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Chwała
Bohaterom

W Wejherowie uczczono pamięć niezłomnych żołnierzy antykomunistycznego podziemia. 1 marca odbyła się powiatowa uroczystość
z udziałem Marynarki Wojennej oraz młodzieży szkolnej, m.in. uczniów klas mundurowych
oraz harcerzy. 				Str. 5

Dawniej pielgrzymi, udający się na Kalwarię
Wejherowską mówili, że idą „na góry” albo „na górki”. Teraz częściej używa się nazwy Kalwaria lub
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne. Niezależnie od nazwy, od kilkudziesięciu lat nie zmieniło się jedno:
tłumy wiernych na piątkowych nabożeństwach drogi krzyżowej i szczególna atmosfera modlitwy przy
XVII-wiecznych kaplicach, pamiętających Jakuba
Wejhera, fundatora kaszubskiej Jerozolimy.
Szczególna była również intencja nabożeństwa
pokutnego w miniony piątek. Podczas drogi krzyżowej, w której uczestniczył biskup pomocniczy
Archidiecezji Gdańskiej Wiesław Szlachetka,
wierni razem z kapłanami modlili się za grzechy
wykorzystywania seksualnego małoletnich, m.in.
przez niektóre osoby duchowne. Dzień Modlitwy i
Pokuty w tej intencji obchodzony był 3 marca we
wszystkich polskich diecezjach.
Str. 8

Gala sportu
Powiat Wejherowski nagrodził najlepszych trenerów i sportowców, którzy w 2016 r. osiągnęli wysokie
wyniki sportowe. Nagrody otrzymało 10 trenerów i 35
zawodników, ktorzy poprzez swoje sukcesy promowali powiat wejherowski. 			
Str. 7

Napisz piosenkę
o Wejherowie
- Wejherowo jest miastem, o którym jest mało piosenek, a jednocześnie miejscem, w którym bardzo
dobrze rozwija się kultura. Jest też duchową stolicą
Kaszub. Dlatego wspólnie z dyrektorami Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej ogłaszamy konkurs
na piosenkę o Wejherowie - informuje prezydent
Krzysztof Hildebrandt. 		
Str. 3

Polski Teatr Tańca zaprezentuje w Filharmonii
Kaszubskiej w Wejherowie widowisko „Żniwa”.
O tym i innych wydarzeniach kulturalnych piszemy na str. 12-13
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AKTUALNOŚCI
Wiosna jest już blisko

Przyleciał
bocian!

Nareszcie zniknie strasząca ruina

Trwa rozbiórka

Wreszcie ruszyły roboty rozbiórkowe zrujnowanych budynków przy ul. Klasztornej, w których przed wojną działał browar,
potem spółdzielnia „Las” produkowała wina. Dwa tygodnie temu
na tym terenie wybuchł kolejny duży pożar, o czym informowaliśmy w poprzednim „Pulsie Wejherowa”.
Teren po wytwórni od
wielu lat straszył swoim wyglądem, ale też tym co się na
jego terenie działo. Z różnych
powodów stał się miejscem
niebezpiecznym.
Strażnicy miejscy mieli
problem, jak chronić i zabezpieczać te ruiny, które mają
swojego właściciela.
Po ostatnim pożarze In-

spektor Nadzoru Budowlanego nakazał natychmiastowe
rozebranie części nadziemnej budynków, grożących zawaleniem.
Kilka dni temu rozpoczęły się prace rozbiórkowe i na
teren obiektu wjechał ciężki
sprzęt, służący do wyburzenia pozostałości budynków.
Podobno za dwa tygodnie

Z POLICJI
Tragiczny poniedziałek

W miniony poniedziałek powróciła zimowa aura, czego efektem były trudne warunki na drodze, wymagające od kierowców
większej ostrożności.
Niestety, po południu między Strzebielinem a Bożympolem doszło do tragicznego wypadku, w którym poniósł
śmierć 38-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Kierowca auta volkswagen passat na prostym odcinku DK nr 6
zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących, trudnych warunków.
Tego samego popołudnia w Kostkowie na skrzyżowaniu
ulic zderzyły się samochody prowadzone przez mężczyznę i
kobietę w ciąży. Oboje zostali przewiezieni do szpitala.
Wprawdzie jeszcze nie szumią kasztany, jak śpiewała
przed laty Magda Umer, ale na pewno pachnie już wiosną.
O tym, że ta piękna pora roku już do nas idzie i jest coraz
bliżej świadczą nie tylko pierwsze przebiśniegi w ogródkach
oraz bazie na wierzbach (widzieliśmy je w centrum Rybna
dwa tygodnie temu!), ale też pierwsze bociany.
W powiecie wejherowskim jeden z pierwszych ptaków zameldował się w gospodarstwie państwa Haliny i Zygmunta
Labudda z Kniewa w gminie Wejherowo. Tak jak przed
rokiem, o czym też donosił „Puls Wejherowa”.
Cieszymy się i czekamy na następne bociany w gniazdach.

Będą nowe przystanki
Dalsze prace budowlane i zapowiadana likwidacja przystanku MZK „Gdańska ZRYW” w kierunku Wejherowa, spowodowały że władze miasta planują uruchomić przewidziane
wcześniej dodatkowe przystanki na linii nr 6 w następujących miejscach: ul. Necla za rondem w ul. Chmielewskiego,
ul. Patoka za nowym rondem, i ul . Necla za nowym rondem
w kierunku Wejherowa.
Wydłużenie trasy przejazdu autobusu linii nr 6 wymaga
zmiany rozkładu jazdy oraz wcześniejszego podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miasta Wejherowa. Zmieniona linia
będzie funkcjonowała, co najmniej do zakończenia prac budowlanych I etapu drogowy Węzła Śmiechowo (Zryw).

