarski
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Organizatorem konkur-
su i programu, w którym 
wzięło łącznie 163 samo-
rządów z całej Polski, była 
Fundacja Rozwoju Eduka-
cji i Szkolnictwa Wyższego. 

Wejherowski samorząd 
otrzymał też Wyróżnienie 
Nadzwyczajne „Primus” za 
najwyższą liczbę punktów 
rankingowych przyzna-
nych przez recenzentów, 
co potwierdza, że Wejhero-
wo jest liderem na tle in-
nych samorządów w Polsce 
wdrażającym innowacyj-
ne rozwiązania w obszarze 
edukacji.

W uzasadnieniu do nagro-
dy czytamy: „Gmina Miasta 
Wejherowa może być wzo-
rem dla innych wielkościowo 
(a także większych gmin wo-
jewództwa pomorskiego) jak 
efektywnie i długofalowo in-

Nagrody w ogólnopolskim konkursie

wejherowo 
Liderem edukacji

Wejherowo uhonorowano czterema nagrodami w X edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów 
i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. 
To wspólny sukces pracowników i dyrektorów szkół podległych 
miastu, uczniów z rodzicami, pracowników obsługi z Centrum 
Usług Wspólnych oraz władz Wejherowa.

westować w edukację dzieci 
i młodzieży, wychodząc z za-
łożenia, iż podstawa naucza-
nia zdobyta w przedszkolu, 
szkole podstawowej i w in-
nych ośrodkach proeduka-
cyjnych będzie procentować 
w przyszłości. (...) Gmina 
Miasta Wejherowa jest li-
derem wśród JST odnośnie 
inwestycji infrastruktural-
nych mających systemowo 
podnosić jakość edukacji w 
szkołach i przedszkolach.”

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 

został uhonorowany Meda-
lem Edukacyjnym „Samo-
rządowiec 30-lecia” i znalazł 
się w gronie dziewięciu wło-
darzy w kraju o najwybit-
niejszych osiągnięciach 
w dziedzinie zarządzania 
oświatą. Komisja doceniła 
wieloletnie działania Prezy-
denta na rzecz środowiska 
edukacyjnego, realizację ini-
cjatyw prospołecznych, wie-
loobszarową edukację, także 
historyczno-środowiskową.

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Martyrologii Piaśnicy 

otrzymała Certyfikat Edu-
kacyjnej Doskonałości, ja-
ko jedna z 20 najlepszych 
szkół i placówek w Polsce, 
wyróżniających się naj-
wyższą jakością edukacji, 
nowoczesnym modelem za-
rządzania oraz znaczącymi 
sukcesami w kształceniu 
dzieci i młodzieży, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 

uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych.

- Bardzo cieszę się że ko-
misja, w której zasiadają 
profesorowie: wybitni eks-
perci w dziedzinie edukacji, 
dokonując audytu wielu or-
ganów prowadzących szko-
ły w całym kraju, uznała, 
iż Wejherowo reprezentuje 
wysoki poziom zarządzania 

oświatą i wdraża nowator-
skie, innowacyjne działania 
w tym zakresie - powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Wyróżnienia Nadzwy-
czajne „Primus” otrzymało 
jedynie sześć samorządów w 
Polsce, co stawia nasze mia-
sto w ścisłej czołówce samo-
rządów. 

- W przypadku podmio-
tów działających na terenie 
miasta Wejherowa typowym 
przykładem będzie Filhar-
monia Kaszubska. Miesz-
kaniec posiadający Kartę 
będzie mógł taniej kupić 
bilet do Filharmonii, niż 
osoba z zewnątrz. To sa-
mo będzie dotyczyło krytej 
pływalni przy Szkole Pod-
stawowej nr 8,  a także in-
nych usług świadczonych 
przez Miasto Wejherowo 
np. przejazdów autobusa-
mi miejskiej komunikacji. 
Myślę, że będzie to nowy 

Jak już informowaliśmy miasto podjęło pracę nad wdrożeniem Karty Mieszkańca w Wejherowie, która ma zostać uruchomio-
na już jesienią tego roku. Karta Mieszkańca będzie w formie plastikowej oraz mobilnej w zależności od preferencji użytkownika. 

korzyści dla wszystkich mieszkańców, ale także przedsiębiorców 

Dzięki karcie Mieszkańca będzie taniej
i bardzo nowoczesny ele-
ment funkcjonowania mia-
sta, specjalnie dedykowany 
dla mieszkańców - pod-
kreśla zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz dodając, że 
Kartę będzie można pobrać 
w Urzędzie Miejskim lub w 
wyznaczonych punktach na 
terenie miasta. A wnioski o 
wydanie Karty będzie moż-
na składać zarówno elek-
tronicznie, jak również na 
papierze. 

Jesienią tego roku zosta-
nie uruchomiona procedura 

składania wniosków, które 
będzie można wypełnić w 
formie elektronicznej oraz 
w formie papierowej. 

Żeby uzyskać Kartę  
trzeba będzie wykazać, że 
jest się mieszkańcem Wej-
herowa i tutaj płaci się po-
datki. Dlatego zasadniczym 
na to dowodem jest dekla-
racja podatkowa PIT, gdzie 
wskazany jest adres za-
mieszkania w Wejherowie. 
O Kartę dla dzieci niepeł-
noletnich będzie mógł wy-
stąpić rodzic posiadający 
uprawnienie do KM. 

- Zachęcam wszystkie 
podmioty prywatne działa-
jące na terenie Wejherowa 
i tych wszystkich, którzy 
świadczą różnego rodza-
ju usługi, bądź prowadzą 
sklepy, bary, restauracje i 
kawiarnie, aby do tego się 
włączyli. Od 13 lipca br. 
na stronie miasta www.
wejherowo.pl znajdzie się 
specjalny formularz umoż-
liwiający podmiotom zgło-
szenie przytępienia do 

Karty Mieszkańca, do cze-
go bardzo serdecznie za-
chęcam - mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz. 

Korzyści wynikają-
ce z wprowadzenia Karty 
Mieszkańca będą dotyczy-
ły także przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie 
miasta. Poprzez przyłącze-
nie się do Karty Mieszkań-
ca przedsiębiorca nie tylko 
będzie mógł reklamować 

swoją działalność, ale tak-
że będzie mógł wprowadzać 
różnego rodzaje udogod-
nienia dla swoich klientów 
takie jak: rabaty, zniżki, 
promocje. 

Podmioty zainteresowa-
ne przystąpieniem do Kar-
ty Mieszkańca serdecznie 
zachęcamy do wypełnienia 
formularza  i przesłanie go 
na adres: 
turystyka@wejherowo.pl 

więcej na:  http://www.wejherowo.pl/artykuly/przylacz-sie-do-karty-mieszkanca

- Sukcesu nie osiąga się w pojedynkę, ale dzięki współpracy, 
dlatego chciałbym podziękować dyrektorom naszych placó-
wek oświatowych, wszystkim pracownikom szkół i Wejherow-
skiego Centrum Usług Wspólnych, a także rodzicom i całej 
społeczności szkolnej - powiedział Arkadiusz kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.
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Na każdej z wymienio-
nych ulic mieszkańcy mają 
do dyspozycji pięć pojem-
ników przeznaczonych do 
segregacji odpadów na: pa-
pier, szkło, metale i two-
rzywa sztuczne, BIO i na 
odpady zmieszane. Otwar-
cie  bębna wrzutowego 
następuje po użyciu spe-

- Motorem napędowym był 
dla mnie sąsiad, który zgło-
sił się do mnie z sygnałem, 
aby zrobić coś z tym zanie-
dbanym terenem. Pomyśla-
łem, że należy skorzystać z 
możliwości, jaką daje Bu-
dżet Obywatelski. Złożyłem 
wniosek, kosztorys, zebra-
łem niezbędne pozwolenia i 
wystartowaliśmy  w Budże-
cie Obywatelskim zbierając 
769 głosów. Cieszę się, że 
nasz projekt doczekał się re-
alizacji - powiedział radny 
Leszek Szczypior.

Podczas otwarcia obiek-
tu zastępca prezydent 
Beata Rutkiewicz poin-
formowała, że prace bu-
dowlane przy realizacji tego 
projektu trwały od lutego 
br. Koszt realizacji wyniósł 
niespełna 140 tys. zł.

- Plac zabaw dostępny jest 
dla wszystkich mieszkańców, 
nie tylko osiedla 1000-lecia. 
Częściowe ogrodzenie w stre-
fie rekreacji placu zabaw dla 
najmłodszych jest podykto-
wane względami bezpieczeń-
stwa, ale furtka nie będzie 
zamykana. Z obiektu będzie 

Na osiedlu 1000-lecia oddano do użytku plac zabaw

Atrakcyjne miejsce dla dzieci 
i dla dorosłych mieszkańców

Dzięki projektowi z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, którego autorem jest 
radny Leszek Szczypior oraz wspierająca ten pomysł radna Justyna Ostrowska, powstał 
plac zabaw z siłownią zewnętrzną. Zdaniem mieszkańców, pusty i zaniedbany plac szpe-
cił osiedlowe otoczenie, a teraz jest coś konkretnego, zarówno dla dzieci i jak dla doro-
słych i jest bardzo ładnie.

można korzystać przez ca-
łą dobę - podkreśliła Beata 
Rutkiewicz.

