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Ukazuje się od 2011 roku

Jedno rondo zbudowane,
drugie powstanie wkrótce 

W maju aż dwukrotnie odbędą się uroczystości od-
pustowe na Kalwarii Wejherowskiej. Przybędą na 
nie pielgrzymi z całych Kaszub. Ojcowie Franciszka-
nie zapraszają do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego 
szczególnie mieszkańców Wejherowa i powiatu wej-
herowskiego, w myśl hasła: Modlimy się za was, ale 
nie zamiast was!                 Str. 7

odpusty na kalwarii

Estetyczne i bezpiecz-
ne rondo przed Dwor-
cem PKP w Wejherowie 
jest już gotowe, ale w są-
siedztwie rozpoczyna się 
budowa tunelu pod tora-
mi kolejowymi w ciągu 
ul. Kwiatowej. 

W centrum miasta, 
na skrzyżowaniu ulic: 
12 Marca, Judyckiego i 
Wniebowstąpienia ru-
sza budowa nowego ron-
da. Do końca lipca br. 
kierowcy będą musieli 
korzystać z objazdów, a 
pasażerowie autobusów 
MZK muszą pamiętać o 
zmianach w trasach i roz-
kładach jazdy.     Str. 2-3

Najważniejszą decyzją ostatniej sesji Rady Miasta 
Wejherowa (26.05.2018) było zwiększenie wydatków 
na inwestycje drogowe. Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt wygospodarował kolejne ponad 2 mln zł, 
które zostały przeznaczone m.in. na  budowę ronda na 
skrzyżowaniu ulic Chopina-Staromłyńska-Nadrzecz-
na. Realizacja rozpocznie się jeszcze przed wakacjami.               

      Str. 3

Rekordowe 
wydatki 
na inwestycje

W ramach Powiatowych Obchodów Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na stadionie w Wej-
herowie w świąteczne popołudnie odbył się emocjonu-
jacy mecz charytatywny pomiędzy samorządowcami 
powiatu wejherowskiego a księżmi. Podczas meczu 
piłki nożnej, w którym zwyciężyli księża oraz podczas 
towarzyszącego mu festynu zbierano pieniądze na le-
czenie 14-letniego Karola Barcza.   Str. 5

księża pokonali
samorządowców

Za trzy miesiące to miejsce bardzo się zmieni. Zamiast skrzyżowania będzie tu rondo.
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O zmianie w ruchu po-
jazdów i pieszych na ul. 
Kwiatowej informowali-
śmy już w poprzednim  wy-
daniu „Pulsu Wejherowa”. 
Przypomnijmy, że objazd 
dla samochodów do ul. 
Kwiatowej od drogi kra-
jowej nr 6 realizowany 
będzie poprzez przejazd 
kolejowy w ciągu ul. 
Sienkiewicza, dalej uli-
cą 10 Lutego oraz nowe 
rondo przy dworcu PKP.

Ruch pieszych zostanie 
skierowany do tunelu pod 
krajową „szóstką” i torami 
kolejowymi z wyjściem/wej-
ściem przy dworcu PKP.  

Wyjazd z ul. Kwiatowej w 
kierunku drogi krajowej nr 
6 realizowany będzie przez 
ul. Spacerową, Zachodnią 
do ronda na Węźle Działki 

Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji w Wejherowie - budowa tunelu pod torami w ciągu 
ulicy Kwiatowej. W związku z tym od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do skrzyżowania z ul. Spacerową 
ulica Kwiatowa została zamknięta dla ruchu.  Co ważne, z użytkowania wyłączony został przejazd kolejowy 
w ciągu ul. Kwiatowej. Dotyczy to zarówno ruchu samochodowego, jak i pieszego. Jednocześnie oddano do 
użytku kierowców i pieszych nowe rondo przed Dworcem Głównym PKP w Wejherowie.

Zmiany przed dworcem i na ul. kwiatowej w wejherowie

Zamknięty przejazd kolejowy

i przez przejazd kolejowy w 
kierunku „szóstki”.

W początkowym okresie 
prac możliwy będzie wyjazd 
ze sklepów Intermarche, 
Bricomarche oraz ze stacji 
BP w kierunku skrzyżowa-
nia DK 6 z ul. Przemysłową 
w kierunku Lęborka.

Urząd Miejski, który re-
alizuje tę ważną i potrzebną 
inwestycję prosi o zachowa-
nie szczególnej ostrożności 
w rejonie ul. Kwiatowej i 
stosowanie się do oznako-
wania pionowego. 

- Liczymy na wyrozumia-
łość - budujemy dla miesz-
kańców! - apelują władze 
Wejherowa.

Budowa Węzła Integra-
cyjnego Wejherowo zakoń-
czy się w drugim półroczu 
2019 roku.

- Panie Przewodniczą-
cy, Komisja, którą Pan 
kieruje zajmuje się bez-
pieczeństwem miesz-
kańców w szerokim 
rozumieniu. Czy bezpie-
czeństwo na drogach 
zajmuje w pracy komisji 
ważne miejsce?

 -  To jeden z najważniej-
szych tematów pracy ko-
misji, przede wszystkim z 
powodu wielu sygnałów od 
mieszkańców, dotyczących 
tego rodzaju spraw. Miesz-
kańcy Wejherowa zgłasza-
li nam takie problemy,  jak 
słabe oświetlenie niektó-
rych przejść dla pieszych, 
mało widoczne pasy na 
przejściach dla pieszych lub 
konieczność postawienia 
znaków drogowych. Sygna-
lizują również konieczność 
wybudowania prawoskrętu 

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przypada 6 maja jest okazją do rozmowy z Henrykiem Jaroszem  - prze-
wodniczącym Komisji  Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa.

na ul. Rybackiej, ogranicze-
nia prędkości lub zamonto-
wanie kamer w miejscach 
niebezpiecznych. Chcę pod-
kreślić, że ściśle współpra-
cujemy z mieszkańcami.

- I co się dzieje z tymi 
zgłoszeniami?

- Wszystkie wnioski były 
wnikliwe analizowane przez 
członków Komisji Bezpie-
czeństwa, a następnie kiero-
wane do Prezydenta Miasta 
lub Starosty Powiatu Wej-
herowskiego, w zależności 
do kogo należy dana droga. 
Część postulatów kierowa-
liśmy do innych odpowie-
dzialnych instytucji. Warto 
podkreślić, że Komisja stale 
współpracuje z wejherow-
ską Strażą Miejska i Poli-
cją, a współpraca ta układa 
się bardzo dobrze. 

- Które wnioski Komi-

sji Bezpieczeństwa zosta-
ły zrealizowane?

 - Spośród wniosków zło-
żonych w 2017 roku, zosta-
ła wykonana nowa, dużo 
lepsza instalacja oświetle-
niowa przy przejściach dla 
pieszych na ul.12 Marca 
przy skrzyżowaniu z ul. Ci-
chą, na ul. Św. Jana przy 
tunelu i na ul. Pomorskiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Ko-
ciewską. Poza tym zrealizo-
waliśmy wiele mniejszych, 
bieżących spraw.

 - W jaki sposób popra-
wi się bezpieczeństwo na 
wejherowskich ulicach 
w tym roku?

 - Dodatkowe oświetlenie 
otrzymają przejściach dla 
pieszych na skrzyżowaniach 
ulic: Prusa z Kociewską, 
Rzeźnickiej z Pucką, Rzeź-
nickiej z Judyckiego oraz 

na ul. Sucharskiego w po-
bliżu przystanku autobuso-
wego „Ogródki Działkowe”. 
Z tych przejść korzystają 
uczniowie w drodze do szko-
ły. Podczas marcowej sesji 
Rady Miasta podjęliśmy de-
cyzję o przekazaniu Powia-
towi dotacji w wysokości 500 
tys. zł. na modernizację ul. 
Rybackiej. W ramach tego 
zadania wykonany zostanie 
prawoskręt przy wyjeździe 
z tej ulicy na drogę krajową 
nr 6.  Jak widać nasza pra-
ca przynosi wejherowianom 
konkretne efekty.  

- Czy Pana zdaniem 
Wejherowo jest miastem 
bezpiecznym dla zmoto-
ryzowanych i pieszych 
użytkowników dróg?

 -  Działania podejmowa-
ne przez władze Wejherowa 
poprawiają stan bezpieczeń-

stwa na naszych drogach, 
ponieważ bardzo ważną rolę 
w zakresie bezpieczeństwa 
odgrywa infrastruktura dro-
gowa i oświetleniowa na dro-
gach, a ta z roku na rok się 
polepsza.

- Które z inwestycji 
służą najbardziej popra-
wie bezpieczeństwa?

- Szczególnie budowa bez-
kolizyjnych węzłów drogo-
wych, łączących północną i 
południową część miasta, czy-
li Węzła Śmiechowo (Zryw) i 
Węzła Wejherowo (Kwiato-
wa). W Wejherowie powsta-
ły i będą budowane kolejne 
ronda, w ramach inwesty-
cji powstają też wydzielone 
chodniki i ścieżki rowerowe. 
Ponadto wniosłem osobiście 
kilka propozycji dotyczą-
cych oświetlenie  przejść dla 
pieszych w okolicach szkół, 

Radny Henryk Jarosz.

Ściśle współpracujemy z mieszkańcami

gdyż bezpieczeństwo dzieci  
jest dla mnie najważniejsze. 
To wszystko zmniejsza ryzy-
ko wypadków i kolizji, a o to 
nam wszystkim chodzi.

- Dziękuję za rozmowę.

W ramach budowy 
Węzła Integracyjnego 
Wejherowo (Kwiato-
wa) pomiędzy ulicami 
10 Lutego, Kwiatową i 
Spacerową, a ulicą I Bry-
gady Pancernej Wojska 
Polskiego, powstanie 
wiadukt kolejowy (bez-
kolizyjny przejazd pod 
torami) w ciągu ulicy 
Kwiatowej, przebudowa-
ne zostaną skrzyżowania, 
ulice, chodniki i zjazdy w 
drogach powiązanych z 
ul. Kwiatową. 

Wybudowane zostaną 
parkingi i miejsca posto-
jowe, przystanki autobu-
sowe, trasa rowerowa. 

Przebudowane zosta-
ną zejścia do tunelu dla 
pieszych w sąsiedztwie 
dworca kolejowego wraz 
z budową wind.