2

Wypadki na drogach

Do wypadków drogowych doszło także na terenie gminy Łęczyce oraz Choczewo. W Łęczycach 35-letni kierowca
peugeota wyjeżdżając z ul. Leśnej najprawdopodobniej nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 35-latkowi kierującemu motocyklem yamaha, w wyniku czego doszło do zderzenia obu
pojazdów. Ranny motocyklista został przetransportowany do
szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Na trasie Mierzyno - Choczewo kierująca samochodem
daewoo, straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego
uderzyła w przydrożne drzewo. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala. Była trzeźwa. Teraz sprawami
wypadków zajmują się policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego, którzy szczegółowo będą wyjaśniali ich okoliczności.
Policjanci apelują! Pamiętajmy o rozsądku i ostrożności na
drodze oraz kierowaniu z wyobraźnią.

Kradzieże w sklepach

Kryminalni zatrzymali dwie osoby w związku z kradzieżami
sklepowymi, do których dochodziło w marketach w powiecie
wejherowskim. Złodzieje kradli kosmetyki oraz ubrania, a straty
jakie zostały wstępnie oszacowane wynoszą kilka tysięcy złotych. 3
30-latek i 38-latka na przełomie lutego i marca kradli z
różnych sklepów na terenie miast powiatu wejherowskiego
markową odzież oraz kosmetyki. Usłyszeli za to 5 zarzutów dotyczących kradzieży, za co grozi kara pozbawienia wolności od
3 miesięcy nawet do 5 lat.

po tym gruzowisku nie będzie już śladu i bezpowrotnie
zniknie z terenu miasta.
Wykonawca robót w imieniu właściciela terenu ma
także zabezpieczyć część
podziemną (piwnice), która
jest objęta ochroną prawną,
a także rzekę Cedron, przepływającą przez teren byłego
zakładu.

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

STRAŻ MIEJSKA
Pełne ręce roboty

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w nocy z 3 na 4 marca,
interweniowali aż 42 razy. Ujawnili 2 wykroczenia przeciwko
porządkowi publicznemu, 5 przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 2 przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz
5 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nałożyli 14 mandatów
karnych na kwotę 3 200 zł.
Na ul. Sobieskiego zmotoryzowany patrol zauważył a potem zatrzymał rowerzystę, którego tor jazdy wskazywał na to,
że może znajdować się w stanie nietrzeźwości. ieszkaniec Bolszewa był nietrzeźwy.
Na ul. Rzeźnickiej kerowca pozostawił otwarty pojazd z włączonym silnikiem i udał się do sklepu po zakupy. W trakcie legitymowania okazało się, że mieszkaniec Domatowa nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdami.
Po północy dyżurny Straży Miejskiej zauważył na ekranie
monitoringu grupę mężczyzn awanturujących się przy pawilonach na ul. Rzeźnickiej. Mężczyźni ci zostali zatrzymani.
Na ul. Dąbrowskiego pijany mężczyzna wszedł na dach samochodu i pił alkohol. Uszkodził auto, a za swoje wyczyny został ukarany dwoma mandatami na kwotę 600 zł.

Awantury pijanych w szpitalu

Funkcjonariusze Straży Miejskiej dwukrotnie interweniowali w wejherowskim szpitalu, ponieważ awantury z personelem
wszczynali nietrzeźwi mężczyźni.
Jeden z mężczyzn szarpał się z personelem SOR. Gdy strażnicy przybyli na miejsce, awanturnik opuścił już szpital ale wkrótce został zatrzymany. Okazało się, że 54-letni mężczyzna jest
poszukiwany więc został przekazany policji. W drugim przypadku 60-letni mieszkaniec gminy Choczewo, zakłócał porządek na SOR. Mężczyzna miał ponad 2,32 promila alkoholu.

Szalony wybryk po alkoholu

Na ustawiony na placu budowy przy ul. 3 Maja w Wejherowie dźwig budowlany wdrapywał się pewien mężczyzna. Gdy
funkcjonariusze przybyli na miejsce, mężczyzna znajdował się
ok. 30 metrów nad ziemią. Na widok strażników zaczął z dźwigu schodzić.
Okazało się, że 24-letni mieszkaniec Wejherowa miał 3,26
promila alkoholu. Tłumaczył, że z wierzchołka dźwigu chciał
pooglądać miasto. Na szczęście wyprawa na szczyt dźwigu się
nie powiodła i skończyła szczęśliwie.
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AKTUALNOŚCI
Umowy prezydenta miasta z organizacjami

Budżet Obywatelski

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał w ratuszu umowy z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców. Na
mocy tych umów organizacje w 2017 roku otrzymają od miasta łącznie 629 300 zł dotacji.

We wtorek, 7 marca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wejherowie odbyło się wspólne pisanie projektów do trzeciej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na
kolejne warsztaty władze miasta zapraszają
21 marca o godz. 18 do Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255.