Obok placu zabaw wy-
posażonego w różne urzą-
dzenia dla dzieci, powstała 
siłownia zewnętrzna dla 
dorosłych. Dodatkowo za-
montowano ławki, kosze i 
stojak na rowery. 

- Trzeba pamiętać, że to 
miejsce rekreacji, które bę-
dzie służyło mieszkańcom 
przez kolejne lata, powstało 
dzięki Budżetowi Obywatel-
skiemu. Projekty Budżetu 
Obywatelskiego nadal bę-
dą pomagały mieszkańcom 
zmieniać swoje najbliższe 
otoczenie - dodaje Arka-

diusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta miasta.

Justyna Ostrowska, 
radna Wejherowa, która 
zaangażowała się w budo-
wę tego placu podkreśliła, 
że takie miejsca zabaw i 
aktywności sportowej słu-
żą m.in. integracji miesz-
kańców.

cjalnej karty, którą mają 
mieszkańcy okolicznych 
budynków.

Opróżnieniem  pojem-
ników zajmuje się Zakład 
Usług Komunalnych w 
Wejherowie. Często jest 
jednak tak, że specjali-
styczny pojazd ZUK-u nie 
może podjechać pod zapeł-

niony pojemnik, bo dojazd 
utrudniają zaparkowane 
samochodowe. Miejsca zo-
stały odpowiednio oznako-
wane znakami pionowymi 
i poziomymi, mimo to auta 
blokują dojazd. Egzekwo-
waniem zapewnienia dojaz-
du do pojemników zajmuje 
się Straż Miejska

Tylko w jeden dzień lipca 
parkujący w miejscach za-
bronionych i blokujący do-
jazd do gniazd-pojemników 
otrzymali tzw. żółtą kartę, 
tj. pouczenie za zatrzyma-
nie się w miejscu zabronio-
nym. Przy kolejnej kontroli 
nakładane będą już manda-
ty karne.

Blokują dojazd do podziemnych pojemników

strażnicy będą karać mandatami
Nie wolno parkować na drogach dojazdowych do podziemnych gniazd na odpady, które nie-

dawno oddano do użytku mieszkańców w ośmiu lokalizacjach na terenie miasta Wejherowa, 
przy ul: Wałowa, Sportowa i Reformatów. Urząd Miejski i Zakład Usług Komunalnych wpro-
wadził pilotażowy program segregacji odpadów w pojemnikach podziemnych tzw. gniazdach. 

Wikipedia: Hejt, Hejt w internecie (ang. hate , pol. niena-
wiść) – zjawisko społeczne o charakterze poniżającym obser-
wowanym w środowisku internetu (portale społecznościowe, 
komentarze pod artykułami w serwisach informacyjnych, 
komunikatory internetowe etc.). Według słownika języka 
polskiego jest to obraźliwy i zwykle agresywny komentarz 
internetowy lub mówienie w sposób wrogi i agresywny na 
jakiś temat lub o jakiejś osobie.  Przykładem są negatywne 
komentarze dotyczące osób publicznych. Jak sportowcy, po-
litycy czy aktorzy. Jak wykazuje jedno z badań prawdopo-
dobnymi czynnikami wyjaśniającymi angażowanie się ludzi 
w zjawisko hejtu w internecie może być wysoka psychopatia.

Również w wejherowie

Facebook 
blokuje hejterów

Zdarza się, że serwis społecznościowy Facebook usuwa wpi-
sy lub nawet blokuje profile niektórych użytkowników. Dzieje 
się tak, kiedy naruszają oni tzw. standardy społeczności, np. za-
mieszczają fałszywe informacje, prześladują lub nękają innych. 

Od paru miesięcy opisuję działania internetowych hejterów, któ-
rzy nie tylko zajadle atakują prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta, ale także chamsko odnoszą się do tych mieszkańców, 
którzy mają inne niż oni zdanie na tematy miejskie, popierają i gło-
sowali na  prezydenta albo choćby nie zgadzają się na ataki w tak 
podłym stylu. Każdą władzę - od Prezydenta Polski do sołtysa - na-
leży oceniać i rozliczać, ale niech to będzie uczciwe, oparte na praw-
dzie i rzetelnych informacjach oraz służy cywilizowanej dyskusji w 
celu rozwiązywaniu realnych problemów. Tymczasem czytając nie-
które wejherowskie profile na Facebook-u czy gazetki można dojść 
do wniosku, że kłamią w żywe oczy i służą jedynie do szkalowania i 
obrażania prezydenta Hildebrandta oraz jego współpracowników. 
W zasadzie za każdym razem można tam znaleźć nieprawdziwe in-
formacje, manipulacje, często zwykłe brednie. Są one przepełnio-
ne agresją, również wobec mieszkańców o innych poglądach. Jak 
zauważyli internauci, obecnie kilka osób zajmuje się tym w naszym 
mieście prawie zawodowo i nie z pobudek prospołecznych, jak usi-
łują to przedstawiać, tylko to zorganizowana machina pogardy za 
pieniądze. A to wymaga napiętnowania.

Dla przykładu, ujawniłem oszczerstwa i bezpodstawne oskar-
żenia dotyczące budowy Wodnych Ogrodów, które zamieścili na 
profilach Facebook przeciwnicy prezydenta Krzysztofa Hilde-
brandta. Po moim artykule te publikacje zostały przez autorów 
usunięte. Tym samym oszuści przyznali się do swoich oszustw! 
Gdyby było inaczej i te publikacje zawierałyby prawdę, to prze-
cież by ich nie usunęli? Czarno na białym udowodniłem, że kłamią 
i musieli sami usunąć te publikacje. Podobne naciągane bzdury 
ukazują się na przykład w temacie budowy Galerii Srebrna.

Bardziej wnikliwi obserwatorzy zauważyli zapewne, że ostatnio 
to Facebook usunął różne oszczercze wpisy, a przede wszystkim za-
blokował na jakiś czas (i to nie pierwszy raz!) profil jednego hejtera, 
przez co obecnie nie może on nic tam zamieszczać. Wiadomo, że 
nikt w Wejherowie nie ma układów w Facebook-u i nie zna Marka 
Zuckerberga, więc zablokowanie profilu świadczy tylko o wielkiej 
skali ujawnionych oszczerstw. To jest najlepszy dowód, że mamy 
na tym profilu do czynienia z hejtem. Oczywiście nie oznacza to, że 
całą reszta informacji na Facebook-u jest prawdziwa czy nie obra-
ża innych. Po prostu takie zablokowanie użytkownika jest rzadkim 
działaniem Facebook-a, gdyż nie jest on w stanie reagować przy 
miliardach wpisów. Jeśli już ktoś zostanie przyłapany, świadczy to 
o dużych nadużyciach, których dopuścił się zablokowany hejter.

      Dr Puls

Ps. Pragnę zapewnić Czytelników, że opowiadania polityczne 
oczywiście znów będą na łamach Pulsu, jak tylko Wielki Dewelo-
per wróci z wakacji …
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Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza ma na celu 
zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i 
spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkal-
nych. Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel 
nieruchomości lub zarządca nieruchomości. 

Właściciele budynków istniejących mają na to 12 mie-
sięcy, a właściciele budynków nowopowstałych oraz zmie-
niających system grzewczy tylko 14 dni.

Deklarację najprościej i najwygodniej złożyć w formie 
elektronicznej przez stronę: https://zone.gunb.gov.pl za 
pomocą Profilu zaufanego bankowości elektronicznej.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w for-
mie elektronicznej, będzie można złożyć deklaracje w for-
mie papierowej. 

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składa-
nia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB).  Musi ją złożyć 
każdy właściciel lub zarządca nieruchomości.

Baza źródeł ciepła w budynkach

konieczna 
deklaracja

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

Na realizację tego projektu wejherowski samorząd 
otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Powstanie tu także łącznik drogowy obydwu ulic, który 
będzie miał szerokość 5,5 metra i długość 130 mb. Cześć 
prac już wykonano m.in. odwodnienie i kanalizacja oraz 
instalacja oświetleniowa. Utwardzono też nawierzchnię 
podwórza z miejscami postojowymi. Przed wykonawcą na-
sadzenia różnej zieleni.

Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz informuje, że 
dzięki tej inwestycji, której zakończenie planowane jest na 
koniec roku, powstanie ciąg pieszo-jezdny z miejscami po-
stojowymi i dogodnym dojazdem na podwórze od strony ul. 
Reformatów oraz dogodne dojście do miasta z dwóch stron.

Rewitalizacja Śródmieścia wejherowa

Zagospodarowane podwórko
Podwórze między budynkami przy ulicach 12 Marca i Reformatów jest już zupełnie in-

ne. To efekt zagospodarowania terenu w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia-
Wejherowa”. Powstaje tam również łącznik drogowy, teren zostanie obsadzony zielenią.

Nowa wersja pogramu „Czyste Powietrze” 

ważne zmiany
1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze. Wprowadzo-

ne zostały trzy ważne zmiany: wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 01.01.2022 r.), 
zwiększenie progów dochodowych w drugiej części programu, poszerzenie listy urzą-
dzeń do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został 
również uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.

