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Dzień Sportu
W sobotę w Parku Miejskim w Wejherowie odbędzie
się Powiatowy Dzień Sportu. W programie m.in.
prezentacje klubów sportowych, porady trenerów i dietetyków, stoiska ze zdrową żywnością. Impreza jest
okazją do promowania zdrowego stylu życia.
Str. 9

Ukwiecone
Wejherowo
Właściciele najbardziej zielonych i ukwieconych
balkonów oraz ogrodów w Wejherowie otrzymali nagrody od prezydenta miasta. Do konkursu zorganizowanego po raz dziewiętnasty zgłoszono 31 obiekty,
rywalizujące w trzech kategoriach.
Str. 4

Do Królowej
Polskiego Morza
W minioną deszczową niedzielę w Gościcinie odbyły się Gminne Dożynki Gminy Wejherowo. Samorządowcy, mieszkańcy i goście świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Wprawdzie rolnicy nie mają powodów
do radości, bo z powodu kapryśnej aury żniwa nie były udane, ale tradycja Święta Plonów jest pielęgnowana
niezależnie od pogody i wysokości plonów. Dożynki są okazją do podziękowania rolnikom za ich trud, a także
do relaksu, integracji i zabawy. W najbliższych dniach będzie sporo miłych chwil, bo już w sobotę 27 sierpnia
gminne dożynki odbędą się w Choczewie, a w niedzielę 28 sierpnia w Bożympolu (gmina Łęczyce), w Nadolu (Gniewino) i w Luzinie. Tego samego dnia zaplanowano najważniejszą, powiatową uroczystość z okazji
Święta Plonów. Powiatowo-Gminne Dożynki odbędą się w niedzielę w Szemudzie.
Str. 6-7
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Z okazji Odpustu Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, w sobotę 3 września grupy pątników będą
zmierzać do Sanktuarium w Swarzewie, by pokłonić się Królowej Polskiego Morza. Nie zabraknie
wśród nich wiernych z powiatu wejherowskiego.

Pielgrzymki wyruszą z wejherowskich kościołów, m.in. z parafii Karola Boromeusza i z parafii Matki Bożej Królowej Polski
- obie grupy wyjdą w drogę po porannej mszy św. o godz. 6.30,
a także z parafii św. Anny. Pielgrzymka franciszkańska z towarzyszeniem orkiestry wyruszy przed mszą św. o godz. 6.30.
W niedzielę 4 września o godz. 10.00 sumę odpustową odprawi Metropolita Gdański, Sławoj Leszek Głódź. Pół godziny
wcześniej odbędzie się procesja.
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Z POLICJI
Narkotyki z zagranicy

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w związku z realizowanymi
zadaniami dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej zatrzymali 26-latka, który miał przy sobie marihuanę. Policjanci ustalili, że mężczyzna narkotyki te przywiózł
z zagranicy.
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do wejherowskiej komendy. Został przesłuchany przez śledczych i
usłyszał zarzut dotyczący posiadania narkotyków oraz dokonania ich przywozu z zagranicy. Za posiadanie narkotyków zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii grozi
kara pozbawienia wolności do 3 lat, natomiast za ich przywóz z zagranicy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Innego młodego mężczyznę, tym razem 23-letniego jadącego fiatem, wejherowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej. W trakcie rozmowy funkcjonariusze zwrócili
uwagę na powiększone źrenice mężczyzny, które nie reagowały na światło. Kierowca został poddany badaniu, które
potwierdziło, że młody mężczyzna jest pod wpływem narkotyków. Dodatkowo w mieszkaniu mężczyzny policjanci
znaleźli marihuanę oraz mefedron.
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków oraz kierowania pod ich wpływem, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Złapali złodzieja

Policjanci z wydziału kryminalnego pracując nad sprawami kradzieży i włamań ustalili zatrzymali 23-latka, który
ma związek z tymi sprawami. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 8 zarzutów za kradzieże i włamania.
Sprawca kradł z marketów spożywczych kawę oraz alkohol, a ponadto włamywał się do samochodów, skąd kradł radioodtwarzacze oraz laptop, który był pozostawiony przez
właściciela w jednym z samochodów, a także inne rzeczy.
Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, natomiast za kradzież z włamaniem do 10 lat.

17-letni włamywacz

Policjanci z Wejherowa zatrzymali poszukiwanego
17-latka, który miał przy sobie skradziony telefon komórkowy i jest podejrzewany o różne kradzieże. Chłopak uciekł
z ośrodka wychowawczego.
Policjanci ustalili także, że chłopak ukradł w lipcu br.
w Wejherowie dwa rowery górskie a na terenie Gdańska
ukradł kartę do bankomatu i telefonu komórkowy. 17-latek
trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Za kradzież grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

W lesie

Straż Miejska gospodarzem spotkania

Zakaz Bezpiecznie do szkoły
jazdy
Gruntowa droga leśna,
od parkingu szpitalnego do
Ofiar Piaśnicy, oznakowana
jako ścieżka rowerowa z Redy
przez Wejherowo do Bolszewa,
jest regularnie rozjeżdżana
przez samochody, które stwarzają też zagrożenie dla rowerzystów i pieszych. Strażnicy
Miejscy regularnie interweniują na tej drodze i zatrzymują kierowców.
Z przepisów wynika, że
ruch pojazdami a także zaprzęgiem konnym dozwolony
jest tylko drogami publicznymi udostępnionymi do ruchu
pojazdów.
Ponieważ kierowcy tłumaczą brakiem jasnego zakazu
oraz niewiedzą, Straż Miejska
wystąpiła do zarządcy drogi,
tj. Nadleśnictwa Wejherowo
o ustawienie na tej drodze dodatkowo znaku „zakaz ruchu
w obu kierunkach”. Znak nie
dotyczy rowerzystów oraz
służb leśnych. Znaki zostały
bardzo szybko ustawione na
tej drodze zostały ustawione
i tłumaczenie na nic się już
nie zdadzą. Dla niepokornych
posypią się mandaty.

Zbliża się początek roku szkolnego. Straż Miejska w Wejherowie będzie dbać o bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły.
Wejherowska SM była gospodarzem spotkania straży miejskich i
gminnych województwa pomorskiego, biorących udział w programie prewencyjnym „Bezpieczna droga do szkoły”.

W Wejherowie w tych
działaniach
uczestniczyć
będzie również wejherowska policja. Wspólne patrole
obydwu formacji widoczne
będą przed szkołami, których organem prowadzącym
jest miasto gmina Wejherowo. Funkcjonariusze pomogą dzieciom bezpiecznie
poruszać się po ulicach, a
w szczególności tej grupie
dzieci, która do szkoły zacznie chodzić pierwszy rok.
Nie zapomną również o
dzieciach starszych.
Poliucjanci i strażnicy będą też informować o zagrożeniach w drodze do szkoły
KONDOLENCJE

Panu
Wojciechowi Weście
Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Utrudnienia
W związku z budową ronda
w ul. Necla i Gryfa Pomorskiego,
od 22 sierpnia zamknięto odcinek ul. Gryfa Pomorskiego w
tym rejonie. Ulica Gryfa Pomorskiego przejezdna jest do ul.
Trepczyka (od ul. Konopnickiej)
i do ul. Obrońców Kępy Oksywskiej (od ul. Orzeszkowej).
Urząd Miejski przeprasza za
możliwe utrudnienia podczas
robót budowlanych.

oraz rozdawać dzieciom elementy odblaskowe.
W związku z tym strażnicy do 28 sierpnia przeprowadzą na swoim terenie
przegląd
infrastruktury
przyszkolnej: oznakowania
przejść dla pieszych, stan
chodników, ogrodzeń, barierek i innych zabezpieczeń.
Sprawdzą też widoczność,
wskażą na ewentualne zagrożenia i poinformują o nich
zarządców terenów. Straże
otrzymały plakaty przygotowane przez Straż Miejską w
Gdańsku. Akcja „Bezpieczna
doga do szkoły” trwać będzie
od 1 do16 września.

Matki
składają
Gabriela Lisius Starosta Wejherowski
wraz ze współpracownikami

Więcej
kamer

W Wejherowie trwa
rozbudowa miejskiego
monitoringu. Od początku sierpnia do systemu
miejskiego monitoringu włączone zostały kolejne dwie kamery.

Jedną zamontowano na
osiedlu Sucharskiego, w pobliżu placu zabaw i rekreacji im. R.
Jakubka. Inna nowa kamera zamontowana została na osiedlu
Fenikowskiego, na placu rekreacyjnym.
Obecnie w systemie miejskiego monitoringu działają 43
kamery, 26 systemów alarmowych na Kalwarii Wejherowskiej oraz kamery wewnętrzne
w dwóch budynkach Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
Od ponad roku te same kamery działają na stanowisku
abonenckim w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.
Docelowo w miejskim monitoringu działać będą 63 kamery.

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

OGŁOSZENIE

WAŻNE
TELEFONY:

31.08

2

POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40

JANA POTRYKUSA
byłego Skarbnika Miasta Wejherowa
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Spokojna, Złota, Szczęśliwa

Utwardzone ulice
Trzy kolejne ulice na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie zostały
utwardzone. Na Spokojnej, Złotej (na zdjęciu) i Szczęśliwej wykonano nową nawierzchnię z płyt betonowych, dzięki czemu można
po nich jeździć wygodniej i bezpieczniej.
Kilka dni temu komisja
pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Beaty Rutkiewicz dokonała odbioru prac
na wspomnianych ulicach.
- Zakończyliśmy modernizację ulic południowej strony
osiedla Sucharskiego - informuje Beata Rutkiewicz.
- Przez ostatnie lata wykonano większość ulic w tej części
miasta.

Udana adaptacja

Modernizacja została wykonana z płyt betonowych
YOMB. Długość utwardzonych nawierzchni wynosi
575 metrów bieżących, natomiast powierzchnia całkowita, to ok. 4200 metrów kw.
Wykonawcą robót była firma Usługi Sprzętowo-Transportowe,
Roboty
Drogowo-Budowlane Ryszard
Czepulonis.

Koszt modernizacji wyniósł ponad 330 tys. zł. W ub.
roku utwardzono nawierchnię ulic w tym rejonie za ponad 600 tys. zł.
W odbiorze uczestniczyli
m.in. sekretarz miasta Bogusław Suwara i kierownik Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Stanisław Brzozowski.

Bieliki w parku
już bez siatki
Na wolierze w wejherowskim parku, w której mieszkają bieliki,
na czas adaptacji ptaków w nowym otoczeniu zawieszona była siatka. Osłona maskująca została już zdjęta i teraz możemy podziwiać
ptaki bez przeszkód. Druga woliera, na razie pusta, czeka na żurawie białoszyje, które dzięki współpracy z oliwskim ZOO trafią do
Wejherowa z ogrodu zoologicznego w Kaliningradzie.
- Woliery z ptakami podnoszą atrakcyjność parku,
ale przede wszystkim mają stworzyć dobre warunki
dla ptaków, które są poszkodowane przez los i nie są w
stanie samodzielnie żyć w naturalnym środowisku. Bieliki
są pięknymi ptakami, które
znajdują się pod ochroną. W
ten sposób miasto Wejherowo włączyło się w ich ochronę - mówi Renata Twarduś,
szefowa promocji Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
- Obecność bielików w
wejherowskim parku nie jest
przypadkowa. Przygotowania na ich przyjęcie trwały
od kilku lat. Zanim powstał
projekt techniczny wolier,
miasto prowadziło liczne
rozmowy ze specjalistami
przyrody zajmującymi się
ptakami - wyjaśnia Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Ptaki przebywały wcześniej w ośrodku rehabilitacji - w Stacji Badawczej
Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu w Wielkopolsce. Samiec nie widzi

na jedno oko, a samicy nie
rosną szpony. To na tyle
trwałe urazy, że ptaki nie
przetrwałyby na wolności.
Dzięki inicjatywie prezydenta Wejherowa, mieszkańcy
miasta,
turyści,
pielgrzymi i inni goście odwiedzający nasze miasto mogą oglądać je z bliska.
W miniony piątek zdjęto
siatki maskujące z woliery,
w których zamieszkują, gdyż
minął okres ich adaptacji do
nowych warunków. Ptaki już
przyzwyczaiły się do nowego
otoczenia, a także do obec-

ności ludzi. Są spokojnie,
dobrze przyjęły zdjęcie kolejnych zabezpieczeń.
Bieliki można nie tylko
oglądać bezpośrednio w Parku Miejskim, a także dzięki
kamerze on-line możemy je
obserwować na stronie miasta www.wejherowo.pl
W sąsiedniej wolierze,
prawdopodbnie jesienią zamieszkają żurawie białoszyje, które przyjadą z ogrodu
zoologicznego w Kaliningradzie. Trwają procedury związane z przewozem ptaków
przez granicę.

Mieszkańcy wybierają
imiona dla bielików
Urząd Miejski w Wejheroie ogłosił konkurs na imiona dla
bielików, a mieszkańcy miasta przesłali szereg propozycji.
Jak czytamy na stronie internetowej miasta, spośród wszystkich imion dwie pary imon:
Andzia i Kuba (zdrobnienie od Jakuba założyciela Wejherowa i jego pierwszej żony Anny) oraz Maja i Alex (od patrona parku miejskiego - Aleksandra Majkowskiego).
Głosowanie za pośrednictwem oficjalnego profilu
miasta na Facebooku trwa do 31 sierpnia.

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE
Ks. Prałat Daniel Nowak Dziekan Dekanatu Wejherowskiego,
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt,
płk Piotr Calak Komendant 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Marynarki Wojennej RP,
Ks. Prałat Tadeusz Reszka
ZAPRASZAJĄ

na Mszę Świętą z okazji
36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych
oraz powstania NSZZ Solidarność,
dnia 31 sierpnia 2016 (środa), o godz. 18.30,
do Wejherowskiej Kolegiaty.
Po Mszy Świętej przejście procesją na Skwer Jana Pawła II
i złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową.
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Właściciele ogrodów i balkonów nagrodzeni w Urzędzie Miejskim

Piękne, zielone i ukwiecone Wejherowo
Wejherowo jest coraz piękniejsze, m.in. dzięki mieszkańcom, dbającym o swoje posesje, ogrody, balkony i okna. Co roku właściciele
najbardziej ukwieconych balkonów i ogrodów są nagradzani przez władze miasta. Tegoroczne nagrody wręczono w sali Urzędu Miejskiego w Wejherowie, gdzie spotkali się laureaci konkursu, członkowie komisji konkursowej oraz przedstawiciele władz Wejherowa.
Do konkursu zorganizowanego już po raz dziewiętnasty zgłoszono 31 obiekty, rywalizujące w trzech kategoriach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i rośliny, zaś
laureaci - nagrody finansowe
i rzeczowe w postaci roślin.
Nagrody wręczyli prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i sekretarz miasta Bogusław Suwara.

Prezydent K. Hildebrandt
podziękował
wszystkim
mieszkańcom, którzy przyczyniają się do upiększania
miasta. - Wejherowo zmienia
się i pięknieje dzięki państwa
pracy, dzięki pięknie wyglądającym balkonom, ogrodom
przydomowym i ogródkom

Wyniki Konkursu
W kategorii balkony oraz okna w domach jedno- i wielorodzinnych:
I miejsce - Jan Kraśniewski z ul. Poprzecznej,
II - Elżbieta Bocian z ul. Necla,
III - Elżbieta Malewska z ul. Nanickiej.
W kategorii ogrody przydomowe
I miejsce - Alicja Kierznikowicz z ul. Ceynowy
II miejsce ex aequo - Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów z ul. Reformatów oraz Elżbieta Pokrywka z ul.
Kotłowskiego,
III - Ryszard Muński z ul. Ks. P. Skargi.
Przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali:
Lucyna Block z ul. Okrężnej, Hildegarda Pawlak z os.
Kaszubskiego, Grażyna Cioban z ul. Judyckiego i Stanisław Piastowski z os. Kaszubskiego.
W kategorii ogrody działkowe:
I miejsce - Beata i Wojciech Kuflewscy – ROD ul. Sucharskiego
II miejsce - Irena i Emil Kowalewscy ROD ul. Sucharskiego oraz Marzena Patelczyk ROD ul. Patoka
III - Teresa i Stanisław Lademann – ROD ul. Nadrzeczna.
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działkowym - powiedział
prezydent miasta. - Tak liczna grupa osób obecnych na
tej sali, zaangażowana w
konkurs świadczy o tym, że
aktywność mieszkańców w
naszym mieście jest coraz
większa. Dziękuję Państwu
za wasze zaangażowanie i
ciężką pracę. To cieszy, bo
marzy mi się zawsze piękne
i zielone Wejherowo.
- Komisja oceniając balkony i ogrody przydomowe brała pod uwagę pomysłowość
kompozycji i ogólny wyraz
estetyczny - wyjaśniała Teresa Patsidis, przewodnicząca komisji konkursowej.
- Ocenialiśmy też różnorodność, estetykę i kolorystykę
roślin. W kategorii ogrodów
działkowych kierowaliśmy
się trochę innymi kryteriami
ze względu na ich specyfikę.
Dlatego braliśmy pod uwagę
nasadzenia roślin ozdobnych,
ogródki warzywno-owocowe,
ich utrzymanie, elementy
małej architektury, a także
ogólny wyraz estetyczny.
Na temat swojej pracy i
zamiłowania do roślin opowiadali uczestnicyu konkursu. Niemal od początku
istnienia „kwiatowej rywalizacji”, bierze w niej udział
Aniela Bartnicka.

- Kocham przyrodę i staram się nią otaczać, choć
trzeba czasem walczyć z aurą - stwierdziła pani Aniela.
- Nasz balkon to nasz
mały azyl, w którym odpoczywamy i spędzamy każdą
wolną chwilę - powiedziała
Elżbieta Bocian.
- Lubię pracę, związaną z
uprawą roślin i ich pielegnacją, ponieważ to zajęcie mnie
odpręża i przynosi wiele satysfakcji. Dziękujemy za za-

uważenie naszej pracy.
Jak powiedział inny laureat konkursu - o. Daniel
Szustak, gwardian klasztoru OO. Franciszkanów,
ogród na wewnętrznym dziedzińcu klasztoru powstał
przed rokiem.
- Po remoncie Domu Pielgrzyma postaramy się zagospodarować w podobnej
formie teren przed frontem
budynku - zadeklarował o.
Daniel Szustak.

Komisja
Konkursowa
Balkony, ogrody przydomowe i ogródki działkowe
oceniało jury w składzie: przewodnicząca - Teresa Patsidis
oraz członkowie komisji: Stanisław Brzozowski, Tacjana
Bielawa, Leszek Miś, Monika Waszkiewicz, Justyna
Antczak, Renata Twarduś.

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
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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WYDARZENIA
Święto plonów w gminach to połączenie tradycji i zabawy

Powiatowo-Gminne Dożynki
odbędą się w Szemudzie
W najbliższą niedzielę 28 sierpnia na tradycyjną dożynkową uroczystość i zabawę zapraszają: starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski. Powiatowe Święto Plonów zaplanowano w
tym roku w Szemudzie, gdzie nie zabraknie atrakcji dla mieszkańców gminy i gości z całego powiatu i nie tylko
(szczegóły na plakacie obok). W tę samą niedzielę 28 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne w Luzinie, w gminie Łęczyce i w gminie Gniewino, a dzień wcześniej - w Choczewie. Linia bawić się będzie 4 września.
Dożynki Gminne w Luzinie rozpoczną się od mszy św.
dziękczynnej w kościele pw.
św. Wawrzyńca o godz. 13.30.
Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przejedzie
ulicami Luzina. Dożynkowa
biesiada odbędzie się jak co
roku na boisku przy GOSRiT
w Luzinie. Na scenie zaprezentują się m.in. zespoły Power Play oraz Gesek. Będzie
dużo dobrej muzyki i swojskie potrawy.
Dożynki Gminne Gminy Łęczyce odbędą się 28
sierpnia w Parku Wiejskim
w Bożympolu Wielkim. Po
uroczystej mszy św. dziękczynnej za zebrane plony w
kościele pw. Św. Piotra Apostoła o godz. 14.00, korowód
przejdzie do parku gdzie
m.in. zaplanowano tradycyjne przekazanie chleba przez
starostów dożynek.
Tradycją jest też wręczenie nagród w konkursach
gminnych „Piękna Wieś
2016” oraz „Wieniec Dożynkowy 2016” oraz zabawa
przy muzyce. Zagra Gminna
Orkiestra Dęta, wystąpi zespół ALIBI z programem „Disco Lato” oraz grupa rockowa
Golden Life i zespół Carantouhill z tańcami irlandzkimi.
Na koniec odbędzie się zabawa taneczna z pokazami
efektów laserowych.
Dzień wcześniej, w sobotę 27 sierpnia br. odbędą
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„Na marszową nutę”

Koncert odbędzie się
w sobotę 3 września 2016
roku o godz. 18.00 przed
siedzibą Muzeum przy ul.
Zamkowej 2a (Pałac Przebendowskich-Keyserlingków) od strony parku.
W przypadku niepogody
koncert zostanie przeniesiony do wnętrza muzeum.
WYKONAWCY:
Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej
sierżant sztabowy SG Tomasz Winczewski - śpiew
komandor porucznik rezerwy Ireneusz Stromski
- kapelmistrz
kapitan SG Jarosław Rywalski - kapelmistrz
Witosława Frankowska
- słowo o muzyce

Panie w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
badania odbędą się we wrzesniu br. w nastepującyh miesjcowosciach powiatu wejherowskiego:
cu przy Zespole Szkół nr 1, ul.
Łąkowa 36/38
Szemud - 6 września przy
Wiejskim Ośrodku Kultury,

Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko
-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza
na XLIX koncert
z cyklu
SPOTKANIA
Z MUZYKĄ
KASZUB
zatytułowany

W programie wieczoru
znajdą się popularne pieśni i
melodie kaszubskie, opracowane na orkiestrę dętą przez
zasłużonych kapelmistrzów
Pomorza: związanego z
Wejherowem Alfonsa Patera (1905-1990) oraz byłego
dyrygenta Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni - komandora
Ireneusza Stromskiego.

się Dożynki Gminy Choczewo w Choczewie. Msza
św. w kościele Matki Bożej
Królowej Polski rozpocznie
się o godz. 14.00, a potem
uczestnicy dożynek przejdą na teren obiektów sportowych. Podczas wspólnej
zabawy nie zabraknie konkursów sołeckich, pięknych
wieńców i rozstrzygnięcia
konkursu „Piękna Wieś”. Ponadto odbędzie się uroczyste
przekazanie Quada dla OSP
Choczewo oraz inauguracyjny mecz LKS Latarnik Choczewo (o godz. 17.00). Jak
zwykle będzie można pobawić się przy muzyce m.in. zespołu „Goose Bumps”, „Alibi”
oraz rozweselić przy występie kabaretu DNO.
W Gniewinie w niedzielę 28 sierpnia zaplanowano
Dzień Chleba i Miodu, który odbędzie się w Skansenie
w Nadolu, po zakończeniu
mszy św. o godz. 10.00.
Dożynki Gminne w gminie
Linia zaplanowano 4 września w Strzepczu, a rozpoczną się mszą św. o godz. 13.00.
O godz. 15.00 rozpocznie się
IX Turnej Sołectw z wieloma
konkurencjami. Występy artystyczne uświetni gwiazda
wieczoru: Next i Stereo (od
19.00). O godz. 21.00 zaplanowano zabawę taneczną, a
wcześniej losowanie telewizora dla uczestnika Turnieju
Sołectw.

Bezpłatne badania dla kobiet - już we wrześniu
Gniewino - 1 i 2 września
przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 2
Reda - 2 września na pla-

Koncert

ul. Emila Kwidzińskiego 1
Luzino - 8 września przy
Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Mickiewicza 22

Rumia - 12-14 września
na parkingu przy Hali Widowisko-Sportowej MOSiR,
ul. Mickiewicza 49

REJESTRACJA: pn.-pt.
8.00-20.00, sb. 9.00-18.00
tel.: 58 666 24 44
www.mammo.pl

Koncert
zrealizowano
m.in. ze środków przyznanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz przy życzliwej pomocy
Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w Gdańsku.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
W Gościcinie w gminie Wejherowo

Deszczowe Dożynki
Pod parasolami, w pelerynach i w kaloszach przybyli na dożynki mieszkańcy gminy Wejherowo. Święto Plonów odbyło się w minioną deszczową niedzielę w Gościcinie, ale brzydka pogoda nie
przeszkodziła w pielęgnowaniu pięknej tradycji. Była modlitwa,
podziękowania, chleb z tegorocznych zbiorów, wieńce dożynkowe,
dużo muzyki i zabawa.
Napierw w gościcińskim
kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odprawiona została msza święta
dziękczynna. Po wspólnej
modlitwie kolorowy korowód dożynkowy przejechał
na boisko wiejskie przy ul.
Drzewiarza. Przed sceną
ustawiono piękne wieńce dożynkowe, wykonane przez
poszczególne sołectwa, a na
scenie starostowie dożynek:
Grażyna Went i Janusz

Kielas z Gościcina przekazali chleb wójtowi Gminy Wejherowo, Henrykowi
Skwarło. Wójt podzielił się
chlebem z mieszkańcami
oraz z gośćmi, wśród ktorych znaleźli się m.in. były
poseł Jerzy Budnik i obecny poseł Kazimierz Plocke,
przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard
Czarnecki, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz, wójt

Gminy Linia Bogusława
Engelbrecht. Honorowym
gościem był Aleksander
Pawelec, zasłużony kombatant, obrońca z 1939 roku.
Rozstrzygnięto
gminny etap konkursu „Piękna
Wieś”, w którym wygrała wieś Kąpino. Na scenie
wystapiła Orkiestra Dęta
Gminy Wejherowo, a tegorocznymi gwiazdami imprezy był zespół Verdis oraz
Michał Milowicz.
AK.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

7

25 sierpnia 2016

www.pulswejherowa.pl

IMPREZY
Edukacja i rodzinna zabawa

Angielski Park z atrakcjami
W sobotę w parku Sherlock Holmes czytał bajki po angielsku, a zespół z I LO śpiewał
znane przeboje, oczywiście angielskojęzyczne. Dzieci wraz z rodzicami brały udział w
plenerowych zabawach i oglądały mnóstwo kolorowych książek do nauki języka angielskiego. Wszystko to w ramach zorganizowanej po raz pierwszy imprezy „Angielski Park”
Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia była
Szkoła Języków Obcych „Prefekt” pani Moniki Hołodowskiej-Unaldi. Patronat nad przedsięwzięciem objęła starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Edukacja poprzez zabawę z pewnością podobała się najmłodszym uczestnikom, bo przez kilka godzin słychać było śmiech dzieci w parku koło Pałacu Przebendowskich i
Keyserlingków.
Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z ofertą wydawców książek do nauki języka angielskiego. Ponadto
można było samemu wypróbować nowe gry do nauki oraz
utrwalania tego języka.
Łakocie z angielskimi cytatami rozdawali uczniowie I
Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, angielskie przeboje
śpiewał zespół z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, a angielską herbatkę serwowały panie z Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Święto Chleba w parafii

Zabawa mimo deszczu
Co roku w parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie organizowane jest Święto Chleba, na które zaprasza miejsko-parafialna
Orkiestra Fermata i przyjaciele. Tegoroczne święto odbyło się w
niedzielę w ogrodach Konwiktu, mimo deszczowej pogody.
Organizatorzy
zabawy
zapewnili uczestnikom występy na scenie (m.in. zaśpiewał Chór Harmonia oraz
kaszubska Kapela Józefa
Roszmana), stoiska ze smakołykami oraz z chlebem,
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którego nie mogło zabraknąć. Świeże pieczywo oferowała m.in. Piekarnia „Jaś”
z Bolszewa (zdjęcie obok).
Policjanci rozdawali dzieciom elementy odblaskowe, a
asp.sztab. Anetta Potrykus

(na zdj. poniżej) przekazała
informacje o bezpieczeństwie,
m.in. o zasadach poruszania
się rowerem.
Najmłodsi, nie przejmując
się aurą, tańczyli do muzyki,
płynącej ze sceny.

redakcja@pulswejherowa.pl
OGŁOSZENIE
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MŁODZI ZDOLNI
Sukces młodego dyrygenta z Wejherowa

W bibliotece

Ostatnio lokalne media informowały o sukcesie młodego dyrygenta z Wejherowa. W „Pulsie Wejherowa”
od dawna chętnie i z dumą piszemy o młodych zdolnych mieszkańcach naszego powiatu, więc nie mogliśmy pominąć tej informacji. Wejherowianin Dawid Runtz znalazł się w gronie uczestników warsztatów
w Rawennie, które prowadził jeden z najwybitniejszych dyrygentów świata, dyrektor Chicago Symphony
Orchestra - Riccardo Muti. Sukcesem utalentowanego młodego dyrygenta jest fakt, że czworo uczestników prestiżowego kursu wybrano spośród 230 kandydatów z całego świata.

Kto chce spróbować
swoich sił na scenie i zdobyć umiejętności aktorskie wkrótce będzie miał
okazję. Miejska Biblioteka
Publiczna w Wejherowie
postanowiła założyć grupę teatralną „Errata”. Zapisy już we wrześniu.

24-letni Dawid Runtz
był najmłodszym uczestnikiem prestiżowego kursu, a
jednocześnie reprezentantem Polski. Pozostali młodzi dyrygenci przyjechali
do Rawenny z Włoch, Litwy i z Chin.
Pochodzący z Wejherowa dyrygent jest absolwentem wejherowskie
Państwowej Szkoły Muzycznej I st., Liceum Muzycznego w Gdańsku oraz
Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie - dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie
Antoniego Wita. W ramach
koncertu dyplomowego zadebiutował z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii
Narodowej w Warszawie.
- Aby dostać się na „Riccardo Muti Italian Opera Academy”, na początku
roku złożyłem dokumenty - wyjaśnia Dawid Rintz.
- Akademia operowa to
dwutygodniowe prestiżowe
kursy odbywające się w Teatrze Alighieri w Rawennie,
przeznaczone dla śpiewaków, akompaniatorów oraz
dyrygentów. Te renomowane i szczególnie ważne w
świecie muzyki warsztaty
prowadzi osobiście Riccardo Muti, dyrektor Chicago
Symphony Orchestra. Bardzo się ucieszyłem, gdy w
maju otrzymałem zaproszenie na wstępne przesłuchania, zwłaszcza, że spośród
ponad 230 aplikacji zaproszono jedynie dziewięciu
dyrygentów.
21 lipca br. młodzi muzycy stawili się w Teatrze
Alighieri na przesłuchania.

O teatralnej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie jest głośno od kilku lat.
Spektakle charytatywne w wykonaniu seniorów (chociażby
słynny, nagrodzony kabaret „W
srebrną nitkę zaplątani”), czy też
samorządowców (taki jak tegoroczny kryminał „Puste krzesło”)
spotykały się zawsze z pozytywnym odbiorem i gromadziły tłumy widzów.
Jak mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek,
która
będzie instruktorem grupy,
jest ona przeznaczona dla
osób dorosłych. - Zapraszamy
wszystkich, którzy chcą rozwijać
swoje zainteresowania i umiejętności aktorskie. Naszą pracę
rozpoczniemy od opanowania
podstaw gry aktorskiej - popracujemy nad dykcją, nauczymy
się jak operować swoim głosem,
sporo czasu poświęcimy na elementarne zadania aktorskie.
Teorię przekujemy w praktykę,
przygotowując małe formy sceniczne - wyjaśnia pani Ewelina.
Okazji do prezentacji dokonań nowopowstałej grupy nie
będzie brakować. Jak wiemy,
biblioteka prowadzi bogatą
działalność kulturalną, a występy teatralne są jej mocną stroną.
Warto, więc skorzystać z tej wyjątkowej okazji i być ich współuczestnikiem.
Spotkania „Erraty” odbywać się będą raz w tygodniu w
siedzibie biblioteki przy ulicy
Kaszubskiej 14, o godzinie ustalonej po utworzeniu grupy.
Telefoniczne zapisy ruszą 6
września, pod nr tel. 58 677
65 72 u p. Eweliny Magdziarczyk-Plebanek. Kandydaci będą zaproszeni na rozmowę, o
której poinformowani zostaną
telefonicznie.

Dawid Runtz na prestiżowej
Akademii Operowej
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Maestro Riccardo Muti wybrał cztery osoby - Włocha,
Litwinkę, Chińczyka oraz
Polaka, właśnie Dawida
Runtza.
- Przez dwa tygodnie
mogliśmy uczestniczyć aktywnie w jego akademii.
Miałem ogromny zaszczyt
- jako najmłodszy z czwórki
- reprezentować nasz kraj,
osobiście poznać tego legendarnego dyrygenta, a także
poddać się fachowej ocenie
- mówi dyrygent z Wejherowa. - Na zakończenie akademii, 5 sierpnia odbył się
koncert z udziałem wszystkich uczestników, podczas
którego została wykonana
opera La Traviata Verdiego. Zarówno kurs, jak i ten
koncert to dla mnie cenne
doświadczenie i niezapomniane wrażenia.
Warto dodać, że od sezonu artystycznego 2014/2015
Dawid Runtz kontynuuje współpracę z Teatrem
Wielkim - Operą Narodową
w Warszawie w charakterze
dyrygenta-asystenta
przy wybranych produkcjach dzieł operowych. Jako asystent współpracował
także z Warszawską Operą
Kameralną przy premierze
opery „Orphee” Dariusza
Przybylskiego.
Zapytany o to, jak lubi
spędzać wolny czas, Dawid
Runtz mówi:
- Uwielbiam wracać do
domu, na nasze Kaszuby,
gdzie znajduję spokój i wyciszenie, łowiąc ryby i spędzając czas na łonie natury.
Życzymy wielu takich
chwil oraz kolejnych sukcesów muzycznych.
AK.

Odnoszący sukcesy dyrygent i kompozytor Dawid Runtz pochodzi z Wejherowa.

Mimo młodego wieku Dawid Runtz ma
na koncie inne sukcesy, które świadczą o
jego talencie. W 2013 roku został laureatem II nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama
Kopycińskiego we Wrocławiu oraz nagrody
specjalnej Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej. W roku 2014 otrzymał zaproszenie do
udziału w I Międzynarodowym Forum Młodych Dyrygentów w Zielonej Górze, jednoosobowo reprezentując Polskę.
W tym samym roku brał udział w III Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach
Dyrygenckich w Krakowie pod kierunkiem
Maestro Jacka Kaspszyka, gdzie współpracował z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej podczas koncertu finałowego.
Koncertował m.in. z Narodową Orkiestrą
Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Narodowej, Orkiestrą Akademii Beethove-

nowskiej w Krakowie, Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej.
Oprócz osiągnięć dyrygenckich odnosił sukcesy kompozytorskie: I miejsce na
Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim
Uczniowskie Forum Muzyczne w Warszawie za
skomponowanie utworu Evolution na orkiestrę kameralną; II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Euritmia we
Włoszech, za skomponowanie utworu Capriccio per flauto solo.
Dawid Runtz był wielokrotnym stypendystą rektora Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Marszałka Województwa Pomorskiego,
Starosty Powiatu Wejherowskiego oraz laureatem nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa
za osiągnięcia w dziedzinie muzyki.
W roku 2015 otrzymał stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Będzie
teatr
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KULTURA

Wrzesień pełen wydarzeń artystycznych i imprez
Wakacje dobiegają końca, jednak wrzesień może być nie tylko słoneczny i przyjemny, ale z pewnością w Wejherowie będzie pełen
atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych, na które zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury. Zacznie się hip-hopowo!
HIP-HOP I ROCK

W piątek 2 września o godz. 16.00 w parku rozpocznie się
Open Air Hip Hop Festival. Na scenie w amfiteatrze pojawi się 11 artystów, ale przed sceną pojawi się podobno 2 tys.
fanów. Gwiazdami wieczoru będą Gedz, Mielzky i Rasmentalism. Wstęp wolny.
Dzień później, 3 września w tym samym miejscu i o tej
samej porze odbędzie się Open Arts Festival. Wystąpią:
Fosfor, Mechanism i Redford, a gwiazdą wieczoru będzie
Luxtorpeda. Wydarzenie ma charakter „muzycznego pikniku” łączącego różne gatunki muzyczne. Wstęp wolny.

STRAGANY ART

Impreza plenerowa „Stragany Art” jest dobrze znana
mieszkańcom Wejherowa. 10 września od godz. 12.00 znów
ożyje skwer przy ul. Wałowej, na którym pojawią się barwne
kramy, spektakle teatralne, wystepy muzyczne, itp.

KONCERT ORKIESTRY...

15 września o godz. 18:00 w Filharmonii wystapi Orkiestra Vita Activia, która z powdzeniem (250 koncertów w
ponad 60 miastach) zaprezentuje muzykę od barokowej do
współczesnej. Większość spośród 35 członków Orkiestry to
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Bilety: 10 zł

POKAZ STEPOWANIA

8 września o godz. 19.00 Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do Filharmonii na barwne widowisko „Usłyszeć
taniec - Mistrzowie stepowania”. Pokazowi będą towarzyszyły między innymi rytmy irlandzkie, amerykańskie i flamenco. Bilety: 25 zł normalny; 20 zł ulgowy.

WERNISAŻ

8 września o godz. 18.00 WCK zaprasza na wernisaż prac
Karola Formeli. Na wystawie, zatytułowanej „De rerum natura” będzie można zobaczyć fragmenty cykli składających
się zarówno z malarstwa, rysunku, fotografii oraz grafik, jak
i instalacji przestrzennych. Wstęp wolny.

... I ZESPOŁU „RAZ DWA TRZY”

Znakoimity zespoł „Raz Dwa Trzy” zagra w Filharmonii
Kaszubskiej 16 września o godz. 18.00 i 20.30. Sympatycy,
fani i wielbiciele „Raz Dwa Trzy” kochają Adama Nowaka
i jego zespół za senne bossanovy, kojące rytmy reggaeowe,
miękko otulające dźwięki gitar, akordeonu i kontrabasu.
Bilety: 60 zł normalny; 55 zł ulgowy.

PLATEAU I KILJAŃSKI

Grupa „Plateau”, która zagra w Wejherowie 18 września
o godz. 18.00 to międzypokoleniowy zespół łączący liryczność
z żywiołowością. Prezentuje własne utwory, jak i brawurowe aranżacje piosenek Marka Grechuty oraz Marka Jackowskiego. Zespół, będący twórcą „Projektu Grechuta”, wystąpi w
Filharmonii Kaszubskiej z Krzysztofem Kiljańskim, muzykiem, autorem przeboju „Prócz ciebie nic”. Bilety: 50 zł

KINO FESTIWALOWE

W ramach Festiwalu Filmowego w Gdyni po raz kolejny w
kinie Wejherowskiego Centrum Kultury w dniach 19-24.09
będzie można obejrzeć wybrane repliki filmów z repertuaru
Festiwalu, a ponadto 22 i 23 września - bezpłatne propozycje
filmowe dla najmłodszych widzów.

BIESIADA LITERACKA

Janusz Zaorski jest reżyserem, aktorem, scenarzystą i
autorem wielu znakomitych filmów. 23 września o godz. 19.00
w Wejherowskim Centrum Kultury opowie o swojej książce
„Jaja, serce, łeb”. Wstęp wolny.

Wolna Grupa Bukowina.

SIÓDME CHICHOTY

Jesień w Wejherowie nigdy nie była tak radosna! 25 września o godz. 15.00 i 19.00 Filharmonia Kaszubska gościć będzie dwa kabarety, które wycisną z publiczności „Siódme
chichoty”. Pierwszym z nich jest Kabaret Młodych Panów
(zdjęcie po lewej), drugi to kielecki Kabaret z Konopi. Bilety: 60 zł; 55 zł ulgowy.

WOLNA GRUPA BUKOWINA

Wolna Grupa Bukowina to zespół z prawie 40-letnią tradycją, który stał się legendą piosenki poetyckiej i turystycznej.
27 września o godz. 19.00 zagra w Filharmonii dla swoich
fanów, których w Wejherowie i powiecie wejherowskim nie
brakuje. Bilety: 35 zł normalny; 30 zł ulgowy.

NA CZWORAKACH

30 września o godz. 20.00 zobaczymy spekakl „Na czworakach” w wykonaniu aktorów Teatru Polonia w Warszawie.
Bilety: 100 zł; 90 zł ulg. w przedsprzedaży (do 31.08. lub do wyczerpania I puli biletów); 120 zł i 100 zł ulgowe - we wrześniu)

OGŁOSZENIE

Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o.

prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica
z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym
przy ulicy Św. Anny.
Zapraszamy
do zapoznania się
z projektem
w siedzibie spółki

䬀䄀䴀䤀䔀一䤀䌀䄀 ㈀

Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 677 46 16 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
䬀䄀䴀䤀䔀一䤀䌀䄀 ㈀

11

25 sierpnia 2016

www.pulswejherowa.pl

TURYSTYKA I REKREACJA
Atrakcyjny powiat wejherowski. Nadleśnictwo Choczewo

Wypoczynek w nadmorskich lasach
Atrakcyjne trasy spacerowe, rowerowe i konne, wspaniała roślinność i piękne krajobrazy to atuty terenów, będących pod zarządem Nadleśnictwa Choczewo. Część z ponad 17 tysięcy hektarów lasów na terenie pięciu gmin, w tym głównie gminy Choczewo, zostało zagospodarowanych z myślą o mieszkańcach i turystach, pragnących spędzić na tym terenie wolny czas. Oferta
turystyczno-rekreacyjna jest cały czas wzbogacana o nowe obiekty i trasy. Ambitne i obiecujące są również plany Nadleśnictwa, dotyczące poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa turystów na terenach nadmorskich.
Nadleśnictwo Choczewo
może pochwalić się rezerwatami i pomnikami przyrody,
pięknym Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym i wieloma ciekawymi zakątkami,
przyciągającymi amatorów
wypoczynku pośród nieskażonej przyrody, w ciszy, spokoju, na spokojnych plażach
lub nad jeziorami Choczewo,
Kopalino i innymi akwenami.

Teren zarządzany przez
Nadleśnictwo Choczewo to
kraina kontrastów, oferująca różnorodność krajobrazową, od nadmorskich suchych
borów bażynowych na północy, po stare lasy bukowe i dębowe na południu.

Trasy piesze, konne
i rowerowe

Wprawdzie najważniejszym zadaniem leśników

jest ochrona lasów, dbałość
o stan roślin i zwierząt oraz
o zachowanie tego bogactwa
dla następnych pokoleń, ale
pracownicy
Nadleśnictwa
starają się także o to, abyśmy
mogli bezpiecznie i wygodnie
korzystać z uroków lasu, położonych w nim jezior, wydm
i plaż. Dlatego w ostatnich
latach zadbano o wytyczenie
ciekawych ścieżek rekreacyjnych i edukacyjnych, tras
konnych (w sumie 130 km!)
i rowerowych, o udostępnienie leśnych parkingów oraz
takich obiektów jak Borowa
Chata czy Chabaziówka na
terenie Leśnictwa Szklana
Huta. Obok Borowej Chaty
rozpoczyna się ścieżka edukacyjna.

Kurhany, cmentarze
i latarnia morska

Interesujące
ścieżki
znajdują się w Leśnictwie
Białogóra (tam można skorzystać z gry, polegającej
na szukaniu skarbów) oraz
na terenie Leśnictwa Salino
(ścieżka rozpoczyna się koło
hotelu „Mistral” w Gniewinie). Spacerując lub jeżdżąc
po lasach możemy zobaczyć
obiekty zabytkowe, takie
jak ruiny młyna niedaleko

Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo - Bartłomiej Obajtek objął to stanowisko wiosną br. Wcześniej pracował
w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz w
Nadleśnictwie Gdańsk z siedzibą w Gdyni.
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Na terenie „Chabeziówki” obok leśniczówki Szklana Huta można odpocząć i posiedzieć przy ognisku. Przygotowano w tym celu bezpieczne miejsce.

Kopalina, kurhany (Leśnictwo Szklana Huta) czy stare cmentarzyska, otoczone
opieką Nadleśnictwa.
Atrakcyjnym
obiektem

Pod zarządem Nadleśnictwa Choczewo znajduje się niemal 17,6 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także
lasami niepaństwowymi - 448,41 ha oraz lasami Urzędu
Morskiego w Gdyni - 134 ha
Nadleśnictwo Choczewo to 24 km plaż i wydm, bory sosnowe, dąbrowy i piękne buczyny porastające wzniesienia,
sięgające 170 metrów n. p. m.
Nadleśnictwo Choczewo jest jednym z 15 nadleśnictw
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W
całości położone jest na terenie województwa pomorskiego. W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa położone są
powiaty Wejherowo i Puck (Białogóra, Wierzchycino), a także gminy Krokowa, Choczewo, Gniewino, Łęczyce i Luzino.
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się Nadmorski Park
Krajobrazowy oraz 6 rezerwatów przyrody: Choczewkie Cisy, Borkowskie Wąwozy, Pużyckie Łęgi, Rezerwat Babnica, Rezerwat Białogóra oraz Rezerwat Długosz Królewski
w Wierzchucinie.

na terenie Nadleśnictwa
Choczewo jest jedna z najpiękniejszych na Kaszubach
latarnia morska Stilo, usytuowana na wysokiej, zalesionej wydmie, kilometr od
linii brzegowej. W pobliżu,
przy drodze z Sasina do Stilo znajduje się, ustanowiony
w 1961 roku rezerwat przyrody „Choczewskie Cisy” - jeden z sześciu rezerwatów na
terenie tego Nadleśnictwa.

Relaks i wiedza

To świetne miejsca na
spędzanie wolnego czasu,
odpoczynek pośród przyrody, ale także okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia
ciekawych informacji.
Ustawione na ścieżkach
edukacyjnych kolorowe tablice z pięknymi zdjęciami
i opisami odkrywają przed
spacerowiczami
tajemnice lasu i jego mieszkańców.
Warto więc zatrzymać się

podczas wędrówki lub wycieczki rowerowej i poczytać
zawarte na nich informacje.
Podobną edukacyjną rolę
mają wydawnictwa, dostępne w siedzibie Nadleśnictwa
w Choczewie.
Przed wyprawą do lasu
wiele ciekawych informacji
możemy zaczerpnąć ze strony internetowej Nadleśnictwa Choczewo. Warto więć
zapamiętać ten adres:
www.choczewo.
gdansk.lasy.gov.pl.
Najmłodsi mieszkańcy powiatu wejherowskiego mogą
też skorzystać z ciekawych
zajęć edukacyjnych, prowadzonych przez Nadleśnictwo
Choczewo. Przy jego siedzibie znajduje się ogródek dydaktyczny, na którym udało
się zebrać liczne
gatunki
drzew i krzewów.

Dokończenie na str. 13
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REKREACJA
Nadleśnictwo Choczewo

Wypoczynek w lasach
Dokończenie ze str. 12
Ambitne plany

To wszystko już jest na
terenie Nadleśnictwa, ale
zdaniem nadleśniczego wiele jest jeszcze do zrobienia.
- Mamy 18,5 kilometrów
plaż i coraz większą liczbę
wakacyjnych gości. Piękne
plaże na naszym terenie są
oddalone o kilka kilometrów
od miejscowości. Brakuje
m.in. wygodnego, uporządkowanego dojazdu do plaży mówi Bartłomiej Obajtek,
nadleśniczy Nadleśnictwa
Choczewo. - Cieszymy się z
napływu turystów, w tym
także gości z naszego regionu i powiatu, ale ważna jest
ochrona lasu przed nadmiernym, nieuporządkowanym
korzystaniem z niego przez
ludzi. Ruch turystyczny musi być kontrolowany. Przygotowaliśmy projekt, który
będziemy realizować m.in.
we współpracy z gminą Choczewo w przyszłym roku,
dzięki dofinasowaniu z funduszy unijnych.
Nadleśnictwo Choczewo
otrzymało dofinansowanie
na projekt pn. „Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją
turystyczną” w ramach
działania 11.4 Ochrona
różnorodności biologicznej
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 20142020. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie
2 mln zł, w tym wkład Nadleśnictwa Choczewo wynosi
500 tys. zł.

Wygodny
dojazd do plaży

Działania dotyczą obszaru pasa nadmorskiego
w granicach gmin Choczewo i Krokowa (okolice Białogóry). W ramach projektu
zmodernizowane
zostaną
szlaki turystyczne, m.in.
pozwalające na dojazd samochodem w pobliże plaży. Tak będzie na przykład
w Lubiatowie, gdzie istnieje nieutwardzona, wyboista
droga przez las.
Planowany
szlak
do
kompleksu
lubiatowskiego w pobliżu plaży, gdzie
znajdują się ośrodki wypo-

czynkowe, pole namiotowe,
infrastruktura
gastronomiczna zostanie wyłożony
kostką brukową, co zwiększy
standard szlaku komunikacyjnego. Równolegle prowadzić będzie wytyczony szlak
rowerowo-pieszy o żwirowej
nawierzchni. Dzięki temu
dojdzie do odseparowania
ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego, co
zwiększy
bezpieczeństwo
użytkowników.
W ramach tego samego
projektu powstanie wygodny szlak pieszo-rowerowy
do plaży słajszewskiej, oraz
szlak wiodący od końca odcinka drogi udostępnionej
z Lubiatowa do obiektów
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, dostępny dla
osób niepełnosprawnych.
Piąty planowany szlak turystyczny, tym razem spacerowy, stanowić będzie dojście
od miejsca postoju na łąkach
na wysokości Wierzchucina
do plaży wierzchucińskiej.

Borowa Chata (u góry) to placówka edukacyjna, w której odbywają się zajecia dla dzieci, ale również obiekt
rekreacyjny, który można wynająć, np. na imprezy.
Tablica informacyjna na ścieżce przyrodniczo-leśniej
na terenie Lesnictwa Szklana Huta (poniżej) to jeden z
wielu takich obiektów w choczewskich lasach.

Ruch pod kontrolą

Jak informuje nadleśniczy
Bartłomiej Obajtek, szlaki
turystyczne zostaną wyposażone w małą architekturę rekreacyjną i edukacyjną,
a więc wiaty, ławki, stoły,
śmietniki, tablice edukacyjne. W miejscach najbardziej
obleganych przy plażach powstaną sanitariaty.
- Inwestycja skanalizuje ruch turystyczny na terenie pasa nadmorskiego
na wyznaczonych szlakach,
co zmniejszy ryzyko presji
na tereny cenne przyrodniczo. Ochronione zostaną
siedliska w obszarze pasa
nadmorskiego - dodaje nadleśniczy. - Jednocześnie dostęp do plaż będzie lepszy,
bardziej wygodny i bezpieczniejszy dla użytkowników.
Przygotowując projekt inwestycji, konsultowaliśmy
się z przedstawicielami gmin
Choczewo i Krokowa, a także z Urzędem Morskim.
Rozmawiamy z samorządami, aby poznać ich potrzeby
i współpracować dla rozwoju turystyki na tym bardzo
atrakcyjnym terenie. Finansowego wsparcia udzielił
nam marszałek pomorski.
Anna Kuczmarska

Festyn w Strzebielinie

Zabawa
i integracja

VII Festyn Parafialny św. Maksymiliana,
odbył się w Strzebielinie z inicjatywy Sołectwa Strzebielino-Osiedle oraz parafii. Po mszy
św. odpustowej mieszkańcy bawili się wspólnie przy muzyce i występach kabaretowych.

Punkt Informacji Turystycznej
Gmina Choczewo, zajmujaca 19 tys. hektarów, należy do
najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin powiatu wejherowskiego, choćby poprzez dostęp do morza i ponad 17 kilometrów
pięknych, nieskażonych i na ogół niezatłoczonych plaż.
Turystycznych walorów dopełniają jeziora i lasy. Gmina dysponuje bazą noclegową, głównie w gorspodarstwach agroturystycznych. Ciesza się one zoraz większym powodzeniem
O możliwościach pobytu, choćby weekendowego na terenie gminy Choczewo mozna dowiedzieć się w Urzędzie
Gminy, w tamtejszym Punkcie Informacji Turystycznej.
Ja mówią pracownice tej placówki, turyści polscy i zagraniczni często korzystają z informacji, pytając m.in. o szlaki piesze i
rowerowe, o moliwość dojazdu w różne miejsca, o noclegi, a
nawet o ... prognozy pogody na najbliższe dni.
Punkt Informacji Turystycznej dysponje mapkami i innymi
materiałami, ułatwiającycmi zorganziowanie wolnego czasu na
ernie gminy. Pracownicy Punktu podpowiedzą też, gdzie i kiedy odbywają się ciekawe imprezy kulturalne lub rekreacyjne.

Na scenie wystapiły m.in. zespoły „Psiotrowe Dziewuchy’’, „Nasze Stronë”, „Frantówka”, kapela ,,Bożepolanie”
a także Kabaret „Senior-i-ta” z Redy. Na festynie nie mogło zabraknąć Gminnej Orkiestry Dętej z Gminy Łęczyce.
Wśród atrakcji dla rodzin z dziećmi znalazły się m.in. gry
rekreacyjne, trampolina i zjeżdżalnia.
Wszyscy mogli skosztować pysznych ciast i potraw regionalnych, a także kiełbasek z grilla. Zabawa była świetną
okazją do integracji mieszkańców Strzebielina-Osiedla.
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SPORT
Piłka nożna. Gryf dwa razy pokonany

Najpierw euforia,
potem porażka...

Najpierw były dwa zwycięstwa i pozycja lidera w II lidze, a teraz
Gryf przegrał dwa razy. U siebie Gryf Wejherowo z Kotwicą Kołobrzeg 0:1, a następnie na wyjeździe został sromotnie pokonany
przez Raków Częstochowa 4:1.
Na Wzgórzu Wolności
choć przeważali zdecydowanie wejherowianie, to goście
w 42 min. zdobyli zwycięskiego gola. W drugiej części
gryfici robili wszystko, aby
wyrównać lecz wykazywali się wyjątkowa indolencją
strzelecką.

Natomiast w Częstochowie Raków dyktował
warunki gry, a jego zawodnicy urządzili sobie festiwal
strzelecki. Rozpoczęli w 41
minucie, a zakończyli w 78
strzałem z rzutu karnego.
Dla gryfitów gola strzelił P.
Szura w 55 minucie. W środę

gdy „Puls” trafił do drukarni
zawodnicy Gryfa Wejherowo
podejmowali Polonię Bytom
Gryf: Leleń, Brzuzy, Nadolski, Bednarski, Dampc,
Mońka (Marczak), Szur,
Czerwiński, Kołc, Chwastek, Ciechański (Czychowski).

Piłka nożna

Wikęd
wygrał
Nieliczni kibice, którzy zjawili się w deszczową niedzielę
21 sierpnia na boisku w Luzinie,
byli świadkami bardzo dobrego
meczu, w którym GOSRiT Wikęd
Luzino w 2 kolejce V ligi, pokonał jednego z pretendentów do
awansu, GKS Kowale 3:1.
Gole dla podopiecznych Grzegorza Lisewskiego zdobyli: Rutkowski 47’, Maszota 84’, Bank 89’.
Kolejny mecz luzińscy piłkarze rozegrają 31 sierpnia w Szemudzie z Eko-Prod, a następny u
siebie 4 września o godz. 12.00.

Piłkarska Kadra Czeka

GOSRiT Luzino na podium
Sukcesem zakończył się udział GOSRiT el professional Luzino w finale krajowym Turnieju
Piłkarska Kadra Czeka LZS w Słubicach. Drużyna rocznik 2001/02 prowadzona przez trenerów
Rafała Kaczmarczyka i Pawła Radeckiego zajęła trzecie miejsce.
W pierwszym meczu drużyna z Luzina zwyciężyła 8-0
Polonię, a 4 bramki zdobył
Kacper Bartecki. W następnych meczach również byOGŁOSZENIE
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ła niepokonana dwukrotnie
wygrywając po 3-1.
W półfinale w regulaminowym czasie gry nie udało się
żadnemu zespołowi zdobyć

bramki. Niestety w karnych
GOSRiT okazał się gorszy.W
meczu o trzecie miejsce GOSRiT zmierzył się z LKS Izdebki i zwyciężył 3:0.

Skład GOSRiT: Grubba-Michałek, Landowski, Krzyżanowski,
Stolc, Damps, Splitthof, Klotzki,
Siebert, Droździel, Gębala, Nastały, Bornowski, Rutkowski, Bartecki.

Kickboxing Bambino
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, 5 września otwiera
nową sekcję kickboxingu – Kickboxing Bambino. Zajęcia dla najmłodszych adeptów sportu w wieku od 5 do 7 lat trwać będą 45
minut. Będą to zajęcia ogólnorozwojowe, nastawione na wszechstronny rozwój, kształtowanie koordynacji ruchowej, sprawności
ogólnej, gibkości, nie zabraknie również elementów ćwiczeń, które wzmacniają kręgosłup. Zajęcia będą przeplatane szeregiem zabaw i gier ruchowych.
Treningi odbywać się będą na sali Fight Zone GYM, przystosowanej do treningów ogólnorozwojowych oraz sportów walki. Co
ważne, nie trzeba kupować żadnego sprzętu i specjalnego stroju,
wystarczy strój lekki sportowy, a sprzęt można bezpłatnie wypożyczyć na czas treningu w Klubie!
Informacji udziela trener Rafał Karcz, tel. 695 650 914, odsyłamy również na stronę Stowarzyszenia: www.sportwejherowo.pl .
Ilość miejsc na treningi jest ograniczona. Grupa liczyć będzie maksymalnie 12 osób, natomiast aby grupa mogła się utworzyć, potrzebnych jest minimum 6 chętnych dzieci w przedziale wiekowym
5-7 lat. Zapisy potrwają do dnia 6 września.
Pierwszy trening jest bezpłatny.
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OGŁOSZENIA

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

Dom całoroczny z 2002 r.,
170 m kw. z garażem wolno
stojącym, w m. Lewinko, tanio
sprzedam. Tel 600 318 458
***
Sprzedam mieszkanie. Okazyjna cena. 30m2 w bloku, w
odległości 7 minut od Wejherowa. Piękne widoki, cisza. Blisko
pole golfowe. / lub zamienię to
mieszkanie na większe (około
60 m kw.). Tel. 791-311-460
***
Sprzedam mieszkanie w Lęborku - trzy pokoje na 1 piętrze.
Tel. 500 658 022
***
Szukam do wynajęcia mieszkania 2-pokojowego w rozsądnej cenie. Osobom starszym
pomogę w obejściu i ogrodzie.
Na dłużej. Wejherowo i bliskie
okolice. Tel i sms 605 966 593
***
Wynajmę lub sprzedam
mieszkanie 55 m kw., 2-pokojowe na parterze w Wejherowie.
Tel. 606 302 432
***
Sprzedam działkę budowlano-usługową 820 m kw. w Gościcinie przy ul. Lęborskiej. Prąd,
woda, gaz, kanalizacja w drodze,
droga przy działce - gminna.
Tel. 668 106 383

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną w Nowym
Dworze Wejherowskim o powierzchni 1100 m kw.
Tel. 692 777 455

SPRZEDAM

Sprzedam rowerek treningowy Orbitek. Tel. 517 782 024
***
Sprzedam matę edukacyjną
– 50 zł, leżaczek bujaczek – 50 zł,
krzesełko do karmienia – 100 zł.
Tel. 505 567 034
***
Sprzedam szafę na buty i
ubrania 135 x 135.
Tel. 517 782 024
***
Oddam stolik pod TV, szary.
Tel. 789 431 218
***
Sprzedam tanio młode rybki
kardynałki Wejherowo.
Tel. 799 801 927
***
Sprzedam sztangę w b. dobrym stanie - dosłownie jak
nowa - 30 kg, drążek 5kg, 2x
odważnik po 5kg i 2x odważnik
7,5kg. Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Sprawny bojler elektryczny
50l z demontażu „PREDOM”. Cena 80 zł. Tel. 660 617 608

Sprzedam piłę tarczową 2.0
KW 380V. Samorobna z kółkami
do transportu. 630 zł.
Tel. 695-230-080

KUPIĘ

Kupię używane rusztowania.
Tel. 730 025 386
Kupię drewno opałowe.
Tel. 730 025 386
***
Kupię sześć metrów odpadów płyt marmurowych.
Tel. 730 025 386

PRACA

Malarz pokojowy do pracy w
m. Lewinko potrzebny.
Tel. 790 818 114
***
Zatrudnię kobietę i mężczyznę do obsługi magla i pralnicy
w Pralni Wejherowo.
Tel. 58 677-27-36

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).
N A S Z PA R T N E R

Zawsze szybko, tanio, na czas!

GRYF - TAXI Wejherowo
(58) 6 - 727 - 727
www.gryftaxi.pl

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
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
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
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Nakład: 10 000 egzemplarzy
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Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

OGŁOSZENIE

tel. 731 00 85 06

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
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