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Remonty dróg
powiatowych
Na drogach powiatu wejherowskiego trwają intensywne prace remontowe. Dzięki planowi modernizacji powiatowych dróg poprawia się ich jakość i
bezpieczeństwo użytkowników. Prace prowadzone
są w wielu miejscach jednocześnie.
Str. 6

Bieliki mają
dom w parku
Wejherowu przybyła kolejna atrakcja dla mieszkańców i turystów - woliery z ptakami w Parku Miejskim.
Pomyślnie dobiega końca okres adaptacji dwóch bielików, które zamieszkały w obszernej wolierze na początku lipca. Za miesiąc dołączą do nich żurawie. Ptaki
nie mogą żyć na wolności, a w wejherowskim parku
stworzono im bardzo dobre warunki.
Str. 3

Letni Festyn
i inne atrakcje
Chyba jeszcze nigdy nie gościliśmy w powiecie wejherowskim aż tylu zagranicznych gości jednocześnie. W ramach Światowych Dni Młodzieży w Polsce, do Wejherowa, Bolszewa, Rumi, Redy i
niektórych innych miejscowości powiatu zawitali goście z najróżniejszych stron świata, niekiedy
z bardzo egzotycznych krajów. Kilkuset młodych przedstawicieli kilku kontynentów poznawało
Kaszuby, Trójmiasto i Wejherowo, a także mieszkańców naszego powiatu. Nie brakowało okazji
do modlitwy oraz do wspólnej zabawy. 							
Str. 8-9

Lato w Wejherowie jest pełne atrakcji. Dla mieszkańców i gości przygotowano koncerty plenerowe
oraz imprezy w Filharmonii Kaszubskiej, wystawy i
wycieczki z przewodnikiem, zabawy oraz zajęcia rekreacyjne w parku, kino pod gwiazdami.
W najbliższą niedzielę odbędzie się tam Festyn
Letni, podczas którego na scenie wystąpią Bracia,
Str. 5
Krzysztof Cugowski i Kabaret Łowcy.B.
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AKTUALNOŚCI
Powiatowe Święto Policji w Gniewinie

Awanse, nagrody, wyróżnienia
W Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewinie odbyły się powiatowe
obchody Święta Policji. Uroczystość zgromadziła policjantów z powiatu wejherowskiego,
przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, władze samorządowe, przedstawicieli instytucji współpracujących z policją i innych gości. Nie obyło się bez podziękowań,
gratulacji, a także wręczenia nominacji, nagród, wyróżnień. Uroczystość była też okazją
do podsumowania pracy policjantów z powiatu wejherowskiego i pokazania ich sukcesów.
Komendant powiatowy
policji w Wejherowie. insp.
Beata Perzyńska,
podkreśliła, że służba w policji
to nie tylko praca, ale także
swoiste powołanie.
- W pracy spotykamy się
z przestępstwami, strachem,
cierpieniem i bólem. Bez empatii dla ofiar przestępstw
wykonywanie naszych obowiązków byłoby niemożliwe - powiedziała insp. B.
Perzyńska, składając na koniec serdeczne życzenia policjantom i ich rodzinom.
Awanse na wyższe stopnie
odebrało 90 funkcjonariuszy,
a 6 policjantów wyróżniono
odznaczeniami „Zasłużony
policjant”. Policjanci zostali
nagrodzeni również przez lokalne samorządy.
- Służba policjantów wymaga coraz większego zaangażowania,
odwagi
i
profesjonalizmu, bo pojawiają się zupełnie nowe zagrożenia- stwierdziła Gabriela
Lisius, starosta wejherowski. - Wymaga to ciągłej
gotowości, szkoleń i dostosowania się do zmieniających
się warunków. Składam najwyższy szacunek za trudną
służbę na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa w powiecie.
Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, mł. insp. Krzysztof
Kozelan dodał, że na świecie ludzie coraz częściej patrzą na niebieskie mundury
w oczekiwaniu na zapewnie-

W lipcu mocno padało

Wnioski
po ulewach
Podczas narady w wejherowskim ratuszu dokonano wstępnej analizy przyczyn
i skutków spowodowanych intensywnymi
opadami nawalnego deszczu, które wystąpiły w wieczorem i w nocy z 14 na 15 lipca
br. Wnioski władz miasta dotyczą zarówno
nowych inwestycji, jak i planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
Zdjęcia z archiwum Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

nie spokoju i bezpieczeństwa.
Polską policję wysoko oceniono
w trakcie i po szczycie NATO
oraz innych publicznych spotkań i uroczystości.
Po uroczystości policjanci
wspólnie z wójtem Gniewina
Zbigniewem
Walczakiem
zorganizowali festyn dla dzieci. Były konkursy, pokazy
sprzętu służbowego i radiowozów, dmuchane zjeżdżalnie,
trampoliny, pokaz policyjnych
psów służbowych. Technicy
kryminalistyki
wykonywali
daktyloskopię dzieciom i dorosłym na pamiątkę.
W festynie wzięła udział
także Straż Graniczna, która
zaprezentowała quady.

W Wejherowie nie było wielkich strat w infrastrukturze
miejskiej, jak np. w Gdańsku. Nawet tunel pod torami był
przejezdny, gdyż zamontowane pompy dały sobie radę z napływającą wodą. Zanotowano zniszczenia mienia prywatnego.

SPRAWDZIŁY SIĘ MAPY ZALEWOWE

Podtopienia, które miały miejsce w Wejherowie po tych
opadach, wystąpiły na terenach wskazanych na mapie zagrożenia powodziowego otrzymanej z Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oznacza to, że miejsca zalewowe zostały trafnie zdiagnozowane. Są to tereny położone
wzdłuż rzeki Cedron, zwłaszcza w rejonie ulicy Zamkowej, a
także rzeki Redy w rejonach ulic - Przemysłowej, Lelewela,
Norwida, Konopnickiej i Fenikowskiego.
- Żadna kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przyjąć
natychmiast takiej wody, która w normalnych realiach przypada na okres dwóch miesięcy - mówi zastępca prezydenta
Beata Rutkiewicz.
Jak dodaje pani prezydnet, w dalszych planach inwestycyjnych miasto zamierza uwzględnić inwestycje i zadania w
celu ograniczenia skutków tak intensywnego napływu wód
deszczowych na obszar miasta, zwłaszcza z terenu południowych wzgórz morenowych.
Praktyka pokazuje, że co kilka lat występują trudne do
przewidzenia anomalie pogodowe, powodujące poważne zagrożenia i zakłócenia w funkcjonowaniu miasta ze strony
wód opadowych. Jednym ze sposobów minimalizacji tych zagrożeń może być budowa zbiorników retencyjnych przy rzece Cedron oraz progów spowalniających bieg rzeki, a także
regularne jej oczyszczanie.