TRZY WAŻNE ZMIANY 
Zakup i montaż kotła 

na węgiel będą możliwe 
tylko do końca bieżącego 
roku. Wniosek o dofinanso-
wanie należy zatem złożyć 
do 31 grudnia 2021 (ko-
nieczne jest wystawienie 
faktury lub równoważnego 
dokumentu księgowego z da-
tą do 31 grudnia 2021 r.). Od 
1 stycznia 2022 r nie będzie 
już można składać wniosków 
o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększone zostają 
progi dochodowe w dru-
giej części programu, czy-
li w podwyższonym poziomie 
dofinansowania. W przypad-
ku gospodarstw wieloosobo-
wych próg ten wynosi do 
1 564 zł przeciętnego mie-
sięcznego dochodu na osobę, 
a dla gospodarstw jednooso-
bowych do 2 189 zł.

Możliwe jest ubieganie 
się o większe niż dotych-
czas wsparcie na zakup i 
montaż kotła na pellet o 
podwyższonym standar-
dzie. Dotacja może wynieść 
do 9 000 zł (nie więcej niż 
45% faktycznie poniesionych 

kosztów) przy podstawowym 
poziomie dofinansowania 
oraz do 12 000 zł (nie więcej 
niż 60% kosztów) przy pod-
wyższonym poziomie dotacji.

ŚCIEŻKA BANKOWA
Alior Bank oraz Bank 

Ochrony Środowiska – to 
pierwsze banki, które roz-
poczęły nabór wniosków o 
dotacje na częściową spłatę 
kapitału kredytu w progra-
mie Czyste Powietrze. Po-
życzki wyniosą do 100 000 zł.

Współpraca z bankami 
jest bardzo ważna. Wiele 
osób, dla których wcześniej 
było to niemożliwe, będzie 
mogło skorzystać z dofinan-
sowania na zakup nowego 
źródła ciepła oraz termomo-
dernizację domów. Banki bę-
dą udzielały kredytu Czyste 
Powietrze, u nich też będzie 
można złożyć wniosek o do-
tację w ramach programu.

Część warunków dofi-
nansowania dla ścieżki 
bankowej jest jednak inna 
niż ta realizowana za po-
średnictwem wojewódzkich 
funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany:
• Rozpoczęcie przed-

sięwzięcia:
W przypadku wniosków 

składanych w WFOŚiGW 
w Gdańsku – do 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku.

W przypadku banków 
- od daty złożenia wniosku.

• Okres realizacji inwe-
stycji:

WFOŚiGW w Gdańsku: 
30 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku.

Bank: 18 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku.

• Rozliczenie wniosku:
WFOŚiGW w Gdańsku: 

maksymalnie w trzech czę-
ściach

Bank: rozliczenie całości 
po zakończeniu przedsię-
wzięcia.

• Korekta wniosku:
Mozliwa w WFOŚiGW w 

Gdańsku.  W Banku nie ma 
możliwość ponownego złoże-
nia wniosku.

Więcej: na stronie miasta: 
http://www.wejherowo.pl/
artykuly/ruszyla-sciezka-
bankowa-w-programie-
czyste-powietrze

Źródło: wFoŚigw w gdań-
sku (www.wfos.gdansk.pl)
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wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

To kolejne środki, jakie w 
ostatnim czasie otrzymała 
parafia. W ciągu ostatnich 
trzech lat Rada Powiatu 
Wejherowskiego przekazała 
135.000 zł na remont zabyt-
kowej świątyni. Pieniądze 
przeznaczone zostały na 
prace konserwatorskie i re-
stauratorskie przy ceglanej 
elewacji kościoła. 

– Każdego roku przezna-
czamy środki finansowe na 
ratowanie obiektów sakral-
nych, dzięki czemu miesz-
kańcy naszego powiatu i 
turyści mogą zachwycać się 
pięknem zabytkowych świą-
tyń Ziemi Wejherowskiej 
– podkreśla  Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Zadanie zostało dofinanso-
wane ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach projektu: 
„System Aktywizacji Spo-
łeczno-Zawodowej w powie-
cie wejherowskim II – drugi 
etap”, w ramach działania 
Usługi społeczne Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Maratony terapeutyczne 
stanowią formę terapeutycz-
nych zajęć grupowych. W ra-
mach projektu przewidziano 
łącznie 720 godzin grupo-
wych zajęć terapeutycznych.

W Powiatowym Ze-
spole Kształcenia Spe-
cjalnego w Wejherowie 
zakończyły się prace 
związane z zagospoda-
rowaniem terenów zielo-
nych wokół placówki.

W ramach zadania wy-
konano prace ziemne, upo-
rządkowanie terenu i nowe 
nasadzenia krzewów i ro-
ślin ozdobnych oraz wybu-
dowano dwie szklarnie.

Zadanie zostało dofinan-
sowane ze środków WFO-
ŚiGW.

Studenci pierwszego ro-
ku kierunku pielęgniar-
stwo, przed rozpoczęciem 
zajęć praktycznych i prak-
tyk zawodowych w szpita-
lach, otrzymali medyczne 
uniformy.

– Kaszubsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa w Wejherowie 
jest jedyną uczelnią wyższą 

Dotacja na prace 
przy zabytkowym kościele

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 40.000 zł na wykonanie dokumentacji 
konserwatorskiej, koniecznej do przeprowadzenia prac związanych 
m.in. z wymianą połaci dachowej i ociepleniem dachu w kościele.

Powiat wspiera
studentów kPsw

Starostwo Powiatowe w Wejherowie wsparło zakup odzieży me-
dycznej dla studentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w 
Wejherowie. 

na naszym terenie. Powsta-
ła w 2003 r. i od tego cza-
su stale się rozwija i podnosi 
poziom oferty edukacyjnej. W 
zeszłym roku placówka uzy-
skała pozwolenie na utworze-
nie studiów drugiego stopnia 
na kierunku socjologia oraz 
akredytację na prowadzenie 
studiów pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kie-
runku pielęgniarstwo. O ten 
kierunek zabiegaliśmy bar-
dzo aktywnie, ponieważ to 
szansa dla uczniów naszej 
szkoły policealnej na prze-
kwalifikowanie się i zdoby-
cie wyższego wykształcenia 
– mówi Starosta Wejherow-
ski  Gabriela Lisius. 

Pomoc dla osób 
uzależnionych

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się podpisanie 
umowy ze Stowarzyszeniem „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”, re-
prezentowanym przez pełnomocnika Ewę Aldonę Wensierską,  na 
wykonanie zadania pn. „Realizacja maratonów terapeutycznych dla 
osób uzależnionych i członków rodzin”.

Starosta Gabriela Lisius i proboszcz parafii św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Zwartowie - ks. Alojzy Kąkolewski.

Od lewej: Wicestarosta Jacek Thiel, pełnomocnik 
Ewa Aldona Wensierska i Starosta Gabriela Lisius.

więcej informacji na: https://powiatwejherowski.pl  
oraz  www.facebook.com/powiatwejherowski

teren wokół PZks pięknieje
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koncerty, plenerowe kino, rekreacja

Atrakcyjne wakacje
w wejherowie

AkTUAlnOśCI

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Jeden z niedzielnych koncertów w parku - gorące rytmy w wykonaniu zespołu Mike 
Rif & Cubania. 

O bogatej wakacyjnej ofercie dla mieszkańców Wejherowa oraz 
turystów pisaliśmy już w poprzednim „Pulsie”. W kolejnych nu-
merach gazety będziemy o niej przypominać.  Władze miasta za-
praszają m.in. na darmowe wycieczki z przewodnikiem (start 
codziennie o 11.00 przy pomniku J. Wejhera), koncerty letnie, se-
anse filmowe, zajęcia jogi oraz do letniej biblioteki. Nie brakuje 
propozycji zabaw dla najmłodszych mieszkańców Wejherowa.

Atrakcje muzyczne
W niedzielne popołudnie 

11 lipca w Parku Miejskim 
w Wejherowie w ramach 
Koncertów Letnich wystąpił 
Mike Rif & Cubania z utwo-
rami latynoamerykańskimi. 
W skład zespołu wchodzą  
m.in. Kubańczycy: energe-
tyczny wokalista Mike Rif 
oraz perkusista José Tor-
res - wirtuoz instrumentów 
perkusyjnych, od wielu lat 
mieszkający w Polsce.

Tego samego popołudnia,  
nieco wcześniej przy siedzi-
bie Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej wystąpił Duo del Gesú - 
duet smyczkowy, świętujący  
10-lecie międzynarodowej 
działalności artystycznej. 
Francuski skrzypek Ar-
naud Kaminski i polski 
altowiolista Krzysztof Ko-
mendarek-Tymendorf 
(obaj na zdjęciu poniżej) za-
pewnili słuchaczom wspa-
niałą muzyczną ucztę.

18 lipca w parku zagrał 
zespół Cheapp Tabacco, 
a w najbliższą niedzielę 25 
lipca na małej scenie wy-
stąpi Andrzej Marczyń-
ski. W programie kolejnych 

koncertów znajdzie się:  1 
sierpnia - Paweł Nowak 
Klezmoret, 8 sierpnia - 
Pinky Loops, 15 sierp-
nia na rynku odbędzie się 
Potańcówka Miejska, 22 
sierpnia - The Missing 
Part, 29 sierpnia - Bakte-
riusz i Próchniak - Teatr 
Komedii Valldall. 