Ta bardzo potrzebna i 
długo wyczekiwaną przez 
mieszkańców inwestycja 
będzie łącznie kosztowa-
ła prawie 33 mln zł, z tego 
władze Wejherowa zdo-
były ponad 18 mln zł do-
fnansowania ze środków 
unijnych.
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Prace budowalne roz-
poczęły się 8 maja, a za-
kończą 31 lipca. Przed 
rozpoczęciem inwestycji, o 
zmianach i utrudnieniach 
informowali: starosta wej-
herowski Gabriela Li-
sius, wicestarosta Witold 
Reclaf i dyrektor Zarzą-
du Drogowego dla Powiatu 
Wejherowskiego i Puckiego 
- Robert Lorbiecki. 

Na czas realizacji ro-
bót wyznaczono objazdy do 
centrum miasta, między 
innymi drogą krajową nr 
6 na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą 12 Marca do 
skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 218, jak również 
drogami powiatowymi oraz 
gminnymi: Myśliwską, 
Roszczynialskiego, Zamko-
wą, Parkową, Św. Jacka, a 
także 3 Maja do drogi wo-
jewódzkiej nr 218. 

Konferencja prasowa odbyła się w miejscu, w którym powstanie nowe rondo, czyli u 
zbiego ulic: Judyckiego, 12 Marca i Wniebowstąpienia. Od lewej: dyrektor Zarządu 
Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - Robert Lorbiecki, starosta 
wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Witold Reclaf.

W centrum Wejherowa rozpoczęła się ważna i duża inwestycja: budowa ronda na skrzy-
żowaniu ulic Judyckiego, Wniebowstąpienia oraz 12 Marca. Nowe rondo usprawni ruch w 
tym miejscu i zapewni większe bezpieczeństwo, ale na razie przez trzy miesiące kierow-
cy muszą liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się po mieście (wyznaczono objazdy). 
Inwestycję prowadzi Powiat Wejherowski przy wsparciu finansowym miasta Wejherowa.

Dla komunikacji zbioro-
wej został zaprojektowany 
ruch w jednym kierunku od 
ulicy 12 Marca ulicą Cichą 

oraz Polną do Judyckiego. 
Kierowcy mogą korzystać 
także z ulicy Śmiechowskiej.

 - Przebudowa skrzyżowa-

nia, choć wiąże się ze zmia-
nami w organizacji ruchu i 
utrudnieniami dla kierow-
ców, ma przede wszystkim w 
przyszłości zwiększyć prze-
pustowość samochodów w 
tym miejscu - mówi Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski

- Ttrójwlotowe, jednopa-
smowe rondo z wysepkami, 
wydzielającymi azyle dla 
pieszych oraz rowerzystów 
na pewno usprawni ruch ko-
łowy i pieszy, ale również 
poprawi bezpieczeństwo - 
dodaje Witold Reclaf, wice-
starosta wejherowski. 

Po każdej stronie ulic po-
wstaną chodniki z kostki 
betonowej. Ponadto popro-
wadzona zostanie ścieżka 
rowerowa, która stanowić 
będzie połączenie ścieżki bie-
gnącej w kierunku zachod-
nim wzdłuż rzeki Cedron ze 
ścieżką na ul. 12 Marca po 
południowej stronie. 

Koszt inwestycji wg umo-
wy to  ponad 2,2 mln zł. 

Inwestycja realizowana 
jest przez Starostwo Powia-
towe wspólnie z miastem 
Wejherowo.

utrudnienia dla kierowców potrwają do końca lipca br.

w centrum wejherowa
powstanie nowe rondo 

Miejski Zakład komunikacji wejherowo sp. z o.o. za-
wiadamia, że w związku z budową ronda na skrzyżowa-
niu ulic Judyckiego, 12 Marca i wniebowstąpienia od 8 
maja br. nastąpiły objazdy i zmiany w rozkładach jazdy 
oraz w trasach kursowania miejskich autobusów. i tak:

Linia nr 2 i 16 
- w kierunku Szpitala pojadą objazdem przez ul. Roszczy-

nialskiego i Myśliwską,
- w kierunku centrum Wejherowa przez ul. Polną.
Linia nr 3 
- w kierunku cmentarza bez zmian,
- w kierunku Gościcina przez ul. Myśliwską, 12 Marca i Polną.
Linia nr 11 – nie będzie wykonywany wariant trasy przez 

ul. Wniebowstąpienia.

Jednocześnie MZK sp. z o.o. informuje, że z powodu zakoń-
czenia robót drogowych przy Dworcu PKP w Wejherowie (nowe 
rondo) oraz na ulicy 10 Lutego, zlikwidowany zostaje tymczaso-
wy objazd linii nr 2 przez rondo przy Domu Działkowca.

tym samym linia nr 2 wraca na dotychczasową trasę 
przez Dworzec pkp wejherowo i ulicę Dworcową.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. prosi o 
uwzględnienie zmian w planowanych podróżach.

Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl
Dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33

Zmiany w trasach
autobusów MZk

Ta inwestycja rozpocznie się jeszcze przed wakacjami. 
Jest ona bardzo potrzebna z uwagi na poprawę bezpieczeń-
stwa na ul. Chopina. 

Przeniesiono także środki na budowę nowego parkingu 
na ok. 150 miejsc przy ul. Jagalskiego, obok wejherowskie-
go szpitala. Budowa tego oczekiwanego przez mieszkańców 
parkingu rozpocznie się również w tym roku. 

Po dokonanych zmianach wydatki inwestycyjne w 2018 
r. wynoszą ponad 50 mln zł. Są to rekordowe wydatki na in-
westycje w Wejherowie w historii samorządu. 

Podkreślić należy, że cała obecna kadencja, nie tylko ten 
rok, jest jeszcze lepsza od poprzednich, jeśli chodzi o tempo 
inwestycji i rozwój miasta. Wydatki inwestycyjne w po-
przedniej kadencji 2010-2014 wyniosły ogółem  113,8 
mln zł, zaś w obecnej kadencji 2014-2018 zamkną się 
kwotą aż 143,7 co oznacza wzrost o ponad 26 procent. 
Do tego należy doliczyć inwestycje spółek komunalnych: 
ZUK i MZK w minionych 3 latach wydały łącznie 12,5 mln zł.

Najważniejszą, gdyż niosącą realne korzy-
ści dla mieszkańców, decyzją ostatniej sesji 
Rady Miasta Wejherowa (26.05.2018) było 
zwiększenie inwestycji drogowych.  Prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt wygospodarował 
kolejne ponad 2 mln zł, które zostały przezna-
czone m.in. na  budowę ronda na skrzyżowa-
niu ulic Chopina-Staromłyńska-Nadrzeczna. 

Coraz więcej inwestycji

Rekordowe 
wydatki

Zamknięte skrzyżowanie
12 Marca - Judyckiego - Wniebowstąpienia

w Wejherowie

Trasa objazdu
do centrum miasta

Wejherowa

x

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
ul. Cichą oraz Polną

Objazd wyłącznie dla autobusów

x
x

Mapa objazdów.                         Źródło: Starostwo w Wejherowie
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Jak podkreślił prezydent 
Wejherowa, renowacja za-
bytków nie tylko poprawi ich 
stan techniczny i pozwoli je 
zachować dla przyszłych po-
koleń, ale także poprawi es-
tetykę obiektu, co wpłynie 
pozytywnie na wizerunek 
naszego miasta.  

- Miasto od lat dofinanso-
wuje prace konserwatorskie 
w budynkach zabytkowych 
- mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhe-
rowa. - W trosce o poprawę 
stanu technicznego i wy-
glądu architektonicznych 
perełek w naszym mieście, 
każdego roku przeznacza-

w ratuszu podpisano umowy

kolejne dotacje na zabytki

Zlot tradycyjnie rozpocz-
nie się na wejherowskim 
rynku pod pomnikiem Ja-
kuba Wejhera, ucharakte-
ryzowanego w tym dniu na 
postać Lorda Vader’a. 

Główne atrakcje odbędą 
się w Wejherowskim Cen-
trum Kultury, do którego 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowy na dofinansowanie re-
montów zabytkowych obiektów w Wejherowie. Środki z miejskiego budżetu otrzymały 
wejherowskie zabytki: Klasztor Franciszkanów, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jac-
ka 14 oraz wspólnota mieszkaniowa przy ul. 12 Marca 179 i Wniebowstąpienia 1, 1a, 3, 3a.

my niemałą pulę pieniędzy 
na ten cel. To m.in. dzięki 
temu pięknieją w Wejhe-
rowie elewacje starych ko-
ściołów, zabytkowe ołtarze 
i stylowe kamienice. 

Klasztorowi Ojców Fran-
ciszkanów przy ul. Refor-
matów 19 przyznano dwie 
dotacje: w wysokości 153,3 
tys. zł na remont elewacji 
budynku klasztornego oraz 
23,2 tys. zł na remont ele-
wacji Domu Pielgrzyma w 
części obejmującej klatkę 
schodową. 

Natomiast Dom Pomo-
cy Społecznej z Ośrodkiem 
Dziennego Pobytu dla Dzieci 

prowadzony przez Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincenta a Paulo przy ul. 
Św. Jacka 14 otrzymał dota-
cję w wysokości 81 tys. zł na 
remont elewacji budynku.

Wspólnota przy ul. 12 
Marca 179, Wniebowstąpie-
nia 1, 1a, 3, 3 a otrzymała do-
tację w wysokości 100 tys. zł 

na remont konstrukcji ścian 
zewnętrznych i fundamen-
tów, remont elewacji oraz 
wykonanie izolacji przeciw-
wilgociowej budynku. 

Ta sama wspólnota 
otrzymała także dotację w 
wysokości 312 tys. zł na 
zmianę systemu grzewcze-
go na ekologiczny.

od 2007 r. wejherowo przekazało na  dofinanso-
wanie remontów i  prac konserwatorsko-restauracyj-
nych w zabytkach ponad 4,1 mln zł. 

Do tej pory prace wykonano w około 60 budynkach 
wspólnot mieszankowych, budynkach prywatnych i 
obiektach sakralnych.

Dotacje na remonty otrzymały m.in.: Klasztor Franciszkanów przy ul. oo. Reformatów (po lewej) oraz Dom 
Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka 14 (po prawej).