OGŁOSZENIE

ZAPOBIEC TRAGEDII

WAŻNE TELEFONY:

10.08

2

POGOTOWIE - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
KOMENDA POLICJI - Dyżurny 58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA - Dyżurny 58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA - Dyżurny 58 677 70 40

Należy dodatkowo przeanalizować zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic
zalewanych podczas opadów pod kątem ograniczenia budownictwa, aby w przyszłości uniknąć tragedii. Chodzi przede
wszystkim o nowe, dopiero planowane budownictwo, aby
maksymalnie ograniczyć zagrożenia. Czasami stoi to w
sprzeczności z planami właścicieli działek, ale bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.
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AKTUALNOŚCI
Adaptacja ptaków przebiega pomyślnie i dobiega końca

Bieliki zamieszkały w parku

Trudno je dostrzec zza siatki, która osłania wolierę, ale dwa bieliki (samiec i samica) już od
5 lipca mieszkają w nowym domu w wejherowskim parku. Lepiej zobaczymy je na początku
sierpnia, a na razie ptaki muszą zaadoptować się do nowego otoczenia. Opiekunowie bielików robią wszystko, aby miały spokój i sprzyjającą atmosferę. Zapewniają też ptakom optymalne warunki i pożywienie. Informowano o tym podczas wtorkowej konferencji w parku.
Ptaki przywieziono z
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. W wyniku
trwałych okaleczeń, doznanych na wolności, nie są w
stanie samodzielnie przetrwać w naturalnych warunkach. Oba osobniki znajdują
się w niewoli od dłuższego
czasu, a ich powrót do natury
uniemożliwiają dysfunkcje,

wykluczające sprawne polowanie. Samica ma uszkodzone macierze wzrostu
szponów w palcach jednej z
nóg, samiec widzi tylko na
jedno oko. Po zakończeniu
okresu
leczniczo-terapeutycznego, dalszy los zwierząt
stanowił problem. Woliery
dają im szansę na komfortowe bytowanie, ale mają nie

Prezydent Krzysztof Hildebrandt i dyrektor oliwskiego
ZOO - Michał Targowski podczas konferencji w parku.

tylko stwarzać gospodarzom
jak najlepsze warunki życia.
To również obiekt o walorach dydaktyczno-poznawczych. W parku prowadzone
będą zajęcia edukacyjne pod
hasłem „Widzę, dotykam,
czuję, uczę się i szanuję”, o
czym poinformowała Paweł
Formela, kierownik pionu
edukacyjnego
Wejherowskiego Zakładu Nieruchomości Komunalnych.
Dyrektor WZNK Jarosław Jedrzejewski dodał,
że nad ptakami przez 24 godziny na dobę będzie czuwał
6-osobowy zespół przeszkolonych pracowników WZNK.
Inwestycja w parku była
poprzedzona
konsultacjami z ekspertami, m.in. weterynarzami, ornitologami,
przedstawicielami ogrodów
zoologicznych.
Warunki,
stworzone ptakom w Wejherowie chwalił lekarz weterynarii dr Mirosław Kolicki,
a projektant wolier Marek
Nakonieczny przypomniał,
że obiekty zbudowane w zabytkowym parku nawiązują
do tego typu urządzeń, budowanych w dawnych parkach.
Obok wolier ustawiono
tablicę informacyjną o bielikach, którą odsłonił prezy-

dent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt i dyrektor
oliwskiego ZOO - Michał
Targowski.
Dyrektor ZOO w Gdańsku
przypomniał, że aby stworzyć taką atrakcję dla mieszkańców i turystów, trzeba
przejść odpowiednie procedury i spełnić wymogi. Wejherowo otrzymało wszelkie
zgody, m.in. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Gratuluję miastu - dodał
M. Targowski. - Woliery są
piękne i duże, a ptaki z pewnością oswoją się ze spacerującymi po parku ludźmi.
- Nasze bieliki można obserwować przez internet ze
strony www.wejherowo.pl.
Wystarczy wejść w pasek Kamery Online i wybrać „Bieliki w parku” - poinformował
Krzysztof Hildebrandt dodając, że obecność bielików
w Wejherowie ma spełniać
funkcję edukacyjną i opiekuńczą. - Chcemy też pomóc
przyrodzie i zwierzętom, które wymagają stałej opieki.
Pod koniec sierpnia w pustej dotąd drugiej wolierze
zamieszkają żurawie, które
przyjadą z ZOO w Kaliningradzie. Trwają procedury
przekazywania ptaków. AK.

Majestatyczne, piękne ptaki na razie trudno dostrzec
zza chroniącej je siatki na wolierze. Bieliki w spokoju
oswajają się z nowym miejscem i nowym otoczeniem.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Bielki to ptaki z rodziny jastrzębiowatych, należące do
największych lęgowych, europejskich ptaków szponiastych. Charakteryzują się okazałą, krępą budową ciała, specyficzną sylwetką i długimi, szerokimi skrzydłami, których
rozpiętość przekracza 2 metry.
Gatunek w Polsce liczy około 700 par lęgowych i pozostaje pod ścisłą ochroną. W województwie pomorskim na
koniec 2015 roku zarejestrowano 73 stanowiska lęgowe.

KONDOLENCJE

PANI
TERESIE SKOWROŃSKIEJ

PANU
JANOWI NASKRĘTOWI

Janowi Naskrętowi

Radnej Miasta Wejherowa

Prezesowi Zarządu PPUiH „TEXTEL”

Prezesowi Zarządu PPUiH „TEXTEL”

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA ANDRZEJA

ŻONY GABRIELI

składają

składają

Bogdan Tokłowicz
Krzysztof Hildebrandt
Przewodniczący
Prezydent Miasta
Rady Miasta Wejherowa
Wejherowa
wraz z radnymi
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Krzysztof Hildebrandt
Przewodniczący
Prezydent Miasta
Rady Miasta Wejherowa
Wejherowa
wraz z radnymi
wraz ze współpracownikami

Panu

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
składa
Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski
wraz ze współpracownikami
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W POWIECIE
Atrakcyjny powiat wejherowski

Na rowerze lub pieszo
szlakiem pstrąga
Porozumienie w sprawie turystyki kajakowej na Łebie podpisali przedstawiciele gmin i miast, przez które przepływa ta rzeka: (od lewej) Ryszard Wittke - wójt
Nowej Wsi Lęborskiej, Witold Namyślak - burmistrz Lęborka, Teresa Florkowska
- wójt Główczyc, Andrzej Strzechmiński - burmistrz Łeby, Dariusz Waleśkiewicz wójt Wicka oraz Piotr Wittbrodt - wójt Łęczyc.

Porozumienie partnerów projektu

Kajakami po Łebie
Przedstawiciele sześciu samorządów podpisali porozumienie, dotyczące realizacji projektu, którego liderem jest gmina Łęczyce. Dlatego burmistrzowie i wójtowie spotkali się w zabytkowym dworku
w Godętowie. Zdecydowali tam, że razem zadbają o turystyczne zagospodarowanie rzeki Łeby i utworzenie na niej szlaku kajakowego.
Gmina Łęczyce, jako lider, w porozumieniu z miastem Lębork, miastem Łeba
oraz gminami: Nowa Wieś
Lęborska, Główczyce i Wicko, realizuje projekt pn.
„Rzeka Łeba - uwolnij energię natury”, w ramach przedsięwzięcia
strategicznego
Pomorskie Szlaki Kajakowe.
Projekt ma na celu zagospodarowanie rzeki Łeby na odcinku od Paraszyna do Łeby
w niezbędną infrastrukturę
kajakową tj. budowę prze-

nosek przy przeszkodach na
szlakach kajakowych, budowę, rozbudowę i modernizację pól biwakowych i stanic
kajakowych oraz punktów
etapowych. Chodzi także
o zapewnienie właściwego dostępu do miejsc etapowych spływu oraz możliwość
wodowania i wyjmowania
kajaków. W projekcie przewidziano również środki finansowe na oznakowanie
oraz promocję szlaku.
Planuje się uzyskanie do-

finansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w ramach RPO
WP 2014-2020 działanie 8.4.
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (dofinansowanie do
poziomu 85 proc. kosztów
kwalifikowalnych).
Złożenie wniosku o dofinansowanie nastąpi w IV
kwartale br., a w przypadku
uzyskania dotacji, realizację
projektu zaplanowano na początek II kwartału 2017 roku.

Gmina Łęczyce. Radni byli jednomyślni

Absolutorium dla wójta
Podczas XXIII sesji Rady Gminy Łęczyce radni jednogłośnie udzielili absolutorium
wójtowi Gminy Łęczyce, Piotrowi Wittbrodtowi, za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
Zanim Rada Gminy głosowała w tej sprawie, jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Pozytywną opinię
w tej sprawie wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łęczyce.
Po głosowaniu Wójt podziękował radnym za zaufanie i
wspólne działania, które mają służyć wszystkim mieszkańcom tworzącym społeczność gminy Łęczyce.
Dochody budżetu 2015 r. zostały wykonane na poziomie
100,19 proc., a wydatki na poziomie 99,18 proc.
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W 2013 roku na terenie gminy Łęczyce
otwarto ścieżkę rowerową „Szlakiem pstrąga
tęczowego”,
na
którą gmina uzyskała
dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”. Malownicza trasa przebiega
przez
miejscowości
Bożepole Wielkie, Rozłazino, Nawcz, Łówcz,
Paraszyno i Strzebielino, w dwóch miejscach
przecinając rzekę Łębę. Jest to o tyle istotne,
iż szlak w sposób bezpośredni wpisuje się
w koncepcję zagospodarowania rzeki Łeby,
realizowaną w ramach
projektu
Pomorskie
Szlaki Kajakowe.
Ścieżka jest oznakowana i wyposażona w tablice
informacyjne, a także miejsca postojowo-informacyjne.
W tych punktach rowerzyści
mogą skorzystać z ławek,
stołów, stojaków na rowery,
koszy na śmieci oraz tablic
z mapami i informacjami o
atrakcjach turystycznych,
znajdujących się w pobliżu.
Na trasie powstały dwa
obiekty: Izba Tradycji Rybactwa związanej z Regionem Kaszubskim, która będzie pełnić
również funkcję stanicy/świetlicy z miejscem wypoczynkowym i Punktu Informacji
Turystycznej w Rozłazinie
oraz wielofunkcyjne boisko
sportowe (dostosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych) w Strzebielinie Osiedlu.
Trasa turystyczna „Szlakiem pstrąga tęczowego”,
na którą z pewnością warto
sie wybrać, przebiega obok
zabytków architektury, takich jak stare dworki i pośród pięknej przyrody. Jest
połączona z siecią tras rowerowych stworzonych przez
Nadleśnictwo Strzebielino,
a przez połączenie z DK nr 6
stanowi „łącznik” do projektowanych tras.

Ścieżka jest oznakowana i wyposażona w 12 miejsc postojowo-informacyjnych. Na zdjęciu punkt w Paraszynie.
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WYDARZENIA
W niedzielę 31 lipca: Festyn Letni w parku w Wejherowie W czwartki w amfiteatrze

Bracia z tatą i inne atrakcje Kino w plenerze
Bracia, Krzysztof Cugowski i Kabaret Łowcy.B. to tylko niektórzy z artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznego Festynu Letniego! 31 lipca o godzinie 16.30 na polanie za amfiteatrem w parku rozpocznie się zabawa dla małych i dużych mieszkańców miasta.

W letnie czwartkowe wieczory w wejherowskim amfiteatrze można obejrzeć atrakcyjne
filmy, prezentowane w plenerowym kinie. Na
bezpłatne seanse zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury.

Program
tegorocznego
Festynu będzie pełen różnorodnych atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Jako pierwsze na scenie
pojawią się lubiane Domisie. Później przyjdzie czas
na sportowe emocje w postaci wywiadów na żywo z
Andrzejem Strejlauem,
Maciejem Żurawskim i
Radosławem Gilewiczem.

Jeszcze dzisiaj, 28 lipca zaprezentowany zostanie film
„Mały Książę” (Le petit prince 2015 reż. Mark Osborne; 1
godz. 48 min.).
Mała Dziewczynka zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym
staruszkiem z sąsiedztwa, który przedstawia się jako Pilot. Nowy znajomy opowiada jej o niezwykłym świecie, gdzie
wszystko jest możliwe. Świecie, do którego dawno temu zaprosił go przyjaciel - Mały Książę. Tak zaczyna się magiczna
i pełna przygód podróż Dziewczynki do krainy jej własnej
wyobraźni i do bajkowego uniwersum Małego Księcia.

Muzyczną część wieczoru
rozpocznie występ zespołu
Majestic, którego repertuar stanowią utwory z pogranicza ska, reggae i rocka.
Możliwe, że twarze członków
formacji będą się wydawały
znajome i słusznie. Grupa
doszła do półfinału w programie Must Be The Music.
Na pewno rozśmieszy publiczność kabaret Łowcy.B.

Czego można spodziewać się
po ich występie? - Z upodobaniem taplamy się w absurdzie i grotesce, bo tak nam
sumienie podpowiada. Muzykę lubimy i umiemy, więc
się nie szczypiemy i podczas
spektaklu autorskiego gramy ją prawdziwie - mówią o
sobie członkowie kabaretu.
Tegoroczny Festyn Letni zakończy się rockowymi

brzmieniami z najwyższej
półki. Zwieńczeniem będzie występ gwiazdy wieczoru, zespołu Bracia. Koncert
uświetni gościnnie również
legenda polskiego rocka,
Krzysztof Cugowski, ojciec
założycieli formacji.
Jedną z atrakcji Festynu będzie również Festiwal Smaku. Bogata oferta
gastronomiczna została dostosowana do potrzeb wszystkich grup wiekowych. Będzie
można skosztować między
innymi potraw grillowanych, makaronów i pierogów. Dla amatorów słodkości
będzie stoisko z deserami.
Festyn Letni rozpocznie
się o godzinie 16.30. Wstęp
jest bezpłatny.
Podczas wakacji co niedzielę o godz. 17.00 w
parku odbywają się Koncerty Letnie, przeniesione ostatnio (w związku z
okresem adaptacji ptaków
w wolierach) do Amfiteatru
Miejskiego.
W kolejną niedzielę 7
sierpnia wystąpi tam Kabaret „CHYBA”. 14 sierpnia
zaplanowano Koncert „Niespodziankę”, a 21.08 zagra
zespół “White Room And
Friends” Breakout Classic.

Za tydzień, 4 sierpnia w plenerowym kinie zobaczymy
obraz „YUMA 2012” (reż. Piotr Mularuk; 1 godz. 53 min.)
Trzy lata po upadku komuny Zyga ma serdecznie dość
oglądania kolorowego świata tylko w młodzieżowych pismach. Z pomocą kumpli z blokowiska zostaje królem "jumy"
- drobnych kradzieży tuż za graniczną Odrą. Proceder szybko
się rozpowszechnia, a małe, szare miasteczko dokonuje prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Wkrótce jednak chłopakom
przestaną wystarczać ciuchy i elektronika. Gdy wejdą w drogę
rosyjskim gangsterom, a i regularnie okradani Niemcy powiedzą dość, zabawa zmieni się w niebezpieczną grę.
11 sierpnia zaprezentowana zostanie urocza komedia
„O północy w Paryżu” (Midnight In Paris 2011 reż. Woody Allen;1 godz. 40 min.)
Inez (Rachel McAdams) i Gil (Owen Wilson) przybywają
do światowej stolicy romansu, planując ślub. Jednak wierność zakochanych zostanie wystawiona na ciężką próbę. Po
zakątkach Paryża zacznie oprowadzać ich Carla Bruni!

O innych propozycjach z bogatej oferty
Wejherowskiego Centrum Kultury czytaj na
stronie:
wck.org.pl

OGŁOSZENIE

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Starosta Wejherowski
informuje:
że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 22.07.2016 r.
wywieszono na okres 21 dni wykaz nr VI/2016,
dotyczący nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako
działka 2/8 obr. Rumia 1.

Kwiaty i śpiew

Rocznica
Powstania
Tak jak w ubiegłym roku, w rocznicę Powstania
Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 12 zapraszamy wejherowian do
przyjścia pod pomnik
Brama Piaśnicka w
Wejherowie, gdzie złożymy kwiaty i oddamy hołd
Powstańcom.
Podczas patriotycznej
uroczystości będzie też
okazja do wspólnego pośpiewania pieśni powstańczych. Organizatorem jest
komitet terenowy Prawa i
Sprawiedliwości w Wejherowie. Zapraszamy.
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Remonty dróg powiatowych
Na drogach powiatu wejherowskiego trwają intensywne prace remontowe. Dzięki konsekwentnie realizowanemu planowi modernizacji powiatowych dróg poprawia się ich jakość
i wzrasta bezpieczeństwo osób poruszających się po nich. Prace prowadzone są w wielu
miejscach jednocześnie.
W pierwszej połowie lipca br.
oficjalnie oddano po remontach
drogi powiatowe na odcinkach:
Niepoczołowice - Kamienica
Królewska (gmina Linia) oraz
Jeleńska Huta - Kowalewo
(gm. Szemud). Zakres robót
obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Na pierwszej z dróg
przeprowadzono prace na odcinku o długości 3,065 km i szerokości 5,5 m, zaś na drugiej na
odcinku o długości 1,1 km oraz
dokonano regulacji wysokościowej zjazdów i skrzyżowań,
a także uzupełniono pobocze.
Łączny koszt obu inwestycji wyniósł ponad 600 tysięcy złotych.
W połowie lipca br. zakończyły się prace przy moderni-

zacji drogi powiatowej Żelazno
- Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Kostkowo
- Rybno. Za kwotę 585 tys. zł
wyremontowano nawierzchnię
na odcinku 2,291 kilometrów.
Dzięki pracom remontowym kierowcy już pod koniec
lipca korzystać będą mogli z
odnowionej nawierzchni na
drodze powiatowej Zakrzewo - Strzepcz - Wejherowo na
odcinku Pobłocie - Rosochy.
Zadanie, które rozpoczęło się
30 maja br. obejmuje m.in.
wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego na odcinku o długości 1,650 km, położenie nawierzchni chodnika z kostki
betonowej czy uzupełnieniu

pobocza. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 607 tys. zł.
Najdłużej, bo do końca
września potrwa remont jednej z ważniejszych inwestycji
realizowanych obecnie przez
Powiat, czyli „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1438G
Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku
Bolszewo -Góra”. Na ten projekt Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie w ramach
„Programu rozwoju gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego na odcinku 1,4 km i szer. 6,5 m, wykonanie chodników o szer. 2
m z kostki betonowej, przejść

dla pieszych z azylami oraz
dodatkowym oświetleniem, a
także wykonanie 3 zatok autobusowych i pogłębienie rowów. Koszt inwestycji to 2,7
mln zł, z czego połowę pokryje
rządowe dofinansowanie.
- Dzięki dofinansowaniu w
ramach rządowego programu
Przebudowy dróg lokalnych
zrealizowana zostanie jedna
z priorytetowych inwestycji w
naszym powiecie - powiedział
Wicestarosta Wejherowski Witold Reclaf. - Dzięki realizacji
tego zadania ulegnie znacznej poprawie stan techniczny
drogi oraz zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników ruchu
drogowego na tym odcinku.
To nie wszystkie inwestycje,
które Powiat zaplanował do re-

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej Jeleńska Huta
- Kowalewo.
alizacji w bieżącym roku. Zarząd
Drogowy dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego opracowuje
dokumentację techniczną dla
kilku inwestycji przewidzianych
na ten rok. Wśród remontów
wymienić należy modernizację
drogi powiatowej na odcinku
Kisewo - Brzeźno Lęborskie
(gm. Łęczyce), Luzino - Wyszecino oraz w Mierzynie (gm.
Gniewino), w Strzepczu (gm. Linia) i Kurowie (gm. Choczewo).
Planowane
inwestycje
obejmują również budowę zatok autobusowych w Kielnie
i Bolszewie, przebudowę mo-

stu przez rzekę Gościcina w
miejscowości Dąbrówka Młyn
oraz budowę drogi na odcinku Będargowo - Kolonia, łączącej powiat wejherowski z
kartuskim. Wszystkie wymienione projekty planuje się
ukończyć do końca listopada br.
Ponadto Powiat zamierza
przeprowadzić remont ulicy 12
Marca w Wejherowie, poprzez
przebudowę drogi od przejazdu kolejowego do ulicy Myśliwskiej oraz rozbudowę ulicy
Wilczka w Luzinie o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6.
OGŁOSZENIE
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WYDARZENIA
Sportowe emocje, promocja powiatu wejherowskiego i utrudnienia na drogach

7 sierpnia Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia
Międzynarodowa impreza triathlonowa Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia, odbywająca się w dniach 5-7 sierpnia br. na licencji i w formule Światowej Organizacji Triathlonu „IROMAN”, zawita w tym roku na teren powiatu wejherowskiego. Dorośli zawodnicy, a jest ich
już około 4 tysiące (!) wystartują w Gdyni, gdzie odbędzie się pływanie, ale trasę kolarską pokonywać będą w naszym powiecie. W niedzielę 7 sierpnia przejadą rowerami między Koleczkowem, Szemudem, Sopieszynem, Nowym Dworem Wejherowskim i Bieszkowicami.
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło
się spotkanie informacyjne
dotyczące organizacji zawodów triathlonowych Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia.
Starosta Gabriela Lisius i
zastępca dyrektora ds. organizacyjnych Herbalife Ironman
70.3 Gdynia Piotr Netter
poinformowali, że przez powiat wejherowski przebiegać
będzie 53 km trasy kolarskiej
dystansu głównego.
Trasa będzie wiodła przez
miejscowości znajdujące się
na terenie gminy Szemud i
gminy Wejherowo: m.in. Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno, Przetoczyno, Szemud,
Kamień, Warzeńską Hutę,
Dobrzewino, Bojano oraz Koleczkowo. Podczas spotkania w Starostwie omawiano
przebieg trasy, planowane
zmiany w ruchu, a także prze-

widziane utrudnienia drogowe, związane z przebiegiem
zawodów na terenie powiatu
wejherowskiego. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. kierownik
zabezpieczenia trasy kolarskiej Marcin Kowalski oraz
odpowiedzialny za oprawę zawodów Robert Cyrta. Organizatorzy podkreślali bardzo
dobrą współpracę z władzami
samorządowymi powiatu wejherowskiego.
- Zachęcam gorąco mieszkańców Wejherowa i powiatu
wejherowskiego do uczestniczenia w tej sportowej imprezie i kibicowania zawodnikom
- powiedziała starosta Gabriela Lisius. - W ubiegłym roku
zawody odbywały się w Gdyni
i Rumi, a więc również na terenie powiatu wejherowskiego.
Miałam okazję obserwować
ubiegłoroczną rywalizację i
wiem, jakie emocje towarzy-

szą zawodom. Naprawdę warto to zobaczyć.
Ponieważ zawodowi sportowcy oraz amatorzy przybywają na Herbalife IRONMAN
70.3 Gdynia z całego świata
przejazd przez gminy powiatu wejherowskiego jest dla
nas okazją do promocji. Tym
bardziej, że trasa jest bardzo
urozmaicona i malownicza, co
podkreślają organizatorzy.
Piotr Netter dziękował nie
tylko władzom powiatu, ale
wszystkim, którzy uczestniczą w przygotowaniach
imprezy i którzy będą ja zabezpieczą. Należą do nich
przede wszystkim strażacy
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wolontariusze.
- Dla mieszkańców i wakacyjnych gości przygotowujemy w punktach kibicowania
rodzinne zabawy, m.in. różne formy animacji.

Podkreślano, że najważniejsze jest zapewnienie
bezpieczeństwa zarówno zawodnikom, jak i kibicom.
Dla mieszkańców powiatu
i innych kierowców, przejeżdżających w niedzielę przez

gminy Wejherowo oraz Szemud, impreza oznacza utrudnienia komunikacyjne.
Organizacja zawodów wymaga wyłączenia z ruchu
dróg, na których wyznaczono
trasę kolarską.

7 sierpnia br. czasowo wyłączony zostanie
z ruchu fragment drogi wojewódzkiej nr 218
oraz 224, a także odcinek drogi powiatowej
Szemud-Karczemki i Koleczkowo- Łężyce. W tym
rejonie pojawią się plakaty informacyjne.

REKLAMA

PROMOCJA DLA KLIENTÓW OPEC
Jesteś odbiorcą ciepła OPEC?
Sprawdź stan techniczny węzła cieplnego.
Okresowy przegląd techniczny węzła cieplnego to gwarancja:
Bezpieczeństwa

Każda instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłem cieplnym wymaga dbałości o jej stan
techniczny. Okresowa kontrola i stały serwis zapobiegają
stratom cieplnym i co najważniejsze - awariom.

Optymalnej sprawności i niższych kosztów

Optymalne ustawienie urządzeń grzewczych pozwala zaoszczędzić nawet do 30 % kosztów.

Przedłużonej żywotności węzła cieplnego

Koszt węzła cieplnego jest wysoki stąd warto pomyśleć o jego jak najdłuższej pracy.

Wygody

Nie musisz znać się na obsłudze węzła cieplnego, żeby z niego
korzystać. Obsługa urządzenia przez doświadczonych pracowników OPEC gwarantuje właściwy sposób użytkowania.

Przygotuj węzeł do pracy
przed kolejną zimą !
Skorzystaj z oferty
posezonowego przeglądu węzła

Już teraz tylko
w cenie 100 zł netto !
Podpisz z nami
całoroczną umowę
eksploatacji Twojego węzła.
Kontakt:
tel. 58 62 73 930 lub email:
marketing@opecgdy.com.pl
www.opecgy.com.pl
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Światowe Dni Młodzieży w powiecie wejherowskim

Modlitwa i integracja
W ubiegłym tygodniu, w ramach Światowych Dni Młodzieży w
Polsce, młodzi pielgrzymi przebywali w Dekanacie Wejherowo i
Dekanacie Reda: w Wejherowie, Luzinie, Bolszewie, Redzie i w Rumi. Przedstawiciele kilkunastu krajów gościli w tamtejszych parafiach i w domach mieszkańców, ale odwiedzili zarówno stolicę
powiatu, jak i inne ważne miejsca, takie jak Piaśnica. Odbyła się
tam msza św. z udziałem kilkudziesięciu kapłanów, pod przewodnictwem ks. dziekana Daniela Nowaka oraz przejmująca inscenizacja, przypominająca ofiary niemieckiej zbrodni.
Najwięcej młodych gości (ok. 450) z 11 krajów
pojawiło się w Bolszewie,
gdzie pobyt zorganizowali im ojcowie pijarzy z parafii Wniebowzięcia NMP.
Młodzież została powitana
m.in. przez ojca Józefa Matrasa, prowincjała Polskiej
Prowincji Zakonu Pijarów
z Krakowa, starostę wejherowskiego Gabrielę Lisius
oraz wójta gminy Wejherowo, Henryka Skwarło.
W Bolszewie przez kilka dni przebywało aż 251
gości z Argentyny, a także
delegacje z Czech, Węgier,
Włoch, Austrii, Białorusi,
Chile, Dominikany, Meksyku, Portoryko oraz Stanów
Zjednoczonych. Przyjechało
również prawie stu Polaków
z różnych miast.
W parafii św. Anny w
Wejherowie gościła młodzież
z Kuby, Kongo, Hongkongu
i Kazachstanu. Kilkunastu
gości z Kuby odwiedziło również Luzino.
W Redzie, w parafii św.
Antoniego Padewskiego gościli młodzi Włosi, a w Rumi w salezjańskiej parafii
NMP Wspomożenia Wier-
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nych przebywali pielgrzymi
z Kenii, Egiptu, Singapuru,
RPA i USA.
Zanim uczestnicy Światowych Dni Młodzieży pojechali do Krakowa na spotkania
z Ojcem Świętym Franciszkiem, podczas pobytu w
naszym powiecie zwiedzali Wejherowo i Trójmiasto,
uczestniczyli w nabożeństwach oraz spotkaniach in-

tegracyjnych, poznawali się
nawzajem. Na koniec odbyła
się wspólna radosna zabawa
młodych gości i mieszkańców podczas Festiwalu Młodych Artparku w Bolszewie.
(fotorelacja na sąsiedniej
stronie 9).
Podczas spotkań panowała wspaniała atmosfera życzliwości i przyjaźni.
AK.
Fot. Anna Kuczmarska

Więcej zdjęć ze mszy św. w Lesie Piaśnickim
na: facebook.com/PulsWejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl

Festiwal Młodych w Bolszewie

Kolorowo, radośnie, głośno
i spontanicznie - tak bawili się
uczestnicy Światowych Dni Młodziezy podczas Festiwalu Młodych,
zorganizowanego w ostatnią niedzielę w Bolszewie.
Razem z młodzieżą bawili się
mieszkańcy Bolszewa i gminy Wejherowo, w tym rodziny, które przyjęły pod swój dach pielgrzymów z
odległych zakątków świata. W zabawie uczestniczyli także księża.
Do tańca zagrała m.in. Orkistra
Dęta Gminy Wejherowo i zespół
Kaszubskie Psoty, a o smakołyki
postarały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bolszewie.

28 lipca 2016

WYDARZENIA

Więcej zdjęć z Festiwalu Młodych na:
facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Anna Kuczmarska
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Polska oglądana z rowerowego siodełka

W sierpniu

Studenci z Krakowa

W sierpniu br.
w Filharmonii Kaszubskiej przeprowadzona
zostanie
naprawa posadzki
foyer, polegająca na
usunięciu spękań.
Pękniecia powstały
w wyniku naprężeń.

Studenci architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej, spędzają wakacje w Wejherowie i wykonują inwentaryzację terenu oraz
koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenu po dawnym kąpielisku.

Cyklista z Wejherowa Remont Inwentaryzacja
w WCK i koncepcja
objechał cały kraj
43-letni Grzegorz Kałamejka z Wejherowa zakończył wielką
podróż na rowerze wokół Polski. Trasa liczyła 3290 km, a przejazd trwał 25 dni. Członek Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów dziennie pokonywał ok. 130 km.
Swoją wyprawę dookoła
Polski pan Grzegorz rozpoczął 14 czerwca br. i zadedykował ją zmarłemu ojcu,
który jej nie doczekał, a
jako zamiłowany rowerzysta bardzo emocjonował się
planem syna.
Grzegorz Kałamejka po
drodze spotykał bardzo dużo
interesujących ludzi, m.in.
starszego od siebie kolarza
ze Szczecina, który przemierzał Polskę dookoła, ale w
przeciwnym kierunku.
- Zdarzyło mi się kilka
niebezpiecznych sytuacji,
głównie za sprawą nieodpowiedzialnych kierowców lub
za sprawą nieprzewidywalnej pogody - mówi Grzegorz
Kałamejka. - Nie obyło się
bez trudności. Trzeba było
zatroszczyć się o miejsce do
spania, zapewnić sobie kom-

fort termiczny, mieć możliwość ugotowania posiłku i
co bardzo ważne należy pamiętać o higienie. Podczas
takiej wyprawy należy stosować zasadę, by zabierać ze
sobą rzeczy potrzebne, a nie
te, które mogą się przydać.
Pan Grzegorz Kałamejka
na rowerze jeździ od dzieciństwa. Rower zastępował mu
wtedy środek transportu, bo
nikt w rodzinie nawet nie
marzył o samochodzie. Podczas wakacji jeździł z kolegami nad okoliczne jeziora.
Kiedy dorosły Grzegorz Kałamejka założył rodzinę, z
czasem z żoną i córkami wybierali się na wspólne wycieczki rowerowe. Zapalony
rowerzysta w 2014 roku zaczął dojeżdżać rowerem do
pracy w Gdyni, jeżdżąc codziennie po 50 km.

Potem była nocna wyprawa do Łeby wraz z przyjaciółmi z Wejherowskiego
Towarzystwa
Cyklistów
oraz wyprawa wzdłuż Wisły
do Świecia. Potem G. Kałamejka pojechał na rowerze
do Lipnicy Murowanej pod
Bochnią na południu Polski,
gdzie wówczas mieszkał tata
cyklisty. Ta wyprawa rowerowa zajęła mieszkańcowi
Wejherowa cztery dni.
Z pasji zrodził się także
blog rowerowy, a później
udział w tworzeniu przewodników turystycznych
wydawnictwa „Bezdroża”.W 2009 roku Grzegorz
Kałamejka postanowił objechać Polskę doookoła, a
tego lata zrealizowął swoje
plany.
Panu Grzegorzowi gratulujemy pasji i wytrwałości!

- Zaplanowaliśmy prace
na sierpień ponieważ jest
to dla nas najspokojniejszy okres - wyjaśnia Jolanta Rożyńska, dyrektor
Wejherowskiego Centrum
Kultury. - Oczywiście nie
zamykamy Filharmonii. Zaplanowane seanse kinowe,
spektakl „Książę Niezłomny” w wykonaniu Łódzkiego
Teatru Jaracza oraz koncert
zespołu Troczanie odbędą się
planowo. Dołożymy wszelkich starań, aby ta sytuacja
była jak najmniej uciążliwa
dla naszych gości.
W związku z pracami remontowymi, zmianie ulegną
godziny otwarcia obiektu.
Od 1 do 31 sierpnia kasy
Filharmonii Kaszubskiej będą czynne od poniedziałku
do piątku od 17.00 do 21.30,
w soboty między 16:00 a
21.30, a w niedziele od 10.30
do 21.30.

Studenci z Krakowa z zastępcą prezydenta Wejherowa,
Beatą Rutkiewicz w wejherowskim ratuszu.

Studenci przebywający na praktykach w Wejherowie inwentaryzują zabytkową zieleń na terenie miasta oraz wykonują projekty zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
zabytkowej zieleni na projektowanych tzw. Wodnych Ogrodach. Jest to teren dawnego kąpieliska oddanego do użytku
w 1939 r. zbudowanego przez burmistrza Teodora Bolduana.
Ze studentkami spotkała się zastępca prezydenta ds.
rozwoju miasta Beata Rutkiewicz, aby poinformować
o planach związanych z zagospodarowaniem terenu po
dawnym kąpielisku.
- Pierwszy etap praktyk, to będą inwentaryzacje i wszelkiego rodzaju analizy. W następnym etapie przejdziemy do
projektów. Studenci mają czas aż do września, po to żeby
wykonać szczegółowy projekt - wyjaśniła Karolina Porada z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Grzegorz Kałamejka rozpoczął wyprawę i zakończył na wejheroskim rynku.

Czytaj nas również w internecie: www.pulswejherowa.pl
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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.

redakcja@pulswejherowa.pl
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MŁODZI ZDOLNI
Zosia Witkowska wśród najlepszych maturzystów na świecie

Wejherowianka wykorzystała
swoją szansę w stu procentach
Mieszkanka Wejherowa, Zofia Witkowska, osiągnęła znakomity wynik na maturze międzynarodowej, zdobywając 44 punkty na 45 możliwych, co tym samym
uplasowało ją wśród 1 procenta młodzieży z najlepszym wynikiem na świecie.
Dzięki temu już we wrześniu wejherowianka przestąpi progi prestiżowej uczelni
University College London, gdzie będzie studiować medycynę.
Kilka lat wcześniej Zofia
Witkowska ukończyła Gimnazjum nr 3 w Wejherowie ze
średnią 6,0 oraz podwójnym
tytułem laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i rozpoczęła pierwszą
klasę Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gdyni.

STYPENDIUM
W ANGLII

Po wygraniu konkursu
organizowanego przez fundację Towarzystwo Szkół
Zjednoczonego
Świata,
otrzymała dwuletnie sty-

pendium w Stonyhurst College w Wielkiej Brytanii
- jezuickiej szkole o prawie
półwiecznej historii, której
wychowankiem był m.in. Sir
Arthur Conan Doyle - autor
powieści o przygodach Sherlocka Holmesa.
Szkoła ta przywiązuje
wielką uwagę zarówno do
sukcesów w nauce, sporcie i
sztuce, jak i do wychowania
uczniów w duchu jezuickiego etosu, który zachęca ich
do dzielenia się z innymi i
do pełnego wykorzystywania swojego potencjału.

POLSKIE ŚLADY

Szkoła, choć usytuowana
w Anglii, ma silne związki
z Polską. W czasie II wojny światowej uczyło się tam
kilkunastu synów polskich
oficerów i żołnierzy. W internacie dziewcząt do dziś
istnieje pokój o nazwie Polonia, poświęcony pamięci
Polaków uczęszczających do
Stonyhurst w okresie wojny.

MEDALE NA
OLIMPIADACH

Zosia wykorzystała daną
jej szansę w stu procentach.

Wśród jej sukcesów znalazły się m.in.: złoty medal
Brytyjskiej Olimpiady Biologicznej (British Biology
Olympiad), brązowy medal
Brytyjskiej Olimpiady Chemicznej (British Chemistry
Olympiad) oraz złota nagroda księcia Edynburga (Gold
Duke of Edinburgh Award).
Zdobycie tego trofeum wymagało między innymi
uczestnictwa w tygodniowej wędrówce po dzikich terenach Snowdonii.

TALENT
MUZYCZNY

Zosia szkoliła także swoje
umiejętności muzyczne, tj.
śpiew i grę na skrzypcach,
będąc członkiem kwartetu smyczkowego oraz chóru szkolnego. Podstawy
wykształcenia muzycznego zdobyła w Wejherowie,
ponieważ Zosia jest absolwentką wejherowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I
st. w klasie skrzypiec.
Przez rok była również
członkiem Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej.

W SZPITALU
I W SZKOLE

Zosia Witkowska i Wielki Mur Chiński w lipcu 2015 r.
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Stonyhurst College, 31 maja 2016. Uczniowie po mszy
św. na zakończenie roku szkolnego.Wejherowianka
druga od prawej.

- Wyjazd do Anglii był dla
mnie nie tylko okresem ciężkiej pracy akademickiej, ale
także i niezwykłą szansą na
rozwinięcie moich zainteresowań i umiejętności - mówi Zofia Witkowska, która marzy
o zawodzie lekarza. - Dzięki
współpracy z Towarzystwem
Szkół Zjednoczonego Świata
odbyłam praktyki w jednym
z największych londyńskich
szpitali, King’s College London Hospital. Angażowałam
się również w projekty społeczne i wolontariat, na przykład wyjeżdżając na trzy

Zofia Witkowska z klasą, którą uczyła języka angielskiego w Chinach. Taizhou, lipiec 2015.

tygodnie do Chin, aby uczyć
tamtejsze dzieci języka angielskiego.
Dziewczyna włączyła się
w szerzenie idei Fair Trade
poprzez organizowanie zajęć
dla uczniów szkół podstawowych w Anglii oraz opiekując się niepełnosprawnymi
dziećmi na wakacjach organizowanych dla nich przez

Stonyhurst College.
Zosia nie zapomina jednak o miejscu, z którego pochodzi i regularnie odwiedza
Wejherowo, przeprowadzając w szkołach prezentacje
o studiach za granicą oraz
możliwości wyjazdu na stypendium z Towarzystwa.
Gratulujemy i życzymy
Zosi dalszych sukcesów!

Logo Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, z
którym współpracuje wejherowianka.
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KULTURA
Zbiory Majkowskich w konserwacji

Kaszubska spuścizna

Charytatywna impreza

Zabawa i kino

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu finansowemu samorządu powiatu wejherowskiego udało się poddać gruntownej konserwacji
spuściznę rysunkową Franciszki Majkowskiej oraz kolekcję negatywów jej brata, Aleksandra. Rysunki i negatywy są częścią zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie.
Poddane konserwacji negatywy szklane i celuloidowe
oraz diapozytywy są bezcennym źródłem ukazującym życie i działalność rodzeństwa
Majkowskich na Kaszubach.
Wśród 144 eksponatów
znajdują się obrazy przedstawiające pracę Aleksandra
Majkowskiego jako badacza
przemierzającego
Ziemię
Pomorską i utrwalającego
na kliszach m.in. obyczaje
i życie codzienne na Kaszubach w I poł. XX wieku. W
zbiorze
udokumentowana
jest także praca zawodowa
A. Majkowskiego jako lekarza w jednym z gdańskich
szpitali oraz praca w roli lekarza wojskowego w okresie
I wojny światowej m.in. na
terenie Francji.
Ważnym tematem utrwalonym na negatywach jest
działalność szkoły haftu kaszubskiego w Sopocie, założonej przez Franciszkę
Majkowską oraz działalność
sopockiego Muzeum Kaszubsko- Pomorskiego, którego twórcą był także jej brat
Aleksander.
Znaczna część materiałów
przedstawia również życie
prywatne rodziny Majkowskich: wycieczki krajoznawcze, spotkania towarzyskie,
życie codzienne w domu w
Kościerzynie.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 50 rocznicę
śmierci Franciszki Majkowskiej - założycielki wejherowskiej szkoły haftu, która swoje
prace przekazała na rzecz
Muzeum w Wejherowie.
Konserwacji całej kolekcji
podjęła się pracownia Renova Art. ze Szczecina.

Na wejherowskim rynku 20 lipca zorganizowano akcję charytatywną Kina Letniego Fines,
podczas której zbierano datki na leczenie 2,5 letniej Kaliny z Fundacji „Nasze Dzieci”.
Ciekawe zabawy dla dzieci prowadzili m.in. działacze i
zawodnicy Klubu Sportowego Tytani Wejherowo, firmy TigerGim, Wejherowskiego Towarzystwa Sportowego oraz Samoobrona dla Kobiet. Zabawa odbywała się przy muzyce
zespołu „ADM MAX”. Były też lekcje angielskiego, warsztaty
plastyczne, malowanie obrazu, lekcje gry na gitarze, warsztaty bębniarskie i karaoke.
Głównym wydarzeniem wieczoru była projekcja filmu
„Scoop - Gorący Temat” Woody’ego Allena. Wszystko to w
szczytnym celu ratowania chorej na nowotwór dziewczynki.
Na zdjęciach: Justyna Wdowiak - konserwator skóry i papieru z pracowni Renova Art. oraz kustosze wejherowskiego Muzeum: Benita Grzenkowicz-Ropela
(powyżej) i Maciej Kurpiewski (poniżej) podczas protokolarnego przekazania
zbiorów do konserwacji.

Rodzeństwo Majkowskich - regionalna tożsamość i kultura
Aleksander Majkowski był pisarzem, literatem i działaczem kaszubskim, lekarzem, twórcą ruchu Młodokaszubskiego.
Natomiast Franciszka Majkowska była regionalistką, działaczką kaszubską, projektantką i odtwórczynią ornamentacji hafciarskiej na podstawie motywów zdobniczych zachowanych na meblach ludowych i paramentach liturgicznych. Obok
Teodory Gulgowskiej była prekursorką kaszubskiego haftu, który dzisiaj - obok języka kaszubskiego - jest wyznacznikiem
kaszubskiej tożsamości etnicznej. Razem byli twórcami muzeum kaszubskiego w Sopocie.

Nowy śpiewnik

Grôjta Kaszëbi
Ukazał się nowy śpiewnik, zatytułowany
„Grôjta Kaszëbi. Zbiór utworów regionalnych”,
autorstwa Witolda Tredera. Książka jest do nabycia w wejherowskim muzeum.
Śpiewnik wydało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w koedycji z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Sierakowicach, z okazji 35-lecia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”. Zespół
obchodził swój jubileusz 13 lipca br.
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tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
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84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
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Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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AKTUALNOŚCI
Głośne czytanie w Powiatowej Bibliotece

„Czerwony Kapturek”
W Powiatowej Bibliotece Publicznej zorganizowano Dzień Czerwonego Kapturka. W ramach święta odbyło się głośne czytanie bajki z podziałem na role, w które wcielili się zaproszeni goście.
„Czerwonego Kapturka”
czytali: starosta wejherowski Gabriela Lisius, koordynator UTW Krystyna
Laskowska, leśniczy leśnictwa Kępino Marcin

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.facebook.com/powiatwejherowski

Pokonali pieszo 770 kilometrów

Pielgrzymi w Krakowie
Mieszkańcy powiatu wejherowskiego uczestniczyli w XXXV Pielgrzymce Kaszubskiej, która 3 lipca br. wyruszyła z Helu i tym razem
wędrowała nie tylko do Częstochowy. Z Jasnej Góry pielgrzymi
wyruszyli dalej, do Krakowa. Dotarli tam w miniony poniedziałek.
Po 23 dniach marszu i
przejściu 770 km, 25 lipca w
godzinach popołudniowych
Kaszubi dotarli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
OGŁOSZENIE
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w Krakowie-Łagiewnikach.
Wśród pielgrzymów nie brakowało przedstawicieli powiatu wejherowskiego.
Warto wspomnieć, że w

Krakowie do XXXV Pielgrzymki Kaszubskiej dołączyła XXXIV Pielgrzymka
Gdańska i XXXI Pielgrzymka Gdyńska.

Kowalski, naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
Starostwa
w
Wejherowie Piotr Syrocki, nauczyciel ZSP nr 2 w
Wejherowie Kinga Kraj-

kowska oraz bibliotekarz
Celina Markowicz.
W wydarzeniu wzięły
udział dzieci z Przedszkola
Niepublicznego „Przygoda”
w Wejherowie.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

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
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

Sprzedam działkę uzbrojoną960 m kw.
Lub 1350 m kw. W centrum miejscowości
Wyszecino, gm. Luzino. Tel. 693 485 069
***
Sprzedam nieruchomość w Szemudzie
- grunt 5900 m kw. przy trasie Chwaszczyno - Wejherowo (ogrodzona uzbrojona).
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie w Helu samo
centrum, 3 pokoje, 1 piętro, całkowicie
wyposażone. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie 39 m kw., 2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Tel. 695 363 779
***
Sprzedam działkę budowlano- usługową 820 m2 w Gościnie ( przy trasie A6).
Tel. 668 106 383 lub 502 187 724
***
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 55
m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, nieumeblowane. Wysoki standard wykończenia.
Wejherowo, tel. 792 205 555
***
Zamienię mieszkanie własnościowe
42 m kw. na większe. Blisko szkoły, przedszkola, sklepy , przystanki.
Tel. 510 791 851
***
Wejherowo - 2500 m od śródmieścia,
domek 3 pokoje, salon, kuchnia, 2 łazienki,
strych, działka 900 m kw. Solidne ogrodzenie, wszystkie media. Cena 350 tys. zł. W

rozliczeniu może być mieszkanie, parter - I
p. Tel. 661 664 085

SPRZEDAM

Skuter 2009 r przebieg 3200, oc aktualne, czerwono - czarny, kufer Gratis1450
zł. k/ Wejherowa. Tel. 883 750 153
***
Rower TORNADO 24 koła, błotniki,
bagażnik, szaro niebieski, ładny 190 zł
k/Wejherowa. Tel. 883 750 153
***
Piecyk „Bartek na węgiel, drewno,
mało używany, brązowy, ładny, wys. 70
cm x 50 cm, głęb. 45 cm. Na zimę, na
działkę. Wejherowo. Tel. 500 582 694
***
Sprzedam rowerek treningowy orbitek, tanio. Tel. 517 782 024
***
Sprzedam szafę 2-drzwiową na buty i
ubrania, 100 zł. Tel. 517 782 024
***
Talerz do mocowania telewizji satelitarnej, stan bdb, cena 30 zł. Nowy ciśnieniomierz lekarski ze stetoskopem,
kompletny, 50 zł. Tel. 789 028 963
***
Sprzedam tanio młode rybki kardynalki. Tel. 799 801 927
***
Malakser Zelmer, ekspres do kawy,
krajalnice, nóż do mięsa, lampy - tanio.
Tel. 604 915 138
***
Sypialnię - antyk z lat 20., orzech,
rzeźbienia - 2 łóżka, 2 szafki, toaletka - b.

tanio, a także wykładzinę dywanową.
Tel. 604 915 138
***
Stary bojler elektryczny 50l z demontażu „PREDOM”. Bojler jest jak najbardziej
sprawny. Cena 80 zł. Tel. 660 617 608
***
Wannę 70x140, akrylową, białą,
stan b. dobry oraz baterie. Cena 200 zł.
Tel. 58/ 778 17 35
***
Piłę tarczową 2KW 380V, samorobna. Cena 630 zł. Tel. 695 230 080

PRACA

Potrzebna opiekunka do starszej osoby. Prawo jazdy mile widziane.
Tel. 660 021 333
***
Dam pracę: produkcja Łężyce lub Łężyce Rogulewo - zadzwoń.
Tel. 507-194- 723
***
Dam pracę: kasjer/ wykładanie towaru w Rumi - zadzwoń. Tel. 507-194-723
***
Poszukuje opiekunki do rocznego
dziecka od października. Wejherowo.
Tel. 505 567 034
***
Zatrudnię pracownika do elewacji budynków jednorodzinnych.
Tel. 604545793

RÓŻNE
Czy znajdzie się pani, która pokocha
kawalera lat 48? Tel. 515 398 257

PRYWATNE OGŁOSZENIA
ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać wyłącznie
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki
obok wejścia do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice).

Nie przyjmujemy sms-ów z ogłoszeniami
REKLAMA

Zakład Usług Pogrzebowych
„Ostatnia Posługa”
Rok założenia 1991

Wejherowo, ul. Klasztorna 20
Tel.: 58 6712 333 – 24 h, 501 163 354 – 24 h
Tel.: 507 080 977
e-mail: email@ostatniaposluga-rumia.pl
Filia zakładu w Rumi

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-15.00
Świadczymy pełen zakres usług
pogrzebowych na terenie Polski i zagranicy
Szczegółowe informacje
pod adresem internetowym:

www.ostatniaposluga-rumia.pl

OGŁOSZENIE

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
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SPORT
Zuzanna i Filip jadą na Mistrzostwa Świata

Szansa w Dublinie

Zuzanna Kalbarczyk i Filip Stark - aktualni mistrzowie Polski,
reprezentanci Polski w kickboxingu w kategorii kadetów starszych, wyjadą na Mistrzostwa Świata w kickboxingu do Irlandii.
Zawody odbędą się w dniach 27 sierpnia - 3 września w Dublinie.
Zuzanna i Filip trenują
pod okiem Rafała Karcza i
są zawodnikami KTS-K GOSRiT Luzino oraz Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego. Wyjazd możliwy jest dzięki wsparciu
sponsorów, którzy wspierają
sport dzieci i młodzieży, są
mecenasami sportu, promotorami zdrowej aktywności
fizycznej, m.in. firma ITO
DESIGN i Elektro-Serwis, a
także DJ-Projekty, Andrzej
Gredecki, rodzice i miłośnicy sportu.
Nie było łatwo zapewnić
udział dwójce naszych zawodników w Mistrzostwach
Świata w Dublinie. Filip i
Zuzia najpierw musieli nienagannie
zaprezentować
się podczas krajowych mi-

Międzynarodowa impreza triathlonowa Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia zawita
w tym roku na teren powiatu wejherowskiego. Ponad 4 tysiące zawodników pokona
malowniczą trasę kolarską wyznaczoną między Koleczkowem, Szemudem, Sopieszynem, Nowym Dworem Wejherowskim i Bieszkowicami.
Szczegóły na str. 7

Międzynarodowe Biegi na Orientację
strzostw, kilku turniejach
kontrolnych rangi ogólnopolskiej oraz Pucharze Polski. Dzięki sponsorom oraz

prywatnym osobom, nasi
kickboxerzy mogą w spokoju
przygotowywać się do zawodów w Dublinie.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
OGŁOSZENIE

Serdecznie dziękujemy klientom,
którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A
w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl ,
na której przedstawiane będą aktualne
informacje o planowanej budowie kolejnych
budynków mieszkalnych.
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Grand Prix Polonia
W międzynarodowych zawodach w Pruchniku koło
Przemyśla bardzo udanie
wystartowała czwórka biegaczy z Luzina. Pierwsze
miejsca wywalczyli: Grzegorz Skocelas i Marlena

Wieleba. Drugie lokaty osiągnęli: Mariusz Borychowski
i Ryszard Jakielaszek, który
w jednym z biegów zajął też
trzecią pozycję.
Zawodnicy biegali na
trzech różnych trasach. W

na dystansie klasycznym
w okolicach Wólki Węgierskiej, na dystansie średnim
w okolicach Helusza i na
dystansie średnim w okolicach Pruchnika.
Wiesław Szmidtka