Plenerowe kino
W amfiteatrze w par-

ku funkcjonuje, jak co ro-
ku, Wejherowskie Kino 
pod Gwiazdami. Seanse 
odbywają się w czwartki 
o godz. 21.30. Jeszcze dzi-
siaj, 22 lipca zaplanowano 
film „Biuro detektywistycz-
ne: Pierwsza tajemnica”, 29 
lipca - „Włoskie wakacje”, 5 
sierpnia - „Urwis”, 12 sierp-
nia - „Żegnajcie głupcy”, 19 
sierpnia - „(Nie)znajomi”.

Joga w Parku 
W każdą wakacyjną nie-

dzielę o godz. 9.30 odbywają  
się zajęcia jogi na świeżym 
powietrzu. Dzięki dofinan-
sowaniu z Urzędu Miejskie-
go, ćwiczenia na trawniku za 
Pałacem Przebendowskich 
są darmowe i otwarte dla 
wszystkich. Uczestnicy zo-
bowiązani są przynieść wła-

sną matę lub koc. Zajęcia 
prowadzą nauczyciele jogi ze 
Szkoły jogi 12 asan: Magda 
Kamińska, Paula Krze-
mińska, Alicja Mazgaj-
czyk, Marcin Lubowicz. 
Więcej o Jodze w Parku na 
stronie: www.12asan.pl

Pisarze i regionaliści
Miejska Biblioteka Pu-

bliczna im. Aleksandra 
Majkowskiego w Wejhe-
rowie razem z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej za-
praszają na „Literackie 
środy”, czyli cykl spotkań 
z autorami z naszego re-
gionu. Spotkania odbywają 
się na tarasie Muzeum i są 
uzupełnieniem Letniej Bi-
blioteki w Pałacu.

Bohaterem pierwszego 
spotkania był pisarz, poeta, 
dziennikarz i redaktor: dr 
Eugeniusz Pryczkowski 
(na zdjęciu u dołu w środ-
ku), który okazał się bardzo 
wesołym i energetycznym 
prelegentem, piszący i mó-
wiący po kaszubsku. Twór-
cę cieszy coraz większa 
popularność literatury ka-
szubskiej wśród mieszkań-
ców Kaszub, ale też wśród 

przyjezdnych gości. 
14 lipca na pałacowym 

tarasie odbyło się spotkanie 
z Henrykiem Połchow-
skim autorem  powieści 
pt. „Wrzask” oraz z Bogną 
Zubrzycką, która zainspi-
rowała go do napisania tej 

książki. (oboje na zdjęciu 
poniżej).

Wczoraj w Letniej Bi-
bliotece odbyło się spotka-
nie z pisarzem, a na co 
dzień pracownikiem Mu-
zeum PiMK-P - Romanem 
Drzeżdżonem, a za ty-

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

O wakacyjnnych zaję-
ciach dla dzieci i mło-
dzieży piszemy też na 
str. 11 i 14.

dzień 28 lipca gościem Li-
terackich Spotkań będzie 
Artur Jabłoński.
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WYDARZEnIA

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród odbyło się 7 lipca w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Nagrody lau-
reatkom wręczyli: zastępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego - Mirosław Gaffka. 

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ chóru 
Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka pod dyrek-
cją Marcina Grzywacza. 

W 15. edycji konkursu nagrodzono 12 hafciarek:
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Beata Butowska, 

Teresa Domnik, Teresa Dembkowska, Barbara Ja-
edtka-Walaszkowska, Maria Michałowska i Ludwi-
ka Wesserling

Drugie miejsce zajeły: Małgorzata Szmidtka, Irena 
Bardczak-Nowak, Wanda Mironkiewicz, Mirosława 
Dargacz i Zofia Magulska

Trzecią nagrodę otrzymała Elżbieta Malewska.
Wszystkim laureatkom gratulujemy, a mieszkańców 

Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a także wakacyj-
nych gości zachęcamy do obejrzenia pięknych prac na wy-
stawie w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a, czyli w 
wejherowskim Pałacu. Wystawa będzie czynna do 5 wrze-
śnia br.

- Ideą konkursu jest propagowanie kaszubskiej sztuki 
hafciarskiej jako czołowego rękodzieła regionu. Pokazanie 
jego piękna oraz różnorodności, którą reprezentują poszcze-
gólne szkoły haftu ze szczególnym uwypukleniem szkoły 
wejherowskiej stanowiącej lokalny wyróżnik na tle całego 
regionu - mówi Benita Grzenkowicz-Ropela, koordyna-
tor wystawy i całego wydarzenia z ramienia muzeum. 

konkurs haftu kaszubskiego w wejherowskim Muzeum po raz 15.

Piękne prace na wystawie w pałacu
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej rozstrzygnięto XV Powiatowo-Miejski Konkurs 

Haftu Kaszubskiego, zorganizowany tradycyjnie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Wejhe-
rowie oraz klub hafciarski „Tulpa”. 

Fot. Leszek Spigarski

Powyżej laureatki kon-
kursu, obok i poniżej 
wystawa haftu w pałacu.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

W 200-lecie urodzin C.K. 
Norwida Sejm RP ustano-
wił rok 2021 Rokiem Cy-
priana Kamila Norwida. W 
związku z tym, oprócz tra-
dycyjnych trzech kategorii 
konkursowych organiza-
torzy proponują czwartą: 
tłumaczenie wierszy tego 
poety na język kaszubski. 

Tym samym jury kon-
kursu będzie oceniać prace 
w 4 kategoriach:

1. Opowiadanie lub esej 
w języku kaszubskim - pra-
ca konkursowa. 

2. Utwór poetycki w języ-
ku kaszubskim;

3. Utwór sceniczny w ję-
zyku kaszubskim;

4. Tłumaczenie wierszy 
Cypriana Kamila Norwida 
na język kaszubski (uczest-
nicy wybierają dowolne 3 
wiersze).

Warunkiem uczestnic-
twa w konkursie jest przy-
słanie do 31 sierpnia 
2021 r. niepublikowanej 
wcześniej pracy (prac) w 4 
egzemplarzach na adres: 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, ul. 
Zamkowa 2a, 84-200 Wej-
herowo. Na kopercie należy 
umieścić dopisek: Konkurs 
im. Jana Drzeżdżona. 

Na autorów najlepszych 
prac w konkursie czekają 
nagrody pieniężne. 

Projekt pn. XXII Ogól-
nopolski Konkurs Literac-
ki im. Jana Drzeżdżona jest 
dofinansowany ze środków 
dotacji Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
oraz ze środków Powiatu 
Wejherowskiego.

konkurs 
Literacki 
Norwid po 
kaszubsku

Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie ogła-
sza XXII Ogólnopol-
ski Konkurs Literacki 
im. Jana Drzeżdżona. 
Jedną z kategorii jest 
tłumaczenie wierszy 
C.K. Norwida na język 
kaszubski.
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Konkurs skierowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu było m.in.: popularyzacja polskiej muzyki 
rozrywkowej oraz wspieranie i promocja utalentowanej młodzieży. Organizatorem wyda-
rzenia było Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz PZPOW w Wejherowie.

Grupa 100 reprezen-
tantów Kaszubskiej Pie-
szej Pielgrzymki pojedzie 
autokarami do Hiszpanii. 
Tam pielgrzymi przema-
szerują ok. 100 km Drogą 
św. Jakuba, docierając do 
sanktuarium maryjnego w 
Santiago de Compostella. 

Uczestnicy pielgrzymki 
na Jasną Górę tradycyjnie 
odwiedzą również Duchową 
Stolicę Kaszub, czyli Wej-
herowo. Do naszego miasta 
przybędą w poniedziałek 
26 lipca ok. godz. 17.50. W 
Kościele Trójcy Św. (Ko-
legiata) zostanie dla nich 
odprawione nabożeństwo. 
Po noclegu w Wejherowie, 
we wtorek 27 lipca o godz. 

Przegląd talentów wokalnych

hel - jasna góra - santiago de Compostella

40. Piesza Pielgrzymka 
kaszubska

Od 25 lipca do 23 sierpnia br. prowadzona będzie wyjątkowa, 
Jubileuszowa Pielgrzymka Kaszubów na Jasną Górę. Pielgrzy-
mi wyruszą tradycyjnie 25 lipca z kościoła Bożego Ciała w Helu, 
aby po 19 dniach dotrzeć na Jasną Górę. Część pątników ma za-
miar dotrzeć dalej, aż do Santiago de Compostella w Hiszpanii.

Najdłuższa piesza pielgrzymka w Polsce 
Piesza Pielgrzymka Kaszubska z Helu na Jasną Górę jest 

najdłuższą pielgrzymką w Polsce. Przez 19 dni pątnicy po-
konują 638 km, przechodząc kolejno przez woj. pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie i śląskie. Na Ja-
sną Górę docierają 12 sierpnia po południu. Średnio dzien-
nie pokonują 35 km, a tempo waha się w granicach 5,5-6 
km/h. 

W 2021 roku zbiegają się ze sobą 40-lecie Pieszej Piel-
grzymki Kaszubskiej oraz Jubileuszowy Rok św. Jakuba 
Apostoła. Stąd pomysł pielgrzymowania do Santiago de 
Compostella w Hiszpanii.

6 rano pielgrzymka wyru-
szy w dalszą drogę. Kolej-
nym przystankiem będzie 
kaszubskie Sianowo i tam-
tejsze sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Kaszub. 

Tam właśnie w ostatnią 
niedzielę 18 lipca na uro-
czystości odpustowe dotar-
ły liczne pielgrzymki, m.in. 
z Wejherowa i powiatu wej-
herowskiego.