Jakub wejher ponownie w roli Lorda Vader’a 

FoRCeCoN  już w maju!
Zloty Fanów Gwiezdnych Wojen w Wejherowie odbywały się w grudniu. Tym razem 

jednak FORCECON zaplanowano w piątek 25 maja. Impulsem ku temu była zaplanowa-
na, właśnie na ten termin, premiera nowego filmu z uniwersum Star Wars „Solo”, którego 
projekcja odbędzie się na FORCECON-nie.

uczestnicy oraz grupy re-
konstrukcyjne udadzą się 
w uroczystej paradzie. 

Organizatorzy zapew-
niają, że na zlocie pojawią 
się wszystkie sprawdzone 
podczas poprzednich edycji 
atrakcje, takie jak: Strefa 
Gier, Strefa Malucha, czy 

różnego rodzaju konkur-
sy, ale zaplanowano także 
liczne nowe aktywności na 
świeżym powietrzu.

Dużą gratką dla fanów, 
będzie z pewnością, wysta-
wa największej w Polsce ko-
lekcji modeli i dioram.

Podczas FORCECON-u 

odbędą się także obchody 
15-lecia działalności pol-
skiego oddziału Legionu 
501 - największej na świe-
cie grupy rekonstrukcyjnej 
Star Wars.

Organizatorzy zaprasza-
ją na spotkanie z bohatera-
mi Gwiezdnej Sagi.

Tegoroczna edycja wy-
darzenia odbywa się pod 
hasłem „Sięgnij po sukces” 
i jest adresowana przede 
wszystkim do aktywnych 
zawodowo osób z niepeł-
nosprawnością i ich praco-
dawców.  

W siedzibie Inspektora-
tu przy ul. Sobieskiego 
294 od 9 do 14 eksperci bę-
dą udzielali porad i służyli 
informacjami dotyczącymi 
projektów, których  celem 
jest przełamywanie barier 
w pracy i życiu codziennym. 

Od specjalistów z ZUS 
będzie można dowiedzieć 
się, jak uzyskać rentę i jak 
ją zwiększyć, jakie są inne 
świadczenia. Będzie rów-
nież można założyć konto na 
Platformie Usług Elektro-
nicznych, by jak najwięcej 

Dzień Niepełnosprawnych
w Zus w wejherowie

sięgnij 
po sukces!

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Wejherowie organizuje 11 maja 
2018 r. Dzień Osób z Niepełnosprawnością, 
którym eksperci udzielać będą porad.

spraw z zakresu ubezpieczeń 
społecznych załatwiać przez 
internet.  

Pracodawcy, którzy już 
zatrudniają osoby  z nie-
pełnosprawnością lub chcą 
je zatrudnić dowiedzą się 
o działaniach ZUS w ra-
mach prewencji rentowej  i 
wypadkowej czy świadcze-
niach pozwalających utrzy-
mać zdolność do pracy mimo 
szczególnych wymagań zdro-
wotnych. 

Będzie też można spotkać 
się z przedstawicielami lo-
kalnych instytucji, takich 
jak: Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wej-
herowie, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie oraz Powiato-
wego Urzędu Pracy w Wej-
herowie. 

oddział Zakładu ubezpieczeń społecznych w gdań-
sku i podległe mu placówki w gdańsku, gdyni, m.in. 
w wejherowie w dniach: 14, 21 i 28 maja organizują  
skierowane do  lekarzy Białe poniedziałki.  

W tych dniach również w godzinach od 15:00 do 18:00 leka-
rze będą mogli skorzystać z usług  doradcy ds.  e-ZLA (elektro-
nicznych zwolnień lekarskich). 

Doradca założy  profil  Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE), zapozna z dedykowanymi  lekarzowi funkcjami  PUE 
ZUS, a także  przeprowadzi instruktaż  wystawiania i anulo-
wania elektronicznych zwolnień lekarskich. Doradca odpowie   
także na pytania i pomoże wyjaśnić dotyczące e-ZLA, również 
w kontekście pracodawcy i pacjenta.

U doradcy można również uzyskać certyfikat umożliwiający 
podpisywanie e-zwolnień. Jego zapisanie jest możliwe jedynie 
na nośniku (np. pendrive) dostarczonym przez lekarza. 

Zus dla lekarzy

Majowe Białe 
poniedziałki 
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Oprócz piłkarskiego 
pojedynku na murawie 
boiska, odbyły się m.in. po-

księża wygrali z samorządowcami 2:1

sport, pomoc i dobra zabawa
W świąteczne i słoneczne popołudnie, w ramach Powiatowych Obchodów Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, na wejherowskim stadionie odbył się mecz charytatywny pomiędzy samorzą-
dowcami powiatu wejherowskiego a księżmi. Podczas meczu piłki nożnej, w którym zwyciężyli 
księża oraz podczas towarzyszącego mu festynu zbierano pieniądze na leczenie Karola Barcza.  

kazy umiejętności straża-
ków oraz pokaz strongmana 
Mateusza Ostaszewskiego. 

A wszystko to przy pełnych 
trybunach, bo tego dnia na 
Wzgórze Wolności w Wejhe-

rowie przybyło wielu miesz-
kańców miasta oraz gości z 
Trójmiasta, m.in. kibicują-
cych kapłanom z trójmiej-
kich parafii. Okazali się oni 
świetnymi piłkarzami. 

Bardzo dobrze radzili so-
bie na boisku również samo-
rządowcy z miasta, powiatu 
i gmin, w tym urzędnicy 
oraz radni. 

Podczas imprezy prowa-
dzona była zbiórka pieniędzy 
dla 14-letniego mieszkań-
ca Wejherowa, Karola Bar-
cza chorego na eozynofilowe 
zapalenie przewodu pokar-
mowego, chorobę Leśniow-
skiego-Crohna i padaczkę. 

Więcej zdjęć na: facebook.
com/powiatwejherowski 

oraz na facebook.com/pul-
swejherowa

Powyżej: starosta Gabriela Lisisus, Karol Barcz oraz ks. 
Piotr Żynda, proboszcz parafii NMP Królowej Polski 
w Wejherowie, współorganizator akcji.

W ramach Powiatowych Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie odbyła 
się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz powiatu, miasta oraz Marynarki Wojennej.                                  Fot. Zygmunt Pałasz                                                                                      

w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja
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AKTUALNOŚCI

W wejherowskim ratuszu 
podpisano umowę na prze-
kazanie dotacji z budżetu 
miasta dla szpitala. Umowę 
popisali: zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, prezes Za-
rządu Szpitali Pomorskich 
Jolanta Sobierańska-
-Grenda oraz Andrzej 
Zieleniewski wiceprezes 
Szpitali Pomorskich.

- Kolejna dotację dla 
szpitala w wysokości 50 ty-
sięcy złotych przeznaczamy 
na zakup aparatu USG dla 
potrzeb oddziału chirurgii 
ogólnej i onkologicznej. Co 
roku przeznaczamy środ-
ki z budżetu miasta na to, 
aby wspierać szpital, który 
służy naszym mieszkańcom 
- powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Sprzęt diagnostyczny 
umożliwia szybkie obrazo-
wanie m.in. narządów ja-
my brzusznej, dzięki czemu 
można szybko zdiagnozo-
wać zmiany chorobowe.

-  Miasto Wejherowo to 

Umowę o przekazaniu dotacji podpisali: zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Jolanta Sobierańska-Grenda oraz 
Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich, w obecnosci ordynatora Od-
działu Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, dr. n. med. Mieczysława Witzlinga.

Władze Wejherowa przekazały Szpitalowi Specjalistycznemu im. 
F. Ceynowy dotację w wysokości 50 tysięcy złotych na zakup sprzę-
tu diagnostycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicz-
nej. Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzebny ultrasonograf.

50 tys. zł dla szpitala w wejherowie

Na zakup aparatu usg 
dla oddziału Chirurgii

kolejny samorząd, który 
przyznał dotację naszemu 
szpitalowi. Takie wsparcie 
samorządów, jakie otrzy-
muje wejherowski szpital, 
jest wyjątkowe w skali kra-
ju. Te pieniądze poprawią 
bezpieczeństwo naszych 
pacjentów, dlatego bardzo 
się cieszymy z tego dofinan-
sowania - mówiła Jolan-
ta Sobierańska-Grenda 
prezes Zarządu Szpitali Po-
morskich. - Sprzęt trafi na 
oddział chirurgii, który jest 
bardzo ważny dla szpitala i 
jego pacjentów. To szczegól-
nie istotne w okresie letnim, 
gdy na Pomorze przyjeżdża 
wielu turystów i odnotowy-
wanych jest wiele zdarzeń, 
wymagających interwencji 
lekarza. 

- Dzięki wsparciu wejhe-
rowskiego samorządu po-
zyskamy bardzo potrzebny 
sprzęt, który przyspiesza 
okres rozpoznawania cho-
roby oraz włączenia wła-
ściwego leczenia - Andrzej 
Zieleniewski, wicepre-
zes Szpitali Pomorskich. - 

Sprzęt diagnostyczny jest 
dostępny w oddziale ra-
diologii szpitala, ale coraz 
częściej urządzeniami USC 
dysponują też poszczególne 
oddziały. Staramy się, aby 
szpital wejherowski świad-
czył usługi na wysokim po-
ziomie, zarówno w zakresie 
diagnostyki, jak i leczenia.

- Na nasz oddział trafi 
sprzęt diagnostyczny, któ-
ry bardzo się przyda zarów-
no w diagnostyce, jak i do 
monitorowania postępów 
leczenia oraz wykonywania 
zabiegów małoinwazyjnych 
- mówi dr n. med. Mieczy-
sław Witzling, ordynator 
Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej.  - Na nasz 
oddział trafiają pacjenci w 
trybie planowym, ale nie-
mal codziennie przyjmuje-
my także pacjentów, którzy 
trafiaja do szpitala podczas 
ostrego dyżuru. W takich 
przypadkach diagnostyka 
odbywa się w trybie nagłym, 
a więc tym bardziej potrzeb-
na jest aparatura USG na 
oddziale.

Targi Pracy są organi-
zowane już po raz kolejny 
i jak zawsze skierowane są 
do osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy, a także 
do pracodawców starających 
się pozyskać odpowiednich 
pracowników. 