Dotacje na działalność
na rzecz mieszkańców
Wsparcie finansowe miasta, jak podkreślają działacze stowarzyszeń i innych
grup, jest niezbędne dla
prowadzenia
działalności
na rzecz mieszkańców. Pieniądze przeznaczone są na
realizację zadań, zleconych
przez miasto z zakresu sportu, turystyki, kultury, sztuki
oraz ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnienia od narkotyków, przeciwdziałania
alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,. Ich
celem jest zwiększanie aktywności społecznej wejherowian,
przeciwdziałanie
uzależnieniem i patologiom
społecznym, zaktywizowanie działalności kulturalnej
i sportowo-rekreacyjnej.
Zdaniem
prezydenta
Wejherowa działalność organizacji pozarządowych to
przejaw budowy społeczeństwa obywatelskiego i społecznej aktywności.
- Cieszę się, że te środki
trafiają do stowarzyszeń i
organizacji pozarządowych.
- mówi prezydent miasta
Krzysztof Hildebrandt. Zadania i działania, które
realizują na rzecz mieszkańców są znaczące. Organizacje wypełniają bardzo ważną
część życia społecznego. Dotyczą każdej płaszczyzny ży-

cia publicznego, zarówno
ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, jak i kultury. Życzę
Państwu sił, energii w realizowaniu tych zadań.
Umowy dotacyjne na
łączną kwotę prawie 300
tys. zł dotychczas podpisali:
Uczniowski Klub Sportowy
„Ósemka”, Uczniowski Klub
Sportowy
„Jedenastka”,
Uczniowski Klub Sportowy
„Szóstka”, Uczniowski Klub
Sportowy „Basket - Ósemka”, Klub Sportowy „Tytani”, Wejherowska Akademia
Piłki Nożnej „Błękitni”, Klub
Sportowy „Maximus”, Stowarzyszenie Akademia Złotego
Wieku, Fundacja Ochrony i
Promocji Zabytków Pomorza
„Pro Turris”, Wejherowskie
Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Autyzmem, Polskie
Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Oddział Pomorski, Polskie Towarzystwo
Laryngektomowanych Oddział Pomorski, Integracyjne Stowarzyszenie „START”,
Stowarzyszenie
Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych i
Seniorów „Żyj Godnie”, Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina”, Polski
Związek Głuchych Oddział
Pomorski. Pozostałe organizacje podpisały lub podpiszą
umowy w innym terminie.

Umowę z prezydentam Krzysztofem Hildebrandtem
podpisuje Ewa Aldona Wensierska ze Stowarzyszenia
„Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina”.

Piotr Kohnke, prezes Klubu Sportowego „Maximus”
podczas podpisywania umów w ratuszu, tak jak wszyscy opowiadał o działalności i sukcesach organizacji.

Ogólnopolski konkurs na piosenkę o Wejherowie

Najpierw powstaną słowa

Władze Wejherowa, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna organizują konkurs na piosenkę o Wejherowie. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych z całej Polski i będzie realizowany w dwóch etapach.
Pierwszy etap konkursu realizowany będzie w tym roku
przez Miejską Bibliotekę i dotyczyć będzie tekstu piosenki.
Drugi etap realizowany będzie
w przyszłym roku przez Muzeum i będzie dotyczyć muzyki
do zwycięskiego już tekstu pio-

senki o Wejherowie.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową ufundowaną przez prezydenta
Wejherowa. Najlepszy tekst
w języku kaszubskim zostanie nagrodzony przez prezesa
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-

skiego. Rozstrzygnięcie oraz
wręczenie nagrody odbędzie
się w maju, podczas uroczystości z okazji Dnia Jakuba Wejhera.
Teksty oraz karty zgłoszeniowe,
można nadsyłać do biblioteki
do 30 kwietnia br.
Szczegółowe
informacje

oraz regulamin konkursu opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Wejherowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra
Majkowskiego i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Jak napisać
projekt?

W warsztatach otwartych dla wszystkich wejherowian biorą udział eksperci
z Urzędu Miejskiego, którzy
udzielają szczegółowych informacji. Zainteresowani
mieszkańcy uczestniczący
w spotkaniach mogą dowiedzieć się wielu szczegółów
o budżecie obywatelskim
oraz tego, jak poprawnie
przygotować wniosek.
- Rozpoczęlismy trzecią edycję Wejherowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
- mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Realizacja dwóch
poprzednich edycji pokazała ogromną aktywność i
kreatywność wejherowian.
Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy mogą
po raz kolejny uczestniczyć

w zarządzaniu miejscem, w
którym żyją, mogą proponować konkretne i ciekawe
rozwiązania, a tym samym
kreować jego przyszłość. W
trzeciej edycji przeznaczamy na Budżet Obywatelski
1 milion złotych, z czego 950
tysięcy złotych na projekty
inwestycyjne i 50 tysięcy na
projekty nieinwestycyjne,
tzw. miękkie. W tym roku
włączamy się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym
czasie będzie realizowany
w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta.
Zachęcam do aktywnego
uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę wielu wspaniałych pomysłów podczas
przygotowywania projektów.

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:
• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
• Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i
remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.
Jak składamy wnioski:
• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców
Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w
oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy
ul. 12 Marca 195 lub Ratusza przy pl. Jakuba Wejhera, 8 pomiędzy 3 kwietnia a 4 maja 2017 r.
Masz pytania związane z pisaniem wniosku?
Skontaktuj się z ekspertami, którzy odpowiedzą na twoje pytania:
• W zakresie inwestycji - Magdalena Florczak-Majewska, tel. 58 677 71 17
• W zakresie urbanistyki i nieruchomości - Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85
• W zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych - Michał Jeliński, tel. 58 677 70 56
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WYDARZENIA
Bieg Pamięci w Wejherowie i w Rumi

1963 km Tropem Wilczym
W Biegu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pn. „Tropem Wilczym”, zorganizowanym
przez 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy i Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej w
Wejherowie, wzięło udział trzydziestu zawodników.
Bieg organizowany jest w całym kraju przez Dowództwo
Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W tym roku odbył się
po raz piąty w 240 miejscowościach. W Wejherowie imprezę po raz pierwszy zorganizował dowódca Batalionu Dowodzenia MW. Na starcie biegu stanęli żołnierze garnizonu
Wejherowo i innych garnizonów, rodziny żołnierzy, pracownicy wojska oraz inne osoby. Zwycięzcą biegu został st.
mar. Maciej Kwarta. Na drugim miejscu przybiegł Michał Strączak, a na trzecim szer. Lech Ducki. Wszyscy
są żołnierzami Batalionu Dowodzenia MW.
Zgodnie z ideą, która przyświeca organizacji tej imprezy, bieg rozegrano na dystansie 1963 metrów. Liczba ta
upamiętnia rok, w którym zginął ostatni żołnierz „wyklęty” Józef Franczak ps. „Lalek”.
Bieg Pamięci „Tropem Wilczym” odbył się w tym roku
również w Rumi, gdzie był jednym z kilku wydarzeń z
okazji Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Bieg zorganizował rumski MOSiR i Urząd Miasta.