W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie odbyło się podsumowanie konkursu wokalnego 
„Młodzi śpiewają piosenki Krzysztofa Krawczyka”. 

Jak podkreślił prze-
wodniczący Zarządu WWP 
Henryk Jarosz, wystawa 
prezentuje unikatowe zdję-
cia m.in. z otwarcia base-
nu przy ul. Kalwaryjskiej w 
Wejherowie z udziałem bur-
mistrza Teodora Bolduana, 
ks. Edmunda Roszczynial-
skiego, dowódcy 1 Morskiego 
Pułku Strzelców  ppłk. Ka-
zimierza Pruszkowskiego, a 
nawet pracowników budują-
cych basen. Ukazuje nie tyl-
ko jak przez lata zmieniał się 
basen, ale również ludzi, któ-
rzy na nim bywali.

Prezentowane zdjęcia 
pochodzą z różnych źródeł 
m.in. ze zbiorów Edmunda 
Mehringa. Niektóre z nich 
prezentowane były kilka lat 

W sali konferencyjnej Domu Jana Pawła II przy ul. Kościuszki 
2 została otwarta interesująca wystawa fotograficzna pod nazwą 
„Basen miejski 1939-1990. Podróż sentymentalna”. Organizatorem 
wystawy jest Wejherowska Wspólnota Pokoleń. Wystawa będzie 
czynna do połowy sierpnia, w dni powszednie w godz. od 10 do 14.

Podróż sentymentalna na fotografiach

wystawa o dawnym basenie 
przy ul. kalwaryjskiej 

temu podczas Nocy Muzeów 
w ratuszu w opracowaniu 
Henryka Połchowskie-
go. Znajdziemy tam m.in. 
wspomnienia wejherowian, 
ale również wizualizację 
„Wodnych Ogrodów” budo-
wanych obecnie na miejscu 
dawnego basenu 

O tej nowej inwestycji 
opowiedziała obecnym za-
stępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz podkreślając, 
że wejherowianie będą za-
dowoleni i dumni z nowego 
obiektu, który buduje mia-
sto. Porównywanie go np. 
do basenu sezonowego zbu-
dowanego w Starogardzie 
Gd. jest wielkim nieporo-
zumieniem, gdyż różnią się 
one diametralnie zarówno 

pod względem planowa-
nych obiektów, urządzeń i 
wyposażania, jak i klasy.

W otwarciu wystawy 
wzięli udział m.in. zastępcy 
prezydenta Beata Rutkie-
wicz i Arkadiusz Krasz-
kiewcz oraz działacze 
Wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń - Henryk Jarosz, 
Edward Formela, Ber-
nard Etmański i Stani-
sław Dampc.

Ta interesująca wysta-
wa będzie czynna do połowy 
sierpnia, w dni powszednie 
w godzinach od 10 do 14. W 
inne dni na zwiedzanie trze-
ba umówić się telefonicznie 
z organizatorem wystawy  
(telefon na drzwiach wej-
ściowych do budynku).

Fot. Urząd Miejski

WYDARZEnIA
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lUDZIE I ICH PASJE

- Czy na wybór dzie-
dziny sztuki, którą Pan 
się zajmuje wpłynęły 
zajęcia teatralne, w któ-
rych pan uczestniczył w 
wejherowskim liceum. 
Myślę o teatrze „Prawie 
Lucki” pod kierunkiem 
p. Edyty Łysakowskiej-
-Sobiczewskiej. Czy do-
brze wspomina Pan 
pracę w teatrze?

- Filmem interesuję się 
odkąd pamiętam. Wszystko 
zaczęło się od podkradania 
kamery, którą tata pożyczył 
od cioci… nie pamiętam na-
wet po co. Z młodszym bra-
tem kręciliśmy zwiastuny 
do nieistniejących filmów. 
To były oczywiście napa-
kowane akcją produkcje, 
pełne skoków z fotela na 
kanapę. Skakał rzecz jasna 
mój brat, ja wolałem stać 
za kamerą. Dobrze, że so-
bie niczego nie połamał…

Później z kolegami krę-
ciliśmy co się dało i czym 
się dało (wśród moich zna-
jomych kamery nie były po-
wszechne, więc trzeba było 
się trochę wysilić). Dopie-
ro potem pojawił się teatr, 
który miał jedną przewagę - 
nie trzeba było kombinować 
skąd wziąć kamerę. Naj-
pierw chodziłem na zajęcia 
do Wojtka Rybakowskiego 
w  Wejherowskim Centrum 
Kultury. W liceum trafiłem 
do teatru „Prawie Lucki”, 
który podobnie jak spotka-
nia w WCK, wspominam 
wspaniale. 

Te zajęcia na pewno 
wpłynęły na wybór mojej 
drogi. W teatrze szkolnym 
poznałem świetnych ludzi  
a pani Łysakowska podrzu-
cała nam znakomite  teksty, 
do których inaczej prawdo-
podobnie bym nie dotarł. 
Potem staraliśmy się z tymi 
ludźmi te teksty zrozumieć. 
Skutek był różny, ale pro-
ces zawsze fascynujący.  To 
były spotkania, które bar-
dzo otwierały, uczyły twór-
czego myślenia, rozwijały 
wyobraźnię. 

- Dlaczego wybrał Pan 
reżyserię oraz pisanie 
scenariuszy, a nie aktor-
stwo?

Cóż, aktorstwo nie jest 
dla każdego - w każdym ra-
zie nie jest dla mnie. Teatr 
Prawie Lucki to była fanta-
styczna, licealna przygoda, 
ale w tle zawsze był film. Ja 
po prostu lubię opowiadać, 
a w tej dziedzinie reżyseria 
i scenariopisarstwo oferu-
ją dużo możliwości. Zawsze 
lubiłem słuchać lub oglą-
dać, jak opowiadają inni, 
zresztą do dzisiaj lubię. W 
pewnym momencie wykieł-
kowała we mnie taka myśl, 
że może i ja bym spróbował? 
No i próbuję.

- Jest Pan absolwen-
tem Wydziału Reżyserii 
Gdyńskiej Szkoły Filmo-
wej oraz Kulturoznaw-
stwa na Uniwersytecie 
Gdańskim. Ten drugi 

kierunek również wiąże 
się z filmem?

- Tak, dzisiaj na Uniwer-
sytecie Gdańskim istnieje 
Zakład Filmu i Mediów, ale 
kiedy zaczynałem studiowa-
nie jeszcze go nie było. Kul-
turoznawstwo wydawało mi 
się najlepszym sposobem 
na zrobienie takiego wstęp-
nego rozeznania w świecie 
kultury i sztuki. Te studia 
z jednej strony zapewnia-
ły solidną dawkę wiedzy, z 
drugiej zachęcały do kry-
tycznego spojrzenia na ota-
czającą nas rzeczywistość.

- Ma Pan za so-
bą pierwszy i to zna-
czący sukces - nagrodę 
dla najlepszego reżyse-
ra międzynarodowego 
na Austin Comedy Film 
Festival w Stanach Zjed-
noczonych. Nagrodzony 
film „Czy potwory jedzą 
kiwi” jest filmem fabu-
larnym, krótkometrażo-
wym. Proszę powiedzieć 
więcej o tej produkcji? 

- To film który powstał w 
ramach programu „30 mi-
nut” Studia Munka, które 
działa przy Stowarzysze-
niu Filmowców Polskich. 
Studio Munka co roku ogła-
sza nabór projektów, i kil-
ka najciekawszych kieruje 
do produkcji, zapewniając 
pełne wsparcie - nie tylko 
finansowe, ale i meryto-
ryczne. Udało mi się zna-
leźć w grupie szczęśliwców, 
którzy się „załapali”. 

Film „Czy potwory je-
dzą kiwi” to komediodra-
mat, opowiadający historię 
ośmioletniego Tomka, któ-
ry - mówiąc krótko - nie ma 
w życiu lekko.  W jego sza-
fie zamieszkał potwór. Pro-
blem polega na tym, że nikt 
nie chce mu w to uwierzyć. 
I tu zaczynają się scho-
dy, bo z jednej strony To-
mek musi się niechcianego 
przybysza pozbyć, z drugiej 
zaś zaczyna się z nim ko-
legować.

- Skąd pomysł na taką 
właśnie historię?

- Całkiem szczerze - nie 
pamiętam dokładnie. Tę hi-
storię miałem w szufladzie 
już w czasie nauki w Gdyń-
skiej Szkole Filmowej, ale 
z jakiegoś powodu jej tam 
nie zrealizowałem - opo-
wieść nie była kompletna, 
czegoś w niej brakowało. 
Po szkole znalazłem trochę 
czasu, wróciłem do tematu 
i udało mi się napisać final-
ną wersję tekstu. Czasami 
tak jest, że pomysł dojrze-
wa po czasie. Albo człowiek 

Rozmowa z PAWŁEM PODOLSKIM, utalentowanym reżyserem i scenarzystą, laureatem międzynarodowej nagrody, absolwen-
tem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Fot. Slawek Podwojski

dojrzewa do pomysłu. 

- Czy nagroda na mię-
dzynarodowym festiwa-
lu przyniosła panu dużo 
satysfakcji, radości, czy 
Pana zaskoczyła?