Targi Pracy mając na ce-
lu promocję ofert pracy lo-
kalnych przedsiębiorców. 
Udział w Targach Pracy 

powiatowy urząd pracy 

targi pracy
PUP w Wejherowie zaprasza na Targi Pra-

cy, które odbędą się maja 2018 r. w godz. 
10.00-12.00 w siedzibie Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP 
„Orzeł” w Wejherowie, przy ul. Strzeleckiej 
9 (popularny „Elektryk”).  

stwarza doskonałą okazję do 
nawiązania bezpośrednie-
go kontaktu pracodawców 
z potencjalnymi kandyda-
tami do pracy, umożliwia 
przeprowadzenie bezpłatnej 
rekrutacji, jak również zare-
klamowania własnej firmy 
i tym samym przybliżenia 
lokalnej społeczności infor-
macji o rozwijających się 
branżach i firmach. 

starostwo powiatowe organizuje targi edukacyjne, 
które odbędą się we wtorek 29 maja w powiatowym Ze-
spole szkół nr 2 w Rumi przy ul. grunwaldzkiej 57.

Targi zaplanowano w godz. 9.00-14.00. W tym czasie 
uczniowie i ich rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną szkół na terenie powiatu wejherowskiego.

29 maja w Rumi

targi edukacyjne

Spotkanie odbędzie się 
12 maja w godzinach od 
11.00 do 15.00 w Gminnej 
Bibliotece Publicznej im. 
Leona Roppla w Luzinie. 

Po części merytorycz-
nej przewidziane zostały 
atrakcje zarówno dla dzie-
ci, jak i dorosłych.

Projekt Centrum Inte-
gracji w Luzinie przygoto-
wują studenci Politechniki 
Gdańskiej.

Na Facebooku można 
śledzić wydarzenie z tym 
związane: 

facebook.com/
events/417463698718913/

Luzino

Będzie
Centrum
integracji

Urząd Gminy w 
Luzinie zaprasza na 
spotkanie, dotyczące 
wspólnej przyszłości, 
czyli planowanego 
Centrum Integracji 
w Luzinie. 

Przez 9 dni majówki w 
działaniach na drogach 
brało udział 184 funkcjo-
nariuszy ruchu drogowego 
Powiatowej Komendy Poli-
cji w Wejherowie. 

Policjanci skontrolowa-
li kilkaset pojazdów, m.in. 
sprawdzając stan trzeź-
wości kierujących, zapina-
nie pasów bezpieczeństwa 
oraz przewożenie dzieci w 
fotelikach. Zwracali tak-
że uwagę na zachowanie 

Nieuwaga i nadmierna prędkość

Majówka na drogach
Podczas majowego długiego weekendu na terenie powiatu wej-

herowskiego policjanci odnotowali 55 kolizji drogowych oraz 3 wy-
padki drogowe, w których ucierpiały cztery osoby. Na szczęście w 
naszym powiecie nie było ofiar śmiertelnych.

zmotoryzowanych, gdyż 
prowadzili działania doty-
czące bezpieczeństwa mo-
tocyklistów. 

Na terenie powiatu 
wejherowskiego funk-
cjonariusze odnotowa-
li 55 kolizji drogowych 
oraz 3 wypadki drogo-
we, bez ofiar śmiertel-
nych, w których 4 osoby 
zostały ranne. 

Najwięcej niebezpiecz-
nych zdarzeń w ruchu 

drogowym miało miejsce 
30 kwietnia 2018 r. Pod-
czas długiego majowego 
weekendu policjanci za-
trzymali 10 nietrzeźwych 
kierowców oraz 14 kie-
rowców pod wpływem al-
koholu.

Najczęstszymi przyczy-
nami zdarzeń drogowych 
były brak ostrożności, nie-
uwaga i nadmierna pręd-
kość.
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Odpust 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego: 
11-13 maja
Od 11 do 13 maja br. w 

Wejherowie na Kalwarii 
odbywać się będzie Odpust 
Wniebowstąpienia Pań-
skiego, na który przybędą 
głównie pielgrzymi z połu-
dniowych Kaszub.

W piątek przy Kaplicy Bo-
żego Grobu od godz. 16:00 
witani będą pielgrzymi z 
Kościerzyny i okolic. Ok. 
godz. 17:45 przybędą grupy z 
Przodkowa, Żukowa, Grzyb-
na i okolic, a witane będą 
przy Kaplicy Piłata. 

O godz. 19:00 w kościele 
klasztornym św. Anny przed 
cudownym obrazem rozpocz-
nie się msza św. z modlitwą 
o uzdrowienie.

W sobotę 12 maja już o 
godz. 8:00 w kościele rozpocz-
nie się msza św. dla pielgrzy-
mów przybyłych w piątek. 

O godz. 11:30 przy kapli-
cy Piłata witani będą piel-
grzymi z Oliwy (w tym roku 
pielgrzymka oliwska świę-
tuje 350-lecie!), Chełmu, 
Szemuda, Gdyni, Kielna, 
Koleczkowa i okolic. 

W południe przybeda 
pielgrzymi z Lini, Strzep-
cza, Strzebielina, Sychowa, 
Choczewa i okolic (powita-
nie przy kaplicy III upadku 
Chrystusa - ul. Strzelecka). 
O godz. 17:30 przybędą piel-
grzymi z Kartuz (witani w 
kościele klasztornym). 

Tego dnia (12 maja) o 
godz. 14:00 rozpoczną się 
Centralne Obchody Kal-
waryjskie z kazania-
mi. Początek uroczystości 
zaplanowano w kościele 
klasztornym. 

O godz. 17:45 przy koście-
le Trzech Krzyży sprawo-
wana będzie msza św. pod 
przewodnictwem o. prowin-
cjała Bernarda Marciniaka.

W niedzielę 13 maja o 

Modlimy się za was, ale nie zamiast was!
Franciszkanie zapraszają do sanktuarium

Majowe odpusty na kalwarii
Po raz pierwszy w tym roku, w maju aż dwukrotnie na Kalwarii Wejherowskiej odbędą 

się uroczystości odpustowe. Przybędą na nie pielgrzymi z całych Kaszub. Ojcowie Fran-
ciszkanie zapraszają do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego szczególnie mieszkańców Wej-
herowa i powiatu wejherowskiego, w myśl hasła: Modlimy się za was, ale nie zamiast was!

godz. 8:00 w kościele klasz-
tornym rozpocznie się msza 
św. dla pielgrzymów z Ko-
ścierzyny i okolic. 

O godz. 8:00 na placu przy 
kościele rozpocznie się Dro-
ga Krzyżowa, która wyru-
szy na Kalwarię. Najpierw 
formowana będzie procesja 
i witani będą pielgrzymi z 
Sierakowic, Nowego Dworu 
Wejherowskiego, Bolszewa, 
Luzina i Gościcina, aby o 
godz. 9:00 wyruszyć proce-
sją z Najświętszym Sakra-
mentem na Kalwarię. 

O godz. 10:00 konce-
lebrowana będzie suma 
odpustowa pod przewod-
nictwem ks. abpa Me-
tropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia. 

Po zakończeniu mszy św. 
przy kaplicy Piłata rozpocz-
ną się uroczyste pożegnania 
grup pielgrzymkowych, któ-
re po sumie wyruszają w dro-
gę powrotną.

Odpust Trójcy 
Świętej:
26-27 maja
Uroczystości Odpustu 

Trójcy Świętej będą trwać 
od 26 do 27 maja 2018 r.Na 
ten odpust tradycyjnie 
przybywają Kaszubi z pół-
nocy regionu.

W sobotę 26 maja od 
godz. 10:30 do 12:00 wita-
ni będą pielgrzymi z Gdy-
ni, Rumi, Redy, Kosakowa, 
Pierwoszyna, Rewy i okolic 
(przy Bramie Oliwskiej - 
ul. 12 Marca) oraz z Pucka, 
Swarzewa, Władysławowa, 
Łebcza, Leśniewa, Mecho-
wa, Starzyna, Strzelna, 
Chłapowa i okolic .Powita-
nie odbędzie się tradycyj-
nie przy krzyżu przy na ul. 
Chopina. 

O godz. 14:00 rozpoczną 
się Centralne Obchody 
Kalwaryjskie z kazaniami 
(początek w kościele klasz-

tornym), aby o godz. 17:45 
rozpocząć mszę św. pod 
przewodnictwem o. prowin-
cjała (przy kościele trzech 
krzyży). 

W niedzielę 27 maja 
już o godz. 8:00 rozpocz-
nie się Droga Krzyżowa na 
Kalwarii dla pielgrzymów, 
którzy przybędą w niedzie-
lę rano (początek na placu 
przy kościele klasztornym), 
w ramach której o godz. 
9:00 ruszy procesja z Naj-
świętszym Sakramentem 
na Kalwarię. 

O godz. 10:00 rozpocz-
nie się suma odpustowa 
pod przewodnictwem 
ks. biskupa (przy Kościele 
Trzech Krzyży).

O godz. 13:00 żegnane 
będą grupy pielgrzymów od 
strony Gdyni (przy Bramie 
Oliwskiej ) oraz od strony 
Pucka (przy krzyżu na ul. 
Chopina).

Podczas sumy odpustowej na 
Odpuście Trójcy Świętej w 
maju ubiegłego roku licznie 
zgromadzeni pielgrzymi wy-
słuchali homilii ks. biskupa 
Zbigniewa Zielińskiego.

AKTUALNOŚCI

koncert i spektakl
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 

Wejherowie oraz Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdań-
sku zapraszają na XV koncert z cyklu „Akademia w pałacu” pt.: 
„el fuego y el agua”. Podczas tego wydarzenia pieśni hiszpań-
skie zaprezentują studenci Akademii Muzycznej im. St. Moniusz-
ki w Gdańsku pod kierunkiem prof. Jadwigi Rappe.

Koncert odbędzie się 10 maja 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum. 
   * * *
Z kolei 15 maja br. o godz. 19.00 wMuzeum odbędzie się ka-

szubskojęzyczne przedstawienie pt. „soBÓtkA” - współczesny 
dramat o rozterkach młodych ludzi, pragnących poznać odpowie-
dzi na pytania o historię, kulturę i język. Gorąca miłość przeplata się 
z chłodną kalkulacją.  Scenariusz i reżyseria: Adam hebel. 

Wstęp wolny.