Uroczystość w Choczewie

Chwała
Bohaterom
Uczestnicy Biegu „Tropem Wilczym” w Wejherowie, po
przebiegnięciu trasy na terenie parku.

Obchody Dnia „Żołnierzy Wyklętych” w gminie Linia

Uczczono komandorów

W Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu (gm. Linia) świętowano
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz Święto Patrona Szkoły. W tym roku
społeczność szkoły, wsi Pobłocie i gminy Linia uczciła tam zamordowanych w 1952 roku
komandorów Marynarki Wojennej.
Uroczystość z udziałem
licznie zaproszonych gości,
w tym m.in. starosty powiatu wejherowskiego Gabrieli Lisius, szefa szkolenia 3
Flotylli Okrętów kmdr dr
Kazimierza Pulkowskiego
i dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa kmdr por.
Artura Gajdemskiego, rozpoczęła się mszą świętą w
kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Strzepczu, której
przewodniczył ks. dziekan
Marynarki Wojennej kmdr
por. Zbigniew Rećko.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole
Podstawowej im. Żołnierzy
Niezłomnych w Pobłociu.
W obecności Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki
Wojennej z Gdyni oraz Orkiestry
Reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej odczytano Apel Poległych oraz
złożono wieńce pod tablicą
upamiętniającą Żołnierzy
Wyklętych.
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Obecność Marynarki Wojennej związana jest z upamiętnieniem w tym roku
przez społeczności gminy Linia komandorów Zbigniewa
Przybyszewskiego,
Stanisława Mieszkowskiego oraz
Jerzego Staniewicza – bohaterów kampanii wrześniowej 1939 r., obrońców Helu,

którzy po powrocie z niewoli w 1945 r. rozpoczęli odbudowę Marynarki Wojennej
oraz zniszczonego wojną
kraju. Aresztowi w 1950 r.
oskarżeni przez Informację
Wojskową o zdradę, torturowani i skazani na śmierć.
Wyrok wykonano w grudniu
1952 r. w więzieniu na war-

szawskim Mokotowie.
Uczniowie i nauczyciele
szkoły w Lini co roku przygotowują akademię, wspominająca
„niezłomnych”,
m.in. Danutę Siedzikównę
ps. „Inka”, Augustyna Westphala oraz członków Tajnej
Organizacji Wojskowej Gryf
Pomorski.

W gminie Choczewo z okazji Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbył
się spektakl, prelekcja oraz parada pojazdów militarnych.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego, po którym uczniowie Zespołu Szkół w Choczewie przedstawili wzruszającą inscenizację opartą na tragicznych
wydarzeniach z życia „Inki”. Artur Chomicz z oddziału IPN
w Gdańsku wygłosił prelekcję na temat Danuty Siedzikówny, głównej bohaterki inscenizacji.
Zwieńczeniem uroczystości była efektowna parada pojazdów militarnych. Uczestniczyła w niej młodzież z Gimnazjum i mieszkańcy gminy, którzy jadąc ulicami Choczewa
manifestowali flagami narodowymi swój patriotyzm.
W wydarzeniu obok przedstawicieli władz gminy uczestniczył wicestarosta wejherowski Witold Reclaf. Obok młodzieży z choczewskich szkół, byli także uczniowie ze szkół w
Gniewinie i Kostkowie. Licznie przybyli mieszkańcy gminy
Choczewo. Obchodom towarzyszyły wystawy o „Żołnierzach
Wyklętych” przygotowana przez Stowarzyszenie Traugutt
oraz na temat Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, przygotowana przez Krzysztofa Darżbę i Artura Chomicza z Instytutu
Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Organizatorami byli m.in. Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy ps. „Maks”, Zespół Szkół w Choczewie, „Militarni” Gniewino oraz IPN - Oddział w Gdańsku.
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WYDARZENIA

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Modlitwa i pamięć
W Wejherowie uczczono pamięć niezłomnych żołnierzy antykomunistycznego podziemia. 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” odbyła się powiatowa uroczystość z ceremoniałem wojskowym. Hołd bohaterom oddali parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, kombatanci, przedstawiciele organizacji
i inni mieszkańcy powiatu. W obchodach uczestniczyła młodzież
szkolna, m.in. uczniowie klas mundurowych oraz harcerze.
W kościele pw. Chrystusa
Króla i bł. Alicji Kotowskiej
odprawiona została uroczysta msza św. podczas której
modlono się w intencji patriotów, którzy oddali życie
za wolną Ojczyznę. Ks. dziekan Daniel Nowak podziękował wszystkim za udział
w Eucharystii, doceniając
zwłaszcza aktywny udział
młodzieży. Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych przygotowali program artystycz-

ny, przypominając sylwetki
bohaterów.
Po mszy św., przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki
Wojennej, wszyscy przeszli
pod pomnik „Ecce Patria”
(Bramę Piaśnicką). Okolicznościowe
wystąpienie
wygłosiła tam starosta wejherowski Gabriela Lisius.
- Losy żołnierzy niezłomnych, pełne bezgranicznego
bohaterstwa, na trwałe wpi-

sują się na najwspanialsze
karty wielkiej księgi oręża
polskiego. To z ich poczucia obowiązku, patriotyzmu
i niezwykłej odwagi możemy żyć w wolnej Polsce - powiedziała m.in. G. Lisius.
- Ważne jest, aby przywrócić
im godne miejsce w historii,
właściwe bohaterom.
Po
Apelu
Poległych
uczestnicy uroczystości składali wiązanki kwiatów i zapalali znicze przy pomniku.