- Tak, byłem zaskoczony. 
Nagrody zawsze są czymś 
miłym. Ta świadomość, że 
ktoś gdzieś ten film obej-
rzał i komuś się spodobał 
jest budująca - a jeśli ten 
ktoś mieszka tysiące kilo-
metrów stąd, funkcjonuje 
w innej kulturze i mimo to 
znajduje w tym filmie coś 
dla siebie - to daje bardzo 
dużo satysfakcji.

- Ten sam film zdobył 
też inna nagrodę.

- Tak. Oprócz nagrody w 
Austin, film „Czy potwory 
jedzą kiwi” został niedaw-
no nagrodzony na festiwalu 
w Portland. Wygląda na to, 
że za oceanem się podoba. 

- Bohaterami Pań-
skich filmów są dzieci. 
Myślę nie tylko o wspo-
mnianym filmie, ale też 

o 20-minutowej etiu-
dzie „Dzieciak”, który 
można obejrzeć na ka-
nale Youtube. Bohate-
rem kolejnego  filmu    
pt. „Franek Błyskawi-
ca: Operacja Ważka” 
(na podstawie książ-
ki Agnieszki Ślad-
kowskiej), który Pan 
reżyseruje będzie kilku-
letni chłopiec. Dlaczego 
Pańskie filmy opowia-
dają o dzieciach?

- Filmowy Franek bę-
dzie miał już dziesięć lat. 
Faktycznie, trzy ostatnie 
projekty skupiają się na 
dzieciach, chyba dlatego 
że dzieci mają nad dorosły-
mi jedną przewagę - mogą 
zadawać pytania, których 
my sobie już nie zadajemy. 
Czasami przechodzimy nad 
rozmaitymi rzeczami do 
porządku dziennego - nie 
zawsze jest to słuszne, ale 
jesteśmy przyzwyczajeni, 
że „tak jest i już”. Dzieci nie 
mają takiej wiedzy, nie są 
nią skażone - dlatego pyta-

Dokończenie na str. 11Kadr z filmu „Czy potwory jedzą kiwi”.

Dzieci mają nad dorosłymi przewagę

Paweł Podolski na planie filmowym.
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ją. A dobrze zadane pytanie 
może wywołać efekt lawi-
ny. Takie lawiny bywają 
interesujące. Warto robić o 
nich filmy.

- Czy ma Pan jakieś 
ciekawe plany zawodo-
we lub inne?

- Teraz skupiam na 
rozwoju „Franka Błyska-
wicy”. To duży projekt, po-
chłania zatem sporo czasu. 
Pracuję też nad kolejnymi 
tekstami (już bez dzieci), 
ale na razie za wcześnie 
żeby o nich mówić. 

- Czy pochłaniają Pa-
na również inne zainte-
resowania? Jak lubi pan 
spędzać wolny czas?

- Mam wielkie szczęście, 
bo moja największa pasja 
(przynajmniej na dzień dzi-
siejszy) jest moją pracą. 

Jestem na takim etapie 
życia, że czasu wolnego od 
filmu jest niewiele, ale na 
razie mi to nie przeszka-
dza. Kiedyś na pewno się to 
zmieni. W przeszłości dużo 
jeździłem na deskorolce, do 
dziś lubię oglądać ten sport 
- chyba na to poświęcam 
większość wolnego czasu.

- Czy mieszkał Pan w 
Wejherowie od urodze-
nia? Czy lubi Pan ro-
dzinne miasto?

- Urodziłem się nieco 
przypadkowo w Głogowie, 
w województwie dolnoślą-
skim. To znaczy poród był 
planowany, ale miasto już 
nie. Rodzina pochodzi z 
Wejherowa i okolic. W Gło-
gowie mieszkaliśmy krót-
ko, bo tata był żołnierzem, 
i w roku moich narodzin ta-
ki dostał przydział. Potem 
przez kilka lat mieszkali-
śmy w Gdyni. Do Wejhero-
wa przeprowadziliśmy się 
kiedy miałem chyba 10 lat. 

Obecnie mieszkam w 
Gdyni i właśnie te dwa mia-
sta - Wejherowo i Gdynia - 
są mi najbliższe.

- Dziękuję za rozmowę 
i życzę sukcesów.

Anna Kuczmarska

Dokończenie ze str. 10

Rozmowa 
z Pawłem 
Podolskim

kUlTURA
Lektura na wakacje

Nowy kryminał 
wejherowski

Moda na powieści kryminalne, szczególnie te z rozmaitymi polskimi mia-
stami w tle, nie przemija. Wejherowo jak dotąd mogło się pochwalić spra-
wami inspektora Brauna. Na razie jest to trylogia; mam jednak nadzieję, że 
Piotr Schmandt nie pozostawi swego bohatera ciężko rannego – i doczekamy 
się przynajmniej czwartego tomu (jeśli nie pięcioksiągu). Tym bardziej, że 
autor rozważał napisać też o wejherowskich Niemcach wyznania katolickie-
go... Ale na razie zostawmy Wejherowo z początków XX wieku i przenieśmy 
się w czasy bardziej współczesne.

Na księgarskie półki trafiła właśnie kryminalna powieść Iwony Bo-
gusz „Aptekarz”. Autorka jest dość młodą osobą, rodowitą wejherowianką 
mieszkającą obecnie na Mazowszu, absolwentką biologii, zajmującą się za-
wodowo technikami kryminalistycznymi. I to wszystko wyraźnie wyczuwa 
się w tej powieści! Jej akcja, poza XVIII-wiecznym prologiem i epilogiem, 
toczy się w całości na terenie Grodu Wejhera. Mamy jednak kilka planów 
czasowych: rok 1960 i rok 1970 oraz teraźniejszość. Owe przeskoki cał-
kiem zgrabnie się przeplatają i uzupełniają; w drugiej połowie książki, po 
pełnym przedstawieniu losów tytułowego bohatera, mamy już właściwie 
wyłącznie współczesność - acz mocno zanurzoną w wydarzeniach wcze-
śniejszych.

Wspomnianym głównym bohaterem jest tytułowy aptekarz, powszechnie 
szanowany Julian Tiliański. W związku z ową postacią pojawia się w tym 
utworze pewne wymieszanie gatunków: kryminału i fantastyki. Pan Julian 
odziedziczył bowiem parapsychiczny dar: odbiera telepatycznie myśli ludzi 
planujących dokonanie zbrodni. Kogoś może taki element fantastyczny po-
tencjalnie zrazić do powieści kryminalnej. Zapewniam jednak, iż wszystko to 
zostało splecione na tyle spójnie, że absolutnie nie powinno przeszkodzić w do-
brej lekturze - wręcz przeciwnie! Nie chcę tu zbyt wiele zdradzać; zapewniam 
jedynie, że debiutancki kryminał Iwony Bogusz jest autentycznie wciągający, 
czyta się go naprawdę dobrze, a im bliżej zaskakującej pointy - tym trudniej 
oderwać się od lektury. Ciekawie zarysowane jest też, jak w większości współ-
czesnych powieści tego gatunku, tło obyczajowe. Jednocześnie „Aptekarz” nie 
epatuje, tak obecnie modnym (i czasami nadużywanym), naturalizmem.

Kilka uwag wejherowianina. Miło znowu poczytać o rynku, parku, kal-
warii. Autorka przypomniała np. panoramę miasta z niezalesionego ongiś 
wzgórza przy osiedlu Staszica. Czuję jednak pewien niedosyt. Nie chodzi tu 
o szczegółowe opisy architektoniczne czy topograficzne. Ale kilka „smacz-
ków” PRL-u można było wyciągnąć: niedźwiedzie i pingwiny na rynku (w 
naturze te dwa gatunki dzieli cały glob), niepowtarzalny klimat restauracji 
„Obywatelskiej” („Pod Mocnym Aniołem” Pilcha i Smarzowskiego odpada w 
przedbiegach), jakieś inne charakterystyczne punkty (np. kino „Świt”). Poza 
tym można było pobawić się PRL-owskimi nazwami ulic w centrum miasta 
(wtedy Pucka nie była Pucką, a Klasztorna Klasztorną); tu przypomniano 
jedynie Plac Armii Czerwonej. Jest też drobna nieścisłość: z końca obecnego 
deptaka nie można skręcić w ul. Św. Jacka (za komuny chyba Marchlewskie-
go), lecz w ul. 3 Maja (za komuny 1 Maja). Ale to drobne uwagi, nieistotne 
dla czytelnika spoza Wejherowa. Dziwić też może prowadzenie prywatnej 
apteki za PRL-u. Może taka możliwość zresztą istniała; akceptuję to przede 
wszystkim jako jedno z głównych założeń fabularnych utworu.

Książkę polecam jak najbardziej - i ciekaw jestem dalszej twórczości 
młodej pisarki!

Jan Plata-Przechlewski

Iwona Bogusz, „Aptekarz”, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2021 r.

- Podstawowe umiejętności i sztuczki cyrkowe z zakresu żonglowania 
uczą nie tylko samych tych czynności, ale przede wszystkim poprawiają 
koncentrację i koordynację ruchową dzieci, co jest ważnym elementem w ich 
rozwoju. Dzięki ćwiczonym technikom zręcznościowym dzieci będą szybciej 
się uczyć i czytać. Poza tym dzieci potrzebują ruchu, bo za dużo siedzą 
bezczynnie, patrząc w ekrany laptopów i smartfonów – mówi instruktor 
Oliwia Starzonek, która zajmuje się doskonaleniem umiejętności cyrko-
wych. Dzieli się nimi z najmłodszymi w ramach warsztatów.

Gry planszowe w bibliotece
W każdy wtorek wakacji Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzie-

ci na otwarte warsztaty gier planszowych w godzinach od 10.00 
do 12.00. Zajęcia, które prowadzą Celestyna Taube i Krzysztof Po-
wałka nie wymagają zapisów. Są one bezpłatne i otwarte dla wszyst-
kich chętnych.

- W zasobach bibliotecznych znajduje się około 250 różnego rodzaju 
gier planszowych. Dzieci mogą wybierać gry, w które pragną pograć. 
Dobierają się w pary i drużyny i ze sobą rywalizują doskonale bawiąc 
się pod okiem dorosłych. Oprócz tego dzieci mają za zadanie wysta-
wić ocenę-recenzję dla gry, w którą mieli okazję pograć, w skali od 1 
do 5 punktów. Gry planszowe przeżywają obecnie renesans - twierdzi 
Krzysztof Powałka, instruktor biblioteki.

Tradycyjna gra planszowa potrafi być atrakcyjna dla dzieci, które 
obeznane są w różnorodności gier komputerowych i smartfonowych. Do 
najbardziej popularnych i lubianych należą takie gry jak Dixid i Doob-
ble, a także Lisek-Urwisek. Dzieci grają też w mniej skomplikowane gry, 
w których aby poruszać się po planszy wystarczy dobrze rzucić kostką. 

Dyrektor biblioteki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek podkreśla, 
że bibliotekarzom zależy na tym, aby mając tak duży zasób gier, sku-
tecznie je rozreklamować i zachęcić do takiej formy zajęć. Dzieci potra-
fią szybko ocenić atrakcyjność poszczególnych gier i wzajemnie się o 
tym poinformować. 

Zanim za około miesiąc skorzystamy z okazji spotka-
nia z autorką, warto przeczytać jej najnowszą książ-
kę „Aptekarz”. Zwłaszcza, że Iwona Bogusz pochodzi 
z Wejherowa, a jej powieść jest ciekawym i wciągają-
cycm czytelnika kryminałem, którego akcja toczy się 
w naszym mieście. Do lektury zachęca poniżej Jan Pla-
ta-Przechlewski, a na spotkanie z autorką zaprasza 24 
sierpnia br. o godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna 
im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Zajęcia dla dzieci w bibliotece

gry planszowe
i ...żonglerka

W ramach bezpłatnych wakacyjnych warsztatów 
cyrkowych dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie grupa młodych uczestników uczyła  
się żonglerki różnymi przedmiotami m.in. piłeczka-
mi, talerzykami, maczugami i obręczami. Biblioteka 
zaprasza także na inne ciekawe zajęcia.

16 lipca spotkaniem z autorką Kasią Keller MBP zakończyła trze-
ci tydzień warsztatów z cyklu „Lato z wyobraźnią”. Podczas pięciu dni 
powstała gra mobilna pt. „Maciek w piramidzie tajemnic”. Uczest-
nicy zajęć przenieśli fabułę książki „W koło Macieju” do gry, dodając 
własnoręcznie zrobione ilustracje i wymyślone zadania. 

Gra jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
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AkTUAlnOśCI

W zawodach uczestni-
czyły panie z 20 Kół Go-
spodyń Wiejskich, które 
rywalizowały w dwunastu 
konkurencjach.

Do Chmielna pojechało 
KGW Sami Swoi Kocha-
nowo oraz KGW Zelewian-

gospodynie stanęły na podium

sukces kgw sami swoi 
z kochanowa

W trzeciej Pomorskiej Spartakiadzie Kulturalno-Rekreacyjnej 
w Chmielnie gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kochano-
wa (gmina Luzino), startując pod wodzą sołtys wsi Łucji Tokar-
skiej, zajęły drugą lokatę.

ki Zelewo. Obie drużyny z 
gminy Luzino zajmowały 
czołowe lokaty w wielu dys-
cyplinach, wśród których 
były m in. taniec, śpiew 
oraz zawody sportowe, ta-
kie jak rzut ziemniakiem, 
narty trzyosobowe czy wy-

ścigi w taczkach. 
Impreza była współorga-

nizowana przez Pomorskie 
Zrzeszenie LZS, którego 
prezes Piotr Klecha wrę-
czał także nagrody miesz-
kankom gminy Luzino.

SEANSE FILMOWE 
zaplanowano następująco: 
Manu. Bądź sobą! - 1.08. 
godz. 18:30, Nadzwyczajni - 
1.08. godz. 21.00, Chłopiec i 
wilk - 15.08. godz. 21.00, W 
deszczowy dzień w Nowym 
Jorku - 29.08. godz. 21.00.

KONCERTY odbywa-
ją się w parku w Luzinie o 
godz. 18:30 w następujące 

Luzino. Lato w Parku

koncerty i seanse filmowe
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie przygotował dla mieszkań-

ców bogatą ofertę kulturalną na wakacje. W każdą niedzielę lata 
w Parku im. Profesora Gerarda Labudy w Luzinie odbywają się 
seanse kina plenerowego na przemian z koncertami. 

niedziele lipca i sierpnia: 
25.07. - Koncert zespo-

łu reggae Majestic,  8.08. 
-  Koncert „Tribute to Ewa 
Demarczyk” w wykonaniu 
zespołu Eve Quartet,  15.08. 
- Występ Orkiestry Dętej 
GOK Luzino pod dyrek-
cją kapelmistrza Marcina 
Grzywacza oraz gościnnie: 
Ewelina Kuc - wokal, Mar-

cin Kryża - gitara oraz chór 
męski Harmonia,  22.08. 
- Koncert „Edit Piaf po 
Polsku”, Paweł A. Nowak - 
akordeon, Maciej Sadowki 
- kontrabas, Dorota Lulka 
- wokal.

Na wszystkie wydarze-
nia wstęp jest wolny. 

Partner koncertów: Za-
charski ART.
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Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Gminy Wejherowo. Fotorelacja z Dni Gmi-
ny Wejherowo na:  https://ugwejherowo.pl/ix-dni-gminy-wejherowo-fotorelacja/

IX Dni gminy wejherowo

Zabawa i akcja charytatywna
w Bolszewie

Do udanej zabawy i sku-
tecznej akcji przyczynili się 
organizatorzy: Biblioteka 
i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo oraz  Koło Go-
spodyń Wiejskich  Bolszewo, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bolszewie, grupa wolon-
tariuszy „Iskierka Miłości”, 
Fundacja „Pomaganie jest 
takie proste”, kucharze z 
okolicznych restauracji i 
firmy gastronomiczne, któ-
re ugotowały na rzecz Inki 
wielki kocioł zupy rybnej. 

Atrakcją był pokaz umie-
jętności siłowej Strongman, 
przejażdżki motocyklami, 
zamki dmuchane, loterie, 
stragany i wiele innych. Z 
pewnością była to okazja do 
zabawy dla całych rodzin.

IX Dni Gminy 
Wejherowo, które 
odbyły się 10 lipca 
były połączone z ak-
cją charytatywną 
dla Inki - mieszkan-
ki Bolszewa. Atrak-
cji nie brakowało, a 
gwiazdą wieczoru 
była Patrycja Mar-
kowska. Koncert 
zgromadził wielu 
fanów artystki.

WYDARZEnIA

Organizator - Gminna 
Instytucja Kultury i Biblio-
teka w Łęczycach z siedzibą 
w Strzebielinie serdecznie 
zaprasza wszystkich do ob-
serwowania niezwykłych 
zawodów, do których sta-
ną przedstawiciele lokal-
nych sołectw, świetlic oraz 
jednostek OSP.

Więcej informacji na 
www.gik-leczyce.pl lub 
na profilu Facebook: GI-
KiB Łęczyce.

7 sierpnia br. (sobota) w Łęczycach odbędzie się festyn ro-
dzinny. Oprócz lokalnych atrakcji, m.in. pokazu straży pożar-
nej, dmuchańców, konkursów i animacji odbędą się zawody w 
stylu programu „Ninja Warrior” lub „Wipeout”. 

Partnerem akcji oraz właścicielem fotografii jest firma 
Apocalypto. (www.apocalypto.pl ) 

W świetlicach wiejskich 
w miejscowościach Świe-
tlino, Kaczkowo, Kisewo, 
Brzeźno, Nawcz, Rozłazi-
no, Dzięcielec, Bożepole 
Wielkie oraz w siedzibie 
GIKiB w Strzebielinie 
podczas wakacji trwają 
bezpłatne zajęcia dla dzie-
ci. Uczestnicy korzystają z 
codziennych animacji. 

W programie są zaję-
cia kulinarne, artystyczne, 
sportowe, teatralne, mu-
zyczne i nie tylko. 

trwa akcja wakacyjna w gminie Łęczyce

teatr, muzyka,
sport i kulinaria

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzi-
bą w Strzebielinie prowadzi akcję wakacyjną dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Łęczyce. Dzieci uczestniczą w ciekawych 
zajęciach oraz zabawie w świetlicach i na świeżym powietrzu.