 Przedsiębiorstwo już 5. raz uczestniczy w ogólnopolskiej 
akcji Dni Otwartych Funduszy Unijnych. W programie:  pre-
zentacja multimedialna na temat firmy oraz produkcji ciepła 
i energii elektrycznej w procesie kogeneracji, a także zwie-
dzanie zakładu energetyki cieplnej pod opieką specjalistów z 
OPEC. Ponadto dla najmłodszych przewidziane są konkursy 
z nagrodami. 

Projekt „Budowa źródła wytwarzającego energię elektrycz-
ną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni  Nanice na terenie 
Wejherowa”, złożony w ramach Działania 5.5 Infrastruktura 
energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w 
wysokości ponad 7 mln zł (40% wartości inwestycji), a całko-
wite nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 20 mln zł.  

Celem projektu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycz-
nego mieszkańców Wejherowa. Cel został osiągnięty - w 
2012 roku emisja pyłów w Nanicach wynosiła 78,92 ton na 
rok, zaś w roku 2017 było to tylko 6,65 ton na rok. Oznacza 
to prawie 12 razy mniej pyłów w mieście.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza w najbliż-
szy piątek 11 maja 2018 r., o godz. 12.00  
do zwiedzania nowoczesnej i ekologicznej 
elektrociepłowni gazowej w Wejherowie, 
przy ul. Staromłyńskiej 41. 

Elektrociepłownia gazowa OPEC w Wejherowie.

Nowoczesna elektrociepłownia

Dni otwarte 
Funduszy unijnych
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WYDARZENIA

OBWIESZCZENIE
         Starosta Wejherowski 

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496./ oraz art. 10  i  
art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 
1257./   z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 23.04.2018r., na wniosek  Zarządu Powiatu Wejherowskiego, reprezento-
wanego przez Pana Ryszarda Kalkowskiego - Wójta Gminy Szemud z dnia 2017-10-19 wydano decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie drogi powiatowej:

        pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud - Karczemki 
 na odcinku Szemud - Kamień na długości 2,075 km” na terenie Gminy Szemud

 
1. Działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obręb Szemud działki nr ewidencyjny: 427, 385/72, 421, 422, 424, 480, 423, 426, 382/3, 382/6, 431, 380/12            

(z podziału działki nr 380/4), 433, 434, 435, 855/2 (z podziału działki nr 855), 438/24 (z podziału działki nr 438/11), 
438/22 (z podziału działki nr 438/12), 438/20 (z podziału działki nr 438/6), 438/18 (z podziału działki nr 438/5), 438/16 
(z podziału działki nr 438/4), 438/14 (z podziału działki nr 438/3), 439/8 (z podziału działki nr 439/5)

- obręb Kamień działki nr ewidencyjny: 69, 482/7 (z podziału działki nr 482/6), 482/8 (z podziału działki nr 482/6)

2. Działki objęte obowiązkiem przebudowy infrastruktury technicznej i drogowej:
- obręb Szemud działki nr ewidencyjny: 294, 380/1, 380/2, 380/5, 385/73, 385/75, 386/3, 855/1 (z podziału 

działki  nr 855), 438/23 (z podziału działki nr 438/11), 438/21 (z podziału działki nr 438/12), 438/19   (z podziału 
działki  nr 438/6), 438/17 (z podziału działki nr 438/5)

- obręb Kamień działki nr ewidencyjny: 482/9 (z podziału działki nr 482/6), 183/4

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją 
w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212                                   
w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Intere-
santa na parterze,  w pon.-czw. w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

        INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
      
       Starosta Wejherowski 
   informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.
bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono na okres 
21 dni wykaz nr IV/2018, dotyczący nieruchomości 
gruntowych położonych w gminach: Wejherowo i Gmina 
Miasta Rumia stanowiące własność Skarbu Państwa.

Wykaz wywieszono w dniu 2 maja 2018 r.

seniorzy z wutw nie zawiedli

wejherowianie
w finale olimpiady

Uczestnicy finałowej 
rozgrywki, o której infor-
mowalismy w poprzednim 
wydaniu „Pulsu”, repre-
zentowali siedem Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku 
województwa pomorskiego. 

Spośród 10 seniorów z 
Wejherowa, 4 osoby awan-
sowały do etapu ogólno-
polskiego, który odbędzie 
się w Warszawie. W skład 
15-osobowej reprezentacji 
województwa weszli wej-
herowianie: Wiesława 

Grupa seniorów Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku YMCA w Wejherowie wzięła udział w uroczystym zakończeniu 
I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior - Oby-
watel” w sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marsząłkowskim w 
Gdańsku. Finał wojewódzki olimpiady objął patronatem Marsza-
łek Województwa Pomorskiego.

Cywińska, Elżbieta Kili-
kowska, Bogdan Kraw-
czyk i Kazimierz Wójcik.

Podczas uroczystej ga-
li najbardziej zaangażo-
wani seniorzy z całego 
województwa otzryuma-
li pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Uroczystość 
uświetnił występ grupy te-
atralnej „Srebrna Nitka” z 
Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeiego Wieku.

Wejherowskim senio-
rom towarzyszli zastępca 

prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i 
etatowy członek Zarządu 
Powiatu Jacek Thiel.

Obecna była również pani 
koordynator WUTW YMCA 
Krystyna Laskowska. 

- Podczas miejskiego 
etapu Olimpiady „Senior 
- Obywatel” miałem przy-
jemność zasiadać z pre-
zydentem Krzysztofem 
Hildebrandtem w jury. Im-
prezie towarzyszyło wiele 
emocji i przygotowań, co 

zaowocowało bardzo wyso-
ką wiedzą. Cieszę się, że 
liczna grupa reprezentowa-
ła Wejherowo w etapie wo-
jewódzkim, a cztery osoby 
dostały się do finału. Ser-
decznie wszystkim gratulu-
ję - mówi A. Kraszkiewicz.

- Zaangażowanie wej-
herowskich seniorów w 
Olimpiadę Wiedzy Oby-

watelskiej przerosło mo-
je wyobrażenia, z czego 
jako organizator etapu 
miejskiego jestem bardzo 
szczęśliwa i dumna - mówi 

Teresa Malinowska.
Do olimpiady woje-

wódzkiej seniorów przy-
gotowywali pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Urząd Miejski

    INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.)

    Zarząd Powiatu Wejherowskiego
                      informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejhe-
rowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr 
III/P/2018, dotyczący nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych 
do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz wywieszono w dniu 8 maja 2018 r.
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W czterech kategoriach 
festiwalu wzięło udział 12 
chórów i zespołów z całej Pol-
ski. Poziom konkursu juro-
rzy ocenili na bardzo wysoki. 

- Podczas niedawnego 
Festiwalu Pieśni Wielko-
postnej w Kielnie nasz chór 
zdobył drugie miejsce w ka-
tegorii chórów działających 
przy instytucjach kultury - 
mówi dyrygent chóru Alek-
sandra Janus. - Czasu na 
przygotowanie do kolejnego 
festiwalu było mało. W Byd-
goszczy wykonaliśmy czte-
ry utwory o zróżnicowanym 
charakterze: dwa sakralne 
i dwa świeckie, w tym obo-
wiązkowy utwór kompozy-
tora bydgoskiego oraz utwór 
w języku kaszubskim. Sta-
ramy się promować muzykę 
naszego regionu i dzielić się 
nią z innymi zespołami na 
arenie ogólnopolskiej. 

Podczas Festiwalu chór 
miał przyjemność zaprezen-
towania się również w kon-

Musica in urbe w Bydgoszczy

Camerata Musicale 
ze Złotym Dyplomem

Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” pod dyrek-
cją Aleksandry Janus zdobył Złoty Dyplom w kategorii chórów 
mieszanych oraz Nagrodę Specjalną za dramaturgię prezentacji 
programu konkursowego podczas I Ogólnopolskiego Konkursu i 
Festiwalu Chóralnego Musica in Urbe, który odbył się w dniach 
21-22 kwietnia b.r. w Bydgoszczy.

certach towarzyszących: w 
Kościele pw. Trójcy Św. w 
Bydgoszczy oraz w miejsco-
wości Osielsko. 

Szczególnie cennym wy-
różnieniem dla chóru jest 
„Nagroda specjalna” Dzieka-
na Wydziału Dyrygentury, 
Jazzu i Edukacji Muzycz-
nej Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy za dramaturgię 
prezentacji programu kon-
kursowego. Tę nagrodę jury 
przyznało poza regulami-
nem. 

- Jest to szczególne wy-
różnienie dla naszej pani 
dyrygent, która zawsze bar-
dzo starannie dobiera utwo-
ry na konkurs, dbając o to, 
aby program był atrakcyjny 

dla słuchaczy i dostosowany 
do możliwości zespołu  - pod-
kreśla Monika Prochera, 
prezes chóru. - Z festiwalu 
przywozimy do Wejherowa 
niezapomniane wrażenia, 
inspirację płynącą ze spotka-
nia z innymi zespołami, w 
tym z zaprzyjaźnionym chó-
rem żeńskim Gaudeamus, 
który na Festiwalu został 
nagrodzony Srebrnym Dy-
plomem w kategorii chórów 
jednorodnych. Atmosfera na 
festiwalu była wyjątkowa, 
dlatego z dużym zaangażo-
waniem przystępujemy do 
nowych wyzwań.

Wyjazd został zreali-
zowany dzięki wsparciu 
finansowemu Powiatu Wej-
herowskiego.

Chór zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego 
muzykowania. próby zespołu odbywają się w siedzi-
bie wejherowskiego Centrum kultury – Filharmonii ka-
szubskiej we wtorki i czwartki w godz. 19:00-21:00.

KULTURA

Przesłuchania odbywają 
się w godz. 16-18. Uczestnik 
musi zaprezentować utwór 
bez towarzyszenia instru-
mentów czyli a capella. 20 
najlepszych wykonawców 
zostanie zakwalifikowana 
do drugiego etapu, w którym 
trzeba zaprezentować a ca-
pella dwa utwory - w języku 
polskim i kaszubskim. W pół-
finale ma szansę znaleźć się 
15 wokalistów, a 10 najlep-
szych wykonawców będzie 
walczyć o tytuł Kaszubskie-
go Idola 2018.  Półfinał i finał 
poprzedzą warsztaty emisji 
głosu, dykcji oraz kreowania 
osobowości scenicznej. Na-
grodą główną jest nagranie 
utworu promocyjnego. 