Fot. Anna Kuczmarska i Zygmunt Pałasz
Uchwałę o ustanowieniu 1 marca Dniem Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” Sejm
uchwalił 3 lutego 2011 r.
Świeto to podkreśla zasługi organizacji i oddziałów
niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały
się na podjęcie nierównej i
bezkompromisowej walki
w obronie niepodległego
bytu państwowego i narodowego Polaków. Liczbę członków organizacji i
wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na ok.
200 tysięcy osób.
OGŁOSZENIE

		Dołącz

do:

www.facebook.com/PiSPowiatWejherowski
www.facebook.com/PiSRumia
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INWESTYCJE I REMONTY
Remont I piętra Oddziału Pediatrii

Dla małych pacjentów
Zakończył się trwający od listopada ub. roku pierwszy etap remontu Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie. Modernizacja kosztowała ok. 300 tys. zł.
Jej realizacja nie byłaby
możliwa bez dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie (150 000 zł) i Gminy
Linia (15 000 zł) oraz darowizny od Fundacji Energa
(50 000 zł). Pozostałą kwotę
wygospodarowano ze środków własnych Szpitala.
W ramach remontu zostały wymienione podłogi
i drzwi sal chorych oraz
gabinetu zabiegowego; położono nowe instalacje, pomalowano sale, korytarz
oraz hol przy windach.
W korytarzu oprócz wymiany sufitu na kasetonowy, zostały zamontowane
nowe narożniki i podświetlone poręcze. Na ścianach
pojawiły się zabawne edukacyjne obrazki, jest kolorowo
i estetycznie. Zaadaptowano
również punkt pielęgniarski
i jedną z sal chorych na gabinet zabiegowy. Odnowiono
dwie łazienki.
- Ten oddział długo czekał na remont, tym bardziej

Dwanaście mieszkań dla potrzebujących

Pierwszy dom socjalny
Od lewej: starosta Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel, przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady
Powiatu - Łucja Słowikowska, dyrektor Bożena
Czepułkowska i prezes Andrzej Zieleniewski.
W spotkaniu uczestniczyła też wójt Gminy Linia,
Bogusława Engelbrecht.
cieszymy się, że udało się
tego dokonać. Dziękujemy
wszystkim sponsorom, głównie Starostwu Powiatowemu
za udzielone wsparcie - mówił prezes zarządu szpitala

Andrzej Zieleniewski.
- Dzięki modernizacji
znacznie poprawił się komfort pobytu najmłodszych
pacjentów oraz ich opiekunów - podkreśla Bożena
Czepułkowska, dyrektor
ds. medycznych szpitala.
- Powiat Wejherowski
systematycznie wspiera rozwój szpitala udzielając mu
dotacji finansowych na realizację wskazanych przez
szpital zadań. Cieszę się,
iż dotacja w wysokości 150
tysięcy złotych pozwoliła
w takim stopniu poprawić
standard oddziału - powiedziała starosta wejherowski
Gabriela Lisius.
Ordynator Oddziału Pediatrii Adam Hermann
poinformował, że rocznie
na oddziale przebywa niespełna 2,5 tysiąca pacjentów. Oddział dysponuje 50
łóżkami, po 25 na każdym
piętrze.

W lutym br. otwarto
również po remoncie odcinek pooperacyjny Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.
O zmodernizowanym oddziale napiszemy wkrótce
w „Pulsie Wejherowa”.
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W Gminie Choczewo uroczyście przekazano do użytku dom socjalny z dwunastoma mieszkaniami.
Powstanie domu socjalnego jest konsekwencją tragicznych wydarzeń z lutego 2012
roku, kiedy to w pożarze w Ciekocinku dach
nad głową straciło sześć rodzin.
Koszt budowy domu socjalnego w miejscowości Zwartowo w gminie Choczewo wyniósł blisko 1,2 mln zł. Środki na inwestycję
przekazały samorządy, w tym Powiat Wejherowski, a także Spółka PGE EJ 1 oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
rządowego programu finansowego wsparcia
budownictwa socjalnego i komunalnego.
W budynku znajdują się lokale dwu- i
trzypokojowe o powierzchni użytkowej 32,90
m2 i 44,72 m2.
Jest to pierwsza tego typu inwestycja w
Gminie Choczewo, dzięki której zostaną za-

spokojone potrzeby mieszkaniowe osób najbardziej potrzebujących.

Będzie cieplej, ładniej i wygodniej

Termomodernizajca szkół
Gmina Łęczyce jest partnerem projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”. Podczas
spotkania partnerów projektu przedstawiciele Powiatu Lęborskiego, Gminy Łęczyce i Gminy Nowa Wieś Lęborska omówili realizację
przedsięwzięcia, procedury wyłonienia wykonawców robót budowlano-montażowych oraz nadzoru inwestorskiego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
Gmina Łęczyce przystąpiła do procedury wyłonienia wykonawcy robót

budowlanych w następujących obiektach na terenie
gminy.
Termomodernizacja zostanie przeprowadzona w
Zespole Szkół i Przedszkola
w Strzebielinie Osiedlu, w
Zespole Szkół w Bożympolu Wielkim (ul. Szkolna 1),
w budynku byłego gimnazjum w Strzebielinie przy
ul. Leśnej 18, a także w