7 sierpnia w Łęczycach

Będzie zabawa i zawody
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SPORT I REkREACJA

O G Ł O S Z E N I E

Klub otrzymał dotację 
Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa, a zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu. 
Prezes klubu i sensei Mi-
rosław Elwart zapewnia, 
że okres przerwy wakacyj-
nej jest dobrym czasem na 
dawkowanie ćwiczeń roz-
ciągających i zwiększone-
go wysiłku, co umożliwia 
pobudzenie, dotlenienie i 
ożywienie organizmu po 
okresie ograniczonego ru-
chu w czasie pandemii. Za-
jęcia na macie są atrakcją 
dla dzieci i młodzieży. Jest 
spora szansa, że dla części 
z nich mogą być zachętą do 
podjęcia decyzji o uprawia-
niu tego sportu. 

Na zajęciach karate moż-
na także spotkać osoby do-
rosłe, są też dzieci, które 

Pierwsze kroki na macie w karate

Pod okiem senseia 
M. ellwarta

Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 trenerzy Ka-
rate Klub Wejherowo w czasie przerwy wakacyjnej prowadzą 
ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci przygotowujące do treningu 
karate, w ramach „Akcja Lato 2021”. 

dopiero zaczynają oswajać 
się z ćwiczeniami wprowa-
dzającymi do technik kara-
te oraz pojęć i nazewnictwa 
stosowanego w sztukach 
walk wschodnich. Widać 
olbrzymie zaangażowa-
nie wśród najmłodszych, 
którzy pragną jak najle-

piej wykonywać ćwiczenia 
wprowadzane przez trene-
ra Leszka Sobkiewicza.  
Zajęcia w gronie starszych 
karateków na pewno mobi-
lizują i zachęcają młodych 
uczestników zajęć do więk-
szego wysiłku i postępów w 
ćwiczeniach. 

Na małej scenie 
w Parku Miejskim 
mistrz szachowy Wito-
sław Walkusz rozegrał 
jednocześnie osiem 
partii szachów (symul-
tana) z ośmioma prze-
ciwnikami na ośmiu 
szachownicach. 

- Pomysł rozegrania 
symultany na wolnym 
powietrzu miał na celu wy-
prowadzenie warsztatów z 
Filharmonii Kaszubskiej na 
zewnątrz. Park z zadaszoną 
sceną gwarantował możli-
wość rozegrania tej symul-
tany pod chmurką, ale bez 
zagrożenia opadami deszczu 
- wyjaśniła Jolanta Rożyń-
ska, dyrektorka Wejherow-
skiego Centrum Kultury. 
- Chciałabym doprowadzić 
do odrodzenia sekcji sza-
chowej przy WCK. Szachy w 
związku z dofinansowaniem 
MEN na zajęcia w godzi-
nach pozalekcyjnych prze-
niosły się obecnie do szkół.

symultana szachowa w parku

osiem partii szachów
jednocześnie

Mistrz Witosław Walkusz (poniżej) i jego młodzi 
przeciwnicy.                                        Fot. Urząd Miejski

Zajęcia z elementami karate to dobry pomysł na wakacje.
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godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506
O G Ł O S Z E N I E

SPORT

Najliczniejszym dy-
stansem był półmaraton 
rozgrywany w okolicy Wej-
herowa, ze startem i metą 
w wejherowskim parku, w 
którym wzięło 349 osób. 
Najwięcej emocji przynio-
sła rywalizacja na trasie 
biegu z Gdańska do Wejhe-
rowa. Limit czasu wynosił 
15 godzin. Z ponad 80-ki-

Powrót triCity trail po rocznej przerwie

Biegli do wejherowa
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, 

odbyła się szósta edycja ultramaratonu TriCity Trail. W imprezie 
wzięło udział blisko 700 uczestników. 

lometrową trasą poradziło 
sobie 111 biegaczy. Druga 
z tras to Maraton+, czyli 
malownicze 49 km z Gdy-
ni do Wejherowa, w ciągu 
max. 9 godzin. Bieg na tym 
dystansie ukończyło 155 
zawodników. Najkrótszy z 
biegów to 21-kilometrowy 
półmaraton. Linię mety 
minęło 349 biegaczy.

W dodatkowych biegach 
dla dzieci i młodzieży wzię-
ło udział 80 osób.

139 biegaczy wsparło 
Hospicjum Pomorze Dzie-
ciom. Impreza była współ-
finansowana przez Urząd 
Miejski w Gdańsku, Urząd 
Miejski w Wejherowie oraz 
Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie. 

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
Fot. Leszek Spigarski
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wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIstRAtoR
NIeRuChoMoŚCI

O G Ł O S Z E N I E

BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI  * Z POLICJI

Policjanci apelują do 
rodziców o szczególną 
ostrożność i pilnowanie 
dzieci, zwłaszcza na pla-
żach czy zatłoczonych 
deptakach. 

Policjanci przypomina-
ją, że w przypadku strace-
nia dziecka z oczu, np. na 
plaży, bardzo ważne jest 
szybkie powiadomienie po-
licjantów czy ratowników. 
Każdy sygnał o zaginięciu 
traktowany jest poważnie, 
a do poszukiwań angażo-
wane są wszystkie jednost-
ki ratownicze. 

Kilka cennych porad dla 

Na podwójnym gazie
Na jeziorze Żarnowieckim kierujący skute-

rem zderzył się z motorówką. Na szczęście w 
tym zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych ob-
rażeń, jednak okazało się, że 44-letni kierujący 
skuterem wodnym miał ponad 1,5 promila al-
koholu w organizmie i nie posiadał uprawnień 

Upał może ich zabić, 
bo niebezpieczne dla 
zdrowia jest przebywa-
nie w rozgrzanym aucie, 
a pozostawienie w nim 
dzieci lub zwierząt pro-
wadzi do tragedii. 

Temperatura w rozgrza-
nym aucie sięga nawet do 
50- 60 stopni! Kiedy zauwa-
żymy pozostawione w pojeź-
dzie dziecko bądź zwierzę, 

gwałtowna śmierć na Dk 6
Na DK nr 6 w Redzie 69-letni kierowca ja-

dący w kierunku Gdyni zjechał gwałtownie z 
drogi, wbił się w bariery ochronne, następnie 
zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. 
Auto wywróciło się na dach i zaczęło płonąć. 

Mimo podjętej reanimacji kierowca zmarł 
na miejscu zdarzenia. Teraz sprawę wyjaśnia-
ją śledczy.

do pływania skuterem. 
Kierowanie po alkoholu pojazdem mecha-

nicznym w ruchu wodnym, zagrożone jest 
karą do 2 lat pozbawienia wolności, a dodat-
kowo kierujący zapłaci grzywnę, za sterowa-
nie skuterem bez wymaganych uprawnień i 
spowodowanie kolizji z motorówką.

Zbyt dużo narkotyków
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Ko-

mendy Powiatowej Policji w Wejherowie 
zatrzymali 32-letniego mieszkańca Rumi, 
u którego w mieszkaniu znaleźli łącznie 
ponad 95 gramów środków odurzających 
oraz ponad 100 tabletek ekstazy. Badanie 
testerem wykazało, że była to amfetamina, 
metamfetamina i marihuana. Dowodami w 
sprawie są także pieniądze w kwocie ponad 
7 tys. złotych. 

Prokurator zastosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w postaci dozoru poli-
cji. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci apelują
Nie zostawiaj dzieci i zwierząt 
w rozgrzanym aucie

reagujmy, natychmiast za-
wiadamiaj służby ratunko-
we, w tym Policję: nr tel. 
alarmowego 112. Podczas 
rozmowy uważnie słuchaj 
oraz wykonuj polecenia dys-
pozytora lub policjanta. Być 
może usłyszysz polecenie, 
aby dla ratowania życia zbić 
w samochodzie szybę. Jeżeli 
to możliwe, zostań na miej-
scu do czasu przyjazdu służb.

Lekko uchylone szyby, czy 
miska z wodą pozostawiona 
dla psa niewiele pomogą. Nie 
trzeba długiego czasu, aby 
zwierzę uległo przegrzaniu, 
odwodnieniu, udarowi czy 
nawet uduszeniu. Właścicie-
lowi czworonoga grozi man-
dat karny, a w szczególnych 
przypadkach nawet zarzuty 
karne za znęcanie się nad 
zwierzęciem.

Pilnuj swojego dziecka
rodziców jak zapobiec zagu-
bieniu dziecka:

• Nigdy nawet na chwi-
lę nie trać z oczu dziecka, 
maluch w ciągu minuty w 
zatłoczonym miejscu może 
oddalić się na taką odle-
głość, że go nie znajdziesz.

• Podpowiedz dziecku, 
jak ma się zachować, gdy 
się zgubi. Powinno stać 
w miejscu i czekać, aż je 
znajdziesz (nie wolno mu 
wychodzić ze sklepu czy 
dworca, wsiadać z nikim do 
samochodu).

• Zapisz dane. Na czas 
podróży, pobytu na plaży (i 

nie tylko) przyczep dziecku 
do ubranka breloczek (np. 
taki do kluczy, z małym 
okienkiem i karteczką, na 
której zmieści się numer te-
lefonu). Możesz też zapisać 
dane flamastrem na dłoni, 
na spodzie koszulki lub na 
specjalnej bransoletce. 

Gdy dziecko się zagu-
bi, nie trać czasu na szu-
kanie dziecka na własną 
rękę. Natychmiast zawia-
dom policję, ratowników 
WOPR-u. Zaangażuj też w 
poszukiwania innych. Proś 
o pomoc, kogo się da. 