Utwory w wykonaniu fi-
nalistów zostaną zaprezen-
towane na antenie Radia 
Kaszëbë oraz wydane na pły-
cie. Konkurs Kaszubski Idol 
odbywa się pod egidą Radia 
Kaszëbë od 2008 r. 

14 maja casting w wejherowie

kaszubski idol
Wystarczy mieć ukończone 13 lat, dobrze śpiewać i przyjść na 

casting, aby spróbować swoich sił w konkursie wokalnym Kaszub-
ski Idol. Od 14 do 19 maja odbędą się castingi wstępne w Bytowie, 
Kartuzach, Gdyni, Kościerzynie, Wejherowie i w Lęborku. 

Konkurs został objęty pa-
tronatem przez prezydenta 
Wejherowa, Wydział Nauk Hu-
manistycznych i Społecznych 
Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni oraz przez Uniwersytet 
Gdański. Celem konkursu jest 
pogłębienie wiedzy uczniów 
na temat kultury kaszubskiej, 
rozwijanie wrażliwości este-
tycznej oraz rozbudzanie zain-
teresowań regionalizmem.

Zadanie polega na wykona-
niu według własnego pomysłu 
zabawki inspirowanej szero-

społeczna szkoła podstawowa nr 1  im. Janusza korczaka w wejherowie oraz Mu-
zeum piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-pomorskiej w wejherowie serdecznie za-
praszają uczniów szkół podstawowych i oddziały przedszkolne (zerówki) z powiatu 
wejherowskiego do udziału w powiatowym konkursie na najciekawszą zabawkę, in-
spirowaną kulturą kaszubską.

konkurs dla dzieci

kaszubska zabawka

ko pojętą kulturą kaszubską  z 
dowolnych materiałów i z za-
stosowaniem różnorodnych 
technik. Poza wykonaniem i 
walorami artystycznymi oce-
niana będzie pomysłowość, wy-
korzystanie tradycji kaszubskiej 
(haft kaszubski, baśnie i legen-
dy, inspiracje regionalizmem) 
samodzielność i oryginalność 
prac. Pomysłodawcami konkur-
su są nauczycielki: Anna hebel, 
Aleksandra kurowska-sus-
dorf oraz Anna Rybakowska.

Finał konkursu odbędzie 

się 1 czerwca 2018 r. Wyko-
nane przez uczniów zabaw-
ki zostaną wyeksponowane 
w Muzeum podczas rozstrzy-
gnięcia konkursu. 

Termin przekazywania 
prac konkursowych upływa 
20 maja 2018. Prace nale-
ży dostarczyć do Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Wejherowie, przy ul. Obroń-
ców Wybrzeża 1. 

Wiecej szczegółów na stro-
nie: http://spolecznawejhe-
rowo.pl
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KULTURA

W Filharmonii Kaszubskiej 25 czerwca odbędzie się znakomity 
Koncert Wiedeński. Podczas gali wystąpią znakomici soliści ope-
rowi, a towarzyszyć im będą wybitni polscy kameraliści młodego 
pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami oraz 
dyrygentami w Polsce i Europie.

Bilety na zaplanowany na godzinę 18.30 zostały już sprzedane, 
ale organizatorzy zapraszają chętnych na drugi koncert tego 
samego dnia o godz. 20.45.  

Bilety 85 zł: Kasa Filharmonii Kaszubskiej 
tel.795 453 133, 58 672 27 75 (wew. 55), grupy - tel. 504 091 909
bilety online: www.wck.org.pl
oraz w sieciach: Empik, Media Markt, Media Expert, Saturn

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenia na 
koncert wiedeński 25 czerwca o godz. 18.30. 

W poprzednich wydaniach „Pulsu Wejherowa” bilety na Koncert 
Wiedeński wygrały panie: Sylwia Szotrowska i Adela Plińska, ale w 
tym wydaniu gazety proponujemy kolejne dwa bilety na ten koncert.

Aby je zdobyć, trzeba wysłać swoje imię i nazwisko na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl do soboty 12 maja br. włącznie.

W temacie wiadomości prosimy napisać:  koncert wiedeński. 
Do wylosowanej osoby odpiszemy.

Bilety dla Czytelników

8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza i Biblio-
tek. Od piętnastu lat dzień ten rozpoczyna Ogólno-
polski Tydzień Bibliotek, którego głównym celem jest 
podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie ja-
kości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawo-
du bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. 

Jak co roku, w akcję tą włącza się także Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie, przygotowując 
bogatą ofertę dla swoich czytelników. 8 maja odbyło 
się tam uroczyste zakończenie XI Powiatowego Kon-
kursu Czytelniczego, awczoraj odbył sie Maraton bi-
blioteczny, a dzisiaj (10 maja) o godz. 11.00 rozpocznie 
się spektakl dla dzieci pt. „Zakochany Troll” w wyko-
naniu teatru Gargulec. 

Również dzisiaj, 10 maja o godz. 16.00 odbędzie 
się  uroczyste spotkanie z członkami bibliotecznych 

Miejska Biblioteka publiczna zaprasza 

trwa tydzień Bibliotek
W miniony wtorek uroczystym zakończeniem konkursu czytelniczego roz-

począł się cykl ciekawych imprez w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Maj-
kowskiego w Wejherowie przy ul. Kaszubskiej 14. Przygotowano tam wiele 
spotkań, zajęć, konkursów dla dorosłych czytelników oraz dla dzieci i młodzie-
ży, a wszystko to w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

klubów: DKK i „Errata” i wyróżniających się czytel-
ników Wypożyczalni dla Dorosłych. 

11 maja (piatek) o godz. 10.00 odbędzie się pre-
lekcja Rafała Dębskiego i Dariusza Domagal-
skiego pt. „Broń średniowiecza”. Tego samego dnia 
o godz. 17.00 zaplanowano spotkanie poetyckie z 
Darią Węsierską oraz wernisaż wystawy malar-
stwa słuchaczy WUTW pod kierunkiem Elżbiety 
Bieńko-Kornackiej. 

W sobotę 12 maja pod hasłem „W bibliotece rodzina 
się zgrywa” odbedzie się  turniej gier planszowych dla 
całych rodzin. Wspólną zabawę zaplanowno w godz. 
14.00-17.30 Wstęp wolny. 

We wtorek, 15 maja kolejne spotkaie z cyklu „W 
bibliotece w kręgu zdrowia i urody”. Tym razem 
o godz. 17.00 odbędzie sie spotkanie z Michałem 
Konkelem pt. „Ziołowy detoks na wiosnę”.

W wejherowskim ratu-
szu w godz. 19.00-23.00 za-
planowano m.in. wystawę pt.” 
Basen Miejski (1939-1990) - 
podróż sentymentalna”, zwie-
dzanie sal tradycji oraz sali 
historycznej „Wejherowo okre-
su międzywojennego”, wystawę 
plenerową starych zdjęć wejhe-
rowskiego rynku oraz animacje 
grupy artystycznej MOSAIC.

W kościele św. Anny w 
godz. 20.00-22.30 będzie moż-
liwość zwiedzanie krypt, a na 
Kalwarii Wejherowskiej za-
planowano nocne zwiedzanie z 
przewodnikiem - zapisy pod nr 
tel.: 58 677 70 58.

Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie zapra-
sza w godz. 19.00-24.00 na 
„KosMuz, czyli kosmiczną noc 
w muzeum”

W programie, m.in. wysta-
wa o komiksach kaszubskich. 

19 maja br. odbędzie się kolejna Europejska Noc Muzeów 2018, która w Wej-
herowie jak co roku będzie pełna atrakcji. Ciekawe wydarzenia, na które za-
praszają władze miasta i powiatu wejherowskiego oraz współorganizatorzy, 
odbędą się w kilku miejscach.

19 maja w wejherowie 

Noc Muzeów pełna atrakcji

Wystawie towarzyszyć będą 
warsztaty prowadzone przez 
rysownika Tomasza Meringa, 
wystawa „Astrożarty Jacka D., 
czyli z czego się śmieją astrono-
mowie”, wystawa najstarszych 
kalendarzy, zwiedzanie komna-
ty astrologów - alchemików oraz 
Stacja Kosmiczna - warsztaty 

plastyczne dla dzieci.
W wejherowskim Muzeum 

Solidarności  (WWP- Wejhe-
rowska Wspólnota Pokoleń) 
w godz. 19.00-24.00 odbędzie się  
projekcja filmów, spotkanie z ży-
jącymi świadkami historii oraz 
wiele atrakcji z drukiem i nadru-
kiem symboli patriotycznych.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel.  58  572 94 52,   58  572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

puNkt iNFoRMACJi euRopeJskieJ

O G Ł O S Z E N I E

Firma Innowacyjne 
Centrum Rozwoju poszu-
kuje osoby po filologii 
angielskiej do pracy jako 
lektor do grup 12-osobo-
wych w Wejherowie, Re-
dzie, Rumi.

Praca od czerwca. 

osoby chętne proszo-
ne są o kontakt pod nr 
tel. 577-862-168.

Firma Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza osoby 
chętne na bezpłatne unijne kursy językowe: angielski 
oraz niemiecki.  Nauka odbywa się na poziomie podsta-
wowym oraz średnim. 

Kurs jest kierowany do osób powyżej 18 r. ż. dla pracu-
jących (wykluczone firmy budżetowe) oraz bezrobotnych. 
Osoby z wyższym oraz średnim wykształceniem. Uczestni-
kom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę oraz podręczni-
ki. Grupy są 12-osobowe. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu.

osoby chętne mogą zgłaszać się pod nr tel. 577-862-
168 oraz pod adresem mailowym:  katarzyna.mikolaj-
ka@wp.pl

Dyrektor szkoły Piotr 
Litwin podkreślił, że szko-
ła uczy patriotyzmu i umi-
łowania Ojczyzny, czego 
dowodem są bohaterowie: 
Tadeusz Kościuszko i kpt. 
Antoni Kasztelan, związa-
ni z tą placówką. Stypendia 
im. kpt. Antoniego Kaszte-
lana, najlepszym uczniom 
przekazała uroczyście córka 
kapitana - Maria Kaszte-
lan-Łęczycka oraz dyrek-
tor SP nr 6 Piotr Litwin i 
zastępca dyrektora Bożena 
Kowalska. 

Stypendia otrzymali: 
Wanesa Małecka z klasy 
3c, Agata Konkol z kl. 3d, 
Magdalena Motycka  z kl. 
3c, Konrad  Hennig z kl. 
3d, Olimpia Lewna z kl. 
2b, Dominika Milewczyk z 
kl. 2b, Mateusz Cirocki z kl. 
3a i Jakub Lubocki z kl. 3a. 
Wszyscy stypendyści wyróż-
niają się bardzo dobrymi wy-
nikami w nauce, wzorowym 
zachowaniem, aktywnością 
społeczną oraz sukcesami 
w olimpiadach przedmioto-
wych lub sportowych. 

Podczas uroczysto-
ści zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz pogratulował 
wyróżnionym uczniom. Głos 
zabrała również pierwsza 
laureatka stypendium im. 
kpt. Antoniego Kasztelana 
Beata Bochentyn, która ja-

Uczestnicząc w warsz-
tatach pod okiem wolon-
tariuszy w całego świata 
przekonali się, że Euroweek 
to doskonalenie umiejętności 
językowych połączone z du-
żą ilością zabawy. Podczas 
warsztatów uczniowie mogli 
zaprezentować swoje talenty, 
kształtować umiejętność pra-
cy w grupie oraz poszerzyć 

Nauka, przygoda i zabawa

Z Bolszewa 
na euroweek 2018

Klasa językowa oraz medyczna oddziałów gimnazjalnych Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie udała się w kwietniu br. na Euroweek 
w Polanicy Zdroju. 

horyzonty w zakresie róż-
nych kultur. Ich opiekunowie 
pochodzili m.in. z Tajlandii, 
Kolumbii czy Indonezji. 

Wspaniałą przygodę 
uwieńczył wyjazd do Pragi, 
która przywitała ich nie tyl-
ko pierwszymi ciepłymi pro-
mykami słońca, ale również 
zapierającymi dech w pier-
siach zabytkami. 

Uczniowie wrócili pełni 
nowych wrażeń i doświad-
czeń, mając nadzieję, że w 
przyszłym roku uda się rów-
nież uczestniczyć w tych 
niezwykłych i niecodzien-
nych warsztatach. Dlate-
go dziekują pani kierownik 
wycieczki - D. Galiniewskiej 
oraz paniom: A. Hopa, A. Mi-
trowskiej i J. Syska.

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejhero-
wie  odbył się Dzień Patrona, połączony z uroczystością wręczenia 
stypendiów im. kpt. Antoniego Kasztelana. Otrzymało je ośmioro 
uczniów klas gimnazjalnych.

ko informatyk obroniła dok-
torat z fizyki na Politechnice 
Gdańskiej, a teraz zamierza 
ubiegać się o habilitację.       

W uroczystości uczestni-
czyli m.in.  przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan To-
kłowicz, dyrektor Wejhe-
rowskiego Centrum Usług 
Wspólnych Dorota Popio-
łek, przewodnicząca Rady 
Rodziców Bożena Klawi-
kowska,  komendant Stra-
ży Miejskiej Zenon Hinca, 
Małgorzata Sokołowska 
- autorka książki o Antonim 
Kasztelanie, Joanna Hil-
debrandt - matka chrzest-

na sztandaru szkoły, była 
dyrektor Marzena Misztal, 
Remigiusz Sałata - prezes 
KS Tytatni, Jacek Przy-
bylski - sekretarz WAPN 
Błękitni oraz sponsorzy i 
przyjaciele szkoły. 

W części artystycz-
nej pt. „Bohaterowie zna-
ni i nieznani” wystąpili 
uczniowie szkoły. Program 
przygotowały nauczyciel-
ki: Jolanta Arendt, Ry-
szarda Wiśnios, Joanna 
Rompca i Aleksandra Lis. 
Uroczystość poprowadziła 
Aleksandra Makowska-
-Ucińska. 

w szkole podstawowej nr 6

stypendia kapitana
Antoniego kasztelana

Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia im. kpt. A. 
Kasztelana z rąk jego córki, Marii Kasztelan-Łę-
czyckiej.                   Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

EDUKACJA
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Edmunda Lewańczyka 
wybitnego kaszubskiego gawędziarza i wodzireja imprez 

regionalnych, autora piosenek i gadek, 
kierownika artystycznego zespołów: „Chëcz” z Bojana, „Bazuny” 

z Żukowa i „Redzanie” z Redy. Założył Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
- Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. 
Był działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz wieloletnim 

przewodniczącym Rady Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w 
Kartuzach. W 2015 r. obchodził jubileusz 60-lecia pracy artystycznej. 
Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień. 

Był jedną z ikon kaszubskiego folkloru.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

          Przewodniczący Rady        Starosta Wejherowski
       Powiatu Wejherowskiego           Gabriela Lisius
          Ryszard Czarnecki       wraz z Zarządem Powiatu
              wraz z Radnymi           i współpracownikami      

O G Ł O S Z E N I E

Na hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wejhe-
rowie grano w czterech kate-
goriach sportowych: „Open”, 
„Zdrowi”, „Niepełnosprawni 
gr. A - paraolimpijczycy” i  
„gr. B otwarte - niepełno-
sprawni”. Zawody otworzył 
prezes „START” Wejherowo 
Krzysztof Ruchalski. W za-
wodach  uczestniczył wice-
prezes Polskiego Związku 
Sportu Niepełnosprawnych 
START w Warszawie i Pre-
zes Pomorskiego Związku 
Organizacji Sportu Niepeł-
nosprawnych w Gdańsku 
Eugeniusz Grabowski, któ-
ry bardzo wysoko ocenił or-
ganizację imprezy i także 
wręczał nagrody. Wystar-
towało 55 zawodniczek i 
zawodników z Wejherowa, 
Gdyni, Gdańska, Redy, Ru-
mi, Robakowa i Lęborka.

Wyniki zawodów:
Indywidualne „Open”: 

Franciszek Kuźmiński - 
Wejherowo, Waldemar Ko-
nik - Reda, Helena Szpunar 
- Wejherowo

Zdrowi: Maria Wolska-
-Gieryk - Rumia, Andrzej 
Białas - Wejherowo, Łukasz 
Goike - Wejherowo.

Indywidualnie - Gr. A 
paraolimpijska/niepełno-
sprawni: Adam Hebel - Wej-
herowo, Anna Konik - Reda, 
Rafał Sobisz - Gdańsk

Indywidualnie - Gr. B 
otwarte (niepełnosprawni): 
Adam Andrzejewski - Ru-
mia, Helena Szpunar  - Wej-
herowo, Stanisław Gieryk 
- Rumia.

Zwycięzcy kategorii 
otrzymali puchary, medale, 
dyplomy, a wszyscy uczest-
nicy mistrzostw pamiątko-
wo-okolicznościowe gadżety 
ufundowane przez Gabrie-
lę Lisius, starostę powiatu 
wejherowskiego. 

Zawody sprawnie prze-
prowadził sędzia główny 
Andrzej Białas przy współ-
pracy z Waldemarem Koni-
kiem, Józefem Motowidło i 
Marią Wolską-Gieryk. 

Boccia. o puchar starosty  

Mistrzostwa powiatu
W Wejherowie rozegrano Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejhe-

rowskiego w Boccia o Puchar Starosty 2018 r. Organizatorem było 
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START” Wejherowo.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

W Elblągu była to pierw-
sza porażka żółto-czarnych 
w rundzie wiosennej. Choć 
wejherowianie grali lepiej, 
ładniej to elblążanie zagra-
li skuteczniej i strzelili Gry-
fowi aż trzy gole. Niestety, 
otwarta gra Gryfa nie do 
końca się opłaciła. 

piłka nożna. gryf wejherowo 

Zbierają punkty
W ostatnim pojedynku ligowym Gryf Wejherowo pokonał na wy-

jeździe Legionovię Legionowo 2:1. W zaległym spotkaniu II ligi 
piłkarskiej Gryf uległ Olimpii Elbląg 1:3. Była to niespodziewania 
porażka, bo wszyscy myśleli, że Gryf zmierza do strefy spokojnego 
utrzymania się w rozgrywkach. Tym bardziej, że wcześniej wejhe-
rowianie zremisowali z groźnym Rozwojem Katowice 1:1.

W sobotnim meczu wy-
nik spotkania został ustalo-
ny już w pierwszej połowie. 
Od 57. min. nasz zespół 
musiał radzić sobie na bo-
isku w dziesiątkę, bo Wicki 
za dwie żółte kartki musiał 
zejść z boiska. 

Osłabiony Gryf nie za-

mierzał jedynie bronić ko-
rzystnego wyniku. Drużyna 
prezentowała się tak do-
brze, że mogła podwyższyć 
prowadzenie. 

Gryfowi udało się wy-
wieźć z Legionowa trzy 
ważne do utrzymania w II 
lidze punkty. 

W turnieju drużynowym 
GOSRiT Luzino został skla-
syfikowany na miejscu 9-16. 
W turnieju indywidualnym 
bardzo udany występ zano-
towała Kasia Płotka która 
zajęła 17 miejsce (4 zwycię-

tenis stołowy. Mistrzostwa polski 

trójka z Luzina
W zakończonych Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w Kro-

śnie luziński klub zainkasował 22 punkty w klasyfikacji sportu dzieci 
i młodzieży. 

stwa i 2 porażki). Przemek 
Dosz wygrał jeden pojedy-
nek oraz doznał dwóch po-
rażek, zajmując ostatecznie 
33-48 miejsce. Debel sióstr 
z Luzina został sklasyfiko-
wany na miejscu 9-16. Wy-

stępujący w grze podwójnej 
P. Dosz wraz z Sebastianem 
Musiałem, zajął miejsce 17-
32. P. Dosz, K. Płotka i M. 
Płotka jako jedyni z powia-
tu wywalczyli awans do mi-
strzostw.
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Jest to niewątpliwie suk-
ces, ale „czwórkowy” bo zaję-
li czwartą lokatę. Wcześniej 
w meczu 21 kolejki II ligi 
Tytani wygrali z MLKS Bo-
rowiakiem Czersk 32:18. W 
tym meczu Tytani przeważa-
li zarówno w pierwszej, jak i 
w drugiej części pojedynku i 
tylko podwyższali wynik me-
czu. 

Natomiast 5 maja Tyta-
ni urządzili ostre strzela-
nie i „rozstrzelali” KU AZS 
UKW Bydgoszcz. Stawką by-
ło czwarte miejsce w tabeli. 

Plan udanie zrealizowa-
li, a przy okazji trener wej-
herowskich szczypiornistów 
mógł zagrać dwoma składa-
mi i wprowadzać do gry mło-
dych i niedoświadczonych 
ligowo zawodników. 

Dominacja Tytanów nie 
podlegała dyskusji, a niewia-
domą był tylko wynik. Byd-
goszczanie momentami byli 
bezradni, do czego przyczy-
nił się także ich bardzo osła-
biony i okrojony skład oraz 
kontuzja najważniejszego 
piłkarza w ekipie. 

piłka ręczna

tytani
skończyli
popisowo

Piłkarze ręczni 
Tytani Wejherowo 
zakończyli roz-
grywki drugoligowe 
na czwartej pozycji. 
W swoim ostatnim 
pojedynku ligo-
wym zdobyli aż 52 
bramki i pokonali 
KU AZS UKW Byd-
goszcz 52:26. 

W zawodach w Gar-
czynie wzięło udział 16 
drużyn, zwycięzcy z woje-
wództw z całej Polski. Po-
czątek zawodów był trudny, 
bo w deszczu i w zimnie. 
Po pierwszych zmianach 
biegaczki było na 6 pozy-
cji. Starania zawodniczek 
wyprowadziły sztafetę na 
3 miejsce i nie oddały tej 
pozycji już do końca. Na 
zakończenie zawodów naj-
lepsi zawodnicy i zawod-
niczki zostali nagrodzeni 
medalami oraz pucharem i 
dyplomem dla szkoły.

Skład drużyny: Karolina 
Witt, Natalia Mathea, Eweli-
na Wojciechowska, Martyna 
Szczypior, Aleksandra Skar-
bek, Oliwia Szargiej, Agata 

Biegi sztafetowe

Bolszewo z brązem
Dziewczęta oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej z Bol-

szewa wróciły z Mistrzostw Polski w sztafetowych biegach przeła-
jowych z brązowym medalem.

Syska, Wiktoria Koss, Maja 
Puzdrowska, Natalia Klass. 
Rezerwowe: Oliwia Puzdrow-
ska, Patrycja Gajewska. Opie-

kunem zespołu była Celina 
Czarnecka, a dobrym duchem 
i wiernym kibicem Joanna 
Syska.                           C.C.

Oprócz bogatej zdobyczy medalowej, Nikola Siecińska 
została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju kadetów. 

Mistrz Polski 2018: Labudda Kacper (WSS), Stemplew-
ska Natalia (WSS), Nastały Małgorzata (GOSRiT Luzi-
no), Siecińska Nikola (WSS), Pikron Sandra (GOSRiT).
Paulina Stenka (GOSRiT) - junior do 70 kg pointfighting. 
Wicemistrz Polski 2018: Stenka Żaneta (GOSRiT), So-
botka Mikołaj (WSS), Tatarynowicz Michał (WSS), Hirsz 
Tomasz, Kupc Dorian. Brązowe medale MP 2018: Kupc 
Dorian (WSS), Roda Tobiasz (WSS), Szmidt Wiktoria 
(WSS), Siwa Patryk (WSS), Gruba Paweł (GOSRiT), Dą-
browski Przemysław (GOSRiT), Młynik Karolina (WSS), 
Krause Przemysław (WSS), Zander Dominik (WSS).

- Dziękujemy włodarzom Wejherowa i gminy Luzino za 
dotychczasowe wsparcie, a także rodzicom i kibicom - po-
wiedział trener Rafał Karcz.

kickboxing

Dwadzieścia 
medali

Reprezentacja Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego oraz GOSRiT Luzino 
wywalczyła 20 medali Mistrzostw Polski w 
zawodach w kickboxingu w formule point-
fighting kadetów, juniorów i seniorów oraz 
Mistrzostw Polski kick-light kadetów. 

Czytaj nas 

również

w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

Nip 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
godziny pracy

Poniedziałek   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 wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

SPORT
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W klasyfikacji indywidualnej triumfowali: Zuzanna Leike 
z PZS nr 3 w Wejherowie oraz Tomasz Wyrzykowski również 
z tej samej szkoły. Na zakończenie zawodów najlepsi zawod-
nicy i zawodniczki zostali nagrodzeni pucharami, medalami 
i dyplomami. 

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie, Klub 
„Olimp” w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Szkół  nr 3 
w Wejherowie.

Bowling

Licealiada
W Klubie „Olimp” w Wejherowie, odbyła 

się Powiatowa Licealiada w Bowlingu. W ry-
walizacji zwyciężyły: reprezentacja dziew-
cząt z Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 w 
Wejherowie i reprezentacja chłopców z Po-
wiatowego Zespołu Szkół  nr 2 w Wejherowie.

Zwycięska druzyna grała  w składzie: Monika Kandzor-
ra, Weronika Łynka, Martyna Meyer,  Alicja Szczypior, 
Agata Syska,  Kornelia Dampc, Julia Gehrmann, Emila 
Jarzębińska, Natalia Klas, Klaudia Katzor, Wiktoria Czer-
nowałów, Agata Gebhardt,Wiktoria Loewanu. Opiekun 
drużyny - Joanna Syska.

W rywalizacji wzięły udział 4 zespoły reprezentujące po-
wiat lęborski, kartuski, pucki oraz wejherowski. Ekipa go-
spodyń nie przegrała w zawodach żadnego meczu. 

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Szko-
ła Podstawowa w Bolszewie.

W Luzinie K. Opłatkow-
ski pokonał bramkarza gości 
pięknym strzałem z ponad 
18 metrów. Nie był to jednak 
łatwy mecz, bo gospodarze 
powinni zdobyć parę goli, ale 
zawodziła ich skuteczność. 

Z Kolbudami pierwsza po-
łowa przebiegała pod dyktan-
do gospodarzy, kt,orzy zdobyli 
gola. Kiedy wydawało się, że 
kolejne bramki to kwestia cza-
sy, Kolbudy zdołały wyrównać. 
Na drugą część meczu luzinia-
nie wyszli mocno zdetermino-
wani i bardzo szybko zdobyli 
gola, po którym Wikęd był już 
stroną przeważającą. W 91. 
min. M. Dąbrowski nie wyko-
rzystał rzutu karnego.

W Gdańsku luzinianie za-
notowali drugą wiosenną po-
rażkę. Spotkanie  w pierwszej 
połowie było w miarę wyrów-
nane, ale żadnej z drużyn nie 
udało się pokonać bramka-

piłka ręczna

Bolszewo w finale
W hali sportowej Szkoły Podstawowej w 

Bolszewie (dawnego Samorządowego Gim-
nazjum), odbył się Półfinał Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt. Zawody wygrała ekipa ze Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie

piłka nożna. wikęd

Druga porażka 
Zawodnicy wikędu Luzino pokonali na wła-

snym boisku Cartusię kartuzy 1:0, po czym 
pokonali gks kolbudy 3:0, a w gdańsku w po-
jedynku z Jaguarem doznali porażki 2:0.

rzy. Druga część meczu od-
bywała się już pod dyktando 
gospodarzy, którzy na długo 
zamknęli gości na własnej po-
łowie. Wikęd tym razem nie 
był w stanie odwrócić losy me-
czu, gdy gdańszczanie zdoby-
wali bramki.

w sobotę 12 maja o godz. 
16:00 gosRit Luzino zmie-
rzy się z powiślem Dzierz-
goń na własnym stadionie. 
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ADMiNistRAtoR
NieRuChoMoŚCi

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ROZMAITOŚCI

Zajęcia będą się odbywać w lipcu br. w sali Fight Zone 
Gym przy ul. I Brygady Pancernej WP 5,  wejście od strony 
ul. 12 Marca bramą MONZA.

Treningi kickboxingu, zajęcia ogólnorozwojowe i elemen-
ty samoobrony prowadzić będą trenerzy klubu, w tym trener 
Kadry Narodowej juniorów w kickboxingu, Rafał Karcz. 

Dzięki dotacji miasta Wejherowa, treningi są darmowe. 
Należy jedynie zgłosić dziecko na zajęcia lipcowe na adres 
email: kontakt@sportwejherowo.pl lub zadzwonić pod 
nr tel. 695 650 914.Więcej informacji na: www.sportwej-
herowo.pl lub www.facebook.com/sportwejherowo. 

Ilość miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. 

 Kursy kat.  A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
10 maja oraz 24 maja 2018 r.

R E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R

skuteCZNA RekLAMA 
 w  puLsie weJheRowA

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

SMERFOWA

PARK 
im.A.Majkowskiego 

w Wejherowie

STAROSTWO 
POWIATOWE 
w Wejherowie

PCPR
Wejherowo

STARTUJEMY

26 maja 2018r.

o godz. 11:00

SMERFOWA
RODZINARODZINA

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Wejherowie, ul.Jana III Sobieskiego 279

26 maja 2018r.

o godz. 11:00

26 maja 2018r.

o godz. 11:00

STARTUJEMY

Promocja Rodzicielstwa

Zastepczego

Promocja Rodzicielstwa

Zastepczego

STARTUJEMY

Promocja Rodzicielstwa

Zastepczego,,,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejhe-
rowie informuje, że 26 maja br odbędzie się marsz 
promujący rodzicielstwo zastępcze pn. „Smerfowa 
Rodzina”.

O godz. 11:30 uczestnicy przejdą ulicą Sobieskiego i  3 
Maja do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie nastąpi 
spotkanie ze starostą Gabrielą Lisius. Nastepnie wszyscy 
udadzą się ul. 3 Maja i deptakiem, do Parku Miejskiego. Tam 
ok. godz. 13.00 uczestnicy marszu przebrani za smerfy będą 
rozdawać gadżety promocyjne.PCPR zaprasza!

smerfowa Rodzina

Dla dzieci

kickboxing 
za darmo 

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe  
zaprasza na bezpłatne wakacyjne zajęcia z 
kickboxingu dla dzieci w wieku 8-12 lat. 