Zespole Szkół w Łęczycach
(ul. Topolowa 1).
W ZS w Bożympolu Wielkim oraz w byłym gimnazjum w Strzebielinie termin
zakończenia termomodernizacji zaplanowano na 20 października 2017 r. natomiast
w ZS w Łęczycach oraz ZSiP
w Strzebielinie Osiedlu prace mają się zakończyć do 31
sierpnia 2018 r.
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Powiatowa Gala

Nagrodzeni
sportowcy
i trenerzy
Powiat Wejherowski nagrodził najlepszych trenerów i sportowców, którzy w
2016 r. osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Nagrody wręczono po raz siódmy, a
otrzymało je 10 trenerów i 35 zawodników, którzy poprzez swoje sukcesy promują powiat wejherowski.
Podczas sportowej gali, która odbyła się w auli ZSP
nr 1 (I LO) w Wejherowie dyplomy i statuetki wyróżniającym się trenerom i sportowcom wręczyli: starosta
wejherowski Gabriela Lisius, przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki, rektor
Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku prof. dr
hab. Waldemar Moska, oraz członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego Jacek Thiel (wszyscy na zdjęciach po
prawej stronie).
- Staramy się wyróżniać i doceniać tych, którzy ciężko
trenują i osiągają sukcesy - powiedziała starosta Gabriela
Lisius. - Miniony 2016 rok był bardzo udany dla naszych
sportowców. Świadczą o tym medale wywalczone nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego z
25 listopada 2011 r. nagrody przyznawane są wyróżniającym trenerom i zawodnikom, którzy w roku poprzedzającym uzyskali wysokie wyniki sportowe w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Z
wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić m.in.
klub sportowy, właściwy polski związek sportowy lub
wojewódzki związek sportowy.
Do Rady Powiatu wpłynęło 60 wniosków o nagrody
dla trenerów (12) i zawodników (48). Komisja Kultury,
Sportu i Turystyki Powiatu Wejherowskiego odrzuciła
15 wniosków z powodu niespełnienia warunków określonych w uchwale.
Wszyscy laureaci otrzymali podziękowania i nagrody
pieniężne, wynoszące zależnie od osiągnięć pięćset lub tysiąc złotych. Pula nagród finansowych wyniosła 30 tys. zł.

Nagrody otrzymali:
TRENERZY: Lech Bieńkowski (WTT Wejherowo), Marek
Gorlikowski (RJK PZPOW „Bliza-BalexMetal” Wejherowo),
Grzegorz Janiszewski (UKS Ósemka Wejherowo), Rafał
Karcz (Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe), Andrzej
Kostun (Klub Sportowy Karate Sakura), Benedykt Król (UKS
Siódemka Rumia), Piotr Netter (UKS TRI-TEAM Rumia), Robert Niewiedziała (UKS Siódemka Rumia), Robert Sawicki
(Akademia Piłki Siatkowej Rumia) i Wojciech Wasiakowski
(WKB Gryf Wejherowo).
ZAWODNICY: Krystian Andrzejewski (Klub Sportowy
Karate Sakura), Karol Barzowski (UKS Ósemka Wejherowo), Aleksandra Bielecka (UKS Siódemka Rumia), Alicja
Bielecka (UKS Siódemka Rumia), Agata Bieńkowska (WTT
Wejherowo), Tytus Butowski (AZS – AWFiS Gdańsk), Mateusz Chabowski (RJK PZPOW „Bliza – BalexMetal” Wejherowo), Natalia Dawidowska (UKS Siódemka Rumia), Paulina
Damaske (Akademia Piłki Siatkowej Rumia), Viktoria Dombrowska (WKB Ggyf Wejherowo), Jakub Garbowski (Jaworznicki Klub Szachowy), Aleksandra Grubba (AZS AWFiS
Gdańsk), Mikołaj Herzberg (Wejherowskie Stowarzyszenie
Sportowe), Patrycja Hinc (Wejherowskie Stowarzyszenie
Sportowe), Michał Jarliński (UKS TRI-TEAM Rumia), Marta
Kąkol (AZS AWFiS Gdańsk), Dominik Korbolewski (Klub
Sportowy GOKKEN), Jacek Krawczyk (UKS TRI-TEAM Rumia),
Oliwia Kreft (UKS Siódemka Rumia), Maciej Kubiak (ENDURE Team), Jakub Kuźba (UKS Siódemka Rumia), Aleksandra
Lesner (Klub Jeździecki Pegaz Reda), Monika Małowiecka
(Klub Sportowy Karate Sakura), Zofia Melzer (UKS Siódemka Rumia), Mieczysław Muller (RJK PZPOW „Bliza-BalexMetal”), Bartłomiej Ogdowski (UKS Siódemka Rumia), Maja
Olszewska (TKKF „Dębinki”), Weronika Pawlak (WKB GRYF
Wejherowo), Rafał Pionk (Polski Związek Wędkarstwa), Jędrzej Rutz (RJK PZPOW „Bliza-BalexMetal”), Jakub Staszewski (WKB Gryf Wejherowo), Kacper Stępniak (UKS TRI-TEAM
Rumia), Natalia Zwara (WKB Gryf Wejherowo), Grzegorz
Żurek (UKS Siódemka Rumia) oraz Przemysław Żyła (UKS
Ósemka).

Zdjęcia z archiwum Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Więcej zdjęć na: www.facebook.com/powiatwejherowski
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WIELKI POST

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Misterium
w Wielkim Tygodniu
W Wielkim Tygodniu, jak co roku, kilkakrotnie odbędzie się Misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez
Stowarzyszenie Miksterników Kaszubskich.
Oto program uroczystości na Kalwarii Wejherowskiej
w Wielkim Tygodniu.

Modlitwa o przebłaganie
W każdy piątek Wielkiego Postu „na górach”, czyli na Kalwarii Wejherowskiej modlą się
tłumy wiernych z Wejherowa, powiatu wejherowskiego, Trójmiasta i okolic. Droga krzyżowa w lesie, pośród XVII-wiecznych kaplic, które stanowią kolejne stacje Pasji, wyróżnia się
wyjatkową atmosferą - taką samą od dziesiątków lat. Wydaje sie, że czas się tam zatrzymał.
W miniony piątek 3 marca
na Kalwarii Wejherowskiej
odprawiono pierwsze w tegorocznym Wielkim Poście nabożeństwo drogi krzyżowej.
Uczestniczył w nim biskup
Wiesław Szlachetka oraz
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kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego o. Daniel
Szustak OFM. Obaj kapłani, razem z wiernymi modlili
się za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich, m.in. przez niektóre

osoby duchowne. Dzień Modlitwy i Pokuty w tej intencji
i obchodzony był 3 marca we
wszystkich polskich diecezjach, a okazją do przebłagania za grzechy pedofilii
była właśnie modlitwa pod-

czas nabożeństwa Drogi
Krzyżowej. Tekst rozważań
specjalnie na tę okazję przygotował jezuita i rekolekcjonista ks. Józef Augustyn.
Ojcowie
franciszkanie
zapraszają na kalwaryjskie
ścieżki w kolejne piątki.
- Kalwaria Wejherowska,
w cieniu której żyjemy tak
bardzo przybliżająca nam
tę jerozolimską Via Dolorosa i uświęcona modlitwą tysięcy pątników zaprasza na
wielkopostne kroczenie z naszym Panem i Mistrzem Jego krzyżową drogą - mówi o.
Daniel Szustak OFM, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego. - Pragniemy
zaprosić wszystkich. Niech
nie zabraknie nikogo z nas na
wzgórzach kaszubskiej Jerozolimy! Czekamy na Ciebie!
O godz. 15.00 w kościele
św. Anny odprawiana jest
msza św. w intencji pielgrzymów oraz uczczenie Relikwii Krzyża św., a o godz.
16.00 następuje wyjście na
Kalwarię.
AK.

Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) - 9 kwietnia
10:00 Misterium Męki Pańskiej - Wjazd Jezusa do Jerozolimy
15:00 Misterium Męki Pańskiej - Droga Krzyżowa
Wielki Czwartek - 13 kwietnia
16:00 Misterium Męki Pańskiej - Droga Pojmania
Wielki Piątek - 14 kwietnia
10:00 Misterium Męki Pańskiej - Droga Krzyżowa

Powrót z Kalwarii
autobusem MZK
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w każdy piątek Wielkiego Postu 2017 roku po zakończeniu uroczystości Drogi Krzyżowej na Kalwarii
Wejherowskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa
podstawione zostaną autobusy wejherowskiej komunikacji
miejskiej umożliwiające powroty do domów.
Miejsce podstawienia autobusów: ulica Harcerska na
wysokości kotłowni OPEC:
1. autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie jechał
trasą do „Szpitala”.
2. autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie jechał
trasą do pętli „Odrębna”.
Godzina podstawienia około 17:30.
Odjazd: po zajęciu miejsc przez pasażerów.
Do korzystania z tego dodatkowego przewozu zapraszamy w szczególności uczestniczące w uroczystościach Drogi
Krzyżowej osoby starsze, niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi.
Dodatkowe informacje o przewozie: dyspozytor telefon
58 572 29 33.
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KULTURA, EDUKACJA

Powstanie książka o kortach
Rozmowa z Michałem Jelińskim, kierownikiem Wydziału Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, który przygotowuje książkę o historii kortów
tenisowych w Wejherowie.
- Nieliczni wejherowianie wiedzą, jak ważną
rolę w życiu sportowo-towarzyskim międzywojennego miasta odegrały
korty tenisowe.
- Nie tylko w przedwojennym, ale także w powojennym życiu Wejherowa.
Działające bez przerwy do
dziś, otoczone lasem, korty przy ulicy Kalwaryjskiej,
zbudowano dwa lata przed
wybuchem II wojny, w 1937
roku. Jednak tenis był w
Wejherowie uprawiany już
wcześniej, na innym obiekcie, którego lokalizacji na
razie nie znamy. Świadczą
o tym źródła, wspominające o zawodach tenisowych
w Wejherowie już w latach
dwudziestych XX wieku.
- Nowe korty były powodem do dumy miasta. Spotykały się tam
wejherowskie elity oraz
goście, w tym również
sportowe sławy.
- Owszem. Pod koniec
lat trzydziestych nowoczesne korty w Wejherowie
były miejscem organizacji Tenisowych Mistrzostw
Morskich z udziałem gwiazd
sportu, Najbardziej znaną
była Jadwiga Jędrzejowska, finalistka Wimbledonu z 1937 roku. Na starej
fotografii z 1938 r. słynną
tenisistkę widać stojącą w
grupie na kortach w Wejherowie przed budynkiem klubowym. Na innym zdjęciu
widzimy m.in. Józefa Hebdę i Ignacego Tłoczyńskiego.
Prestiżowe turnieje odbyły
się w Wejherowie w latach
1937 - 1939, tuż przed wybuchem wojny. Nowe korty
w Wejherowie stały się od razu ważnym obiektem na mapie polskiego tenisa.
- Czy obiekt był dostatecznie duży?
- 80 lat temu oddano do
użytku dwa korty, ale na
nieco późniejszych zdjęciach,
pochodzących z 1938 roku
widać już trzy a później cztery korty, położone na nieco
wyższym poziomie na zboczu wzniesienia. Dodajmy,
że razem z pobliskim basenem korty tworzyły nowoczesny kompleks obiektów
rekreacyjno-sportowych,

zbudowany z inicjatywy
burmistrza Teodora Bolduana, zapewne ze względu na
zapotrzebowanie ze strony
mieszkańców.
- W powojennym Wejherowie korty tenisowe
były równie popularnym
obiektem?
- Tak. Sport ten pokochało też wielu mieszkańców miasta i okolic. Latem
na wejherowskie korty
przyjeżdżali znani aktorzy, artyści, dziennikarze,
wypoczywający w nadmorskich miejscowościach. W
latach
osiemdziesiątych
sam miałem okazję spotkać
tam aktorów Teatru Ateneum - Aleksandrę Śląską,
Jerzego Kamasa, Tadeusza
Borowskiego i wielu innych. Na kortach w Wejherowie był najsłynniejszy
polski tenisista Wojciech
Fibak, ale już po zakończeniu kariery sportowej. W
Wejherowie pod okiem Lecha Bieńkowskiego trenowała najlepsza polska para
deblowa Marcin Matkowski
i Mariusz Fyrstenberg.
- Czy wtedy odbywały
się tam ważne turnieje
tenisowe?
- Do największych należał Turniej o Puchar Ziemi Kaszubskiej, który był
jednym z czterech dużych
ogólnopolskich
turniejów
rozgrywanych na Wybrzeżu.
Pozostałe trzy odbywały się
w Gdyni, Sopocie i Gdańsku.
Uczestniczyła w nich cała
krajowa czołówka tenisistów
a na listach startowych bywało 120 mężczyzn i 50 kobiet. około 120 zawodników
i około 50 zawodniczek. Zarówno zawody sportowe, jak
i towarzyszące im imprezy kulturalno-towarzyskie
przyciągały na korty wielu
mieszkańców i gości.
- Dlaczego zainteresował się pan kortami?
- Działający do dzisiaj
obiekt ma długą i ciekawą historię. Warto napisać
o nim i o odbywających się
na kortach wydarzeniach.
W powstającej książce nie
zabraknie ciekawostek o ludziach, którzy na kortach
bywali. Sądzę, że ciekawa
historia kortów spodoba się

Aleksandra Kurowska-Susdorf (druga z lewej) wśród
laureatów prestiżowej nagrody.

Wejherowianka nagrodzona

Michał Jeliński ogląda archiwalne zdjęcia, wykonane
na kortach w latach trzydziestych.

czytelnikom, gdyż wielu wejherowian interesuje się historią miasta.
- Czy książka powstanie w tym roku?
- Mam nadzieję, ale zależy to w dużym stopniu od
ilości zgromadzonych materiałów, których wciąż wraz
z wejherowskim muzeum
poszukujemy. Zebrałem już
część informacji i zdjęć, ale
materiałów na temat tego
obiektu jest bardzo mało.
Dlatego apeluję do wszystkich, którzy są w ich posiadaniu o kontakt. Jeśli ktoś
może udostępnić zdjęcia lub
materiały prasowe, albo
zechce podzielić się wspomnieniami, bardzo proszę
o telefon. Mile widziane będą dyplomy, puchary czy
inne pamiątki związane z
rozgrywanych na kortach
turniejami tenisowymi. Bę-

dę wdzięczny za wszelkie
informacje, zwłaszcza dotyczące lat powojennych, od
1945 do 1980 roku.
- Czy wyznaczył pan
termin zbierania materiałów?
- Materiały zamierzamy
gromadzić do końca września tego roku, ale jeśli ciekawe informacje czy zdjęcia
trafią później, na pewno zostaną wykorzystane.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Z informacjami na temat
kortów tenisowych w Wejherowie można dzwonić do
Michała Jelińskiego pod numery telefonów Wydziału
Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki Urzędu
Miejskiego: 58/ 677-70-37
lub 58/ 677-70-38.

O Kaszubach
za oceanem

Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Historyków (Polish Amercian Historical Association) w styczniu br. przyznało prestiżową
nagrodę wejherowiance Aleksandrze Kurowskiej-Susdorf za promowanie wiedzy o Kaszubach za oceanem.
Nagrodzona jest doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest również nauczycielką języka angielskiego w Społecznej
Szkole Podstawowej nr 1 w Wejherowie oraz przewodnikiem.
W 2016 r. Aleksandra Kurowska-Susdorf zaprezentowała referat o pustych nocach, celebrowanych wśród Kaszubów zarówno w Polsce, jak i Kanadzie. Ta prezentacja
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród historyków obecnych na 73. konferencji PAHA w Atlancie.
Wśród nagrodzonych, którym statuetki wręczyła Prezydent Polish Amercian Historical Association prof. Grażyna
Kozaczka (Cazenovia College) byli między innymi zasłużeni
dla Polonii amerykańskiej; dr Alvin Mark Fountain II oraz
Brenda Bruce organizatorzy festiwalu Paderewskiego w Północnej Karolinie, dr Maja Trochimczyk artystka i poetka działająca w Los Angeles, Marta Alicja Swica - The Skalny Civic
Achievement Award z Minneapolis, Tomasz Skotnicki – Honorowy Konsul Rzeczpospolitej Polski w Denver, Katarzyna
Zak - dyrektorka Polish Club Denver. Gratulujemy!

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece odbyła się uroczystość

Gryf Literacki wręczony

Wczoraj po południu, podczas uroczystości w Miejskiej Bibliotece w Wejherowie ogłoszono wyniki konkursu „Literacki Gryf”. Ponieważ w tym czasie „Puls” był już w drukarni, informację i zdjęcia z uroczystości
zamieściliśmy w internecie na: facebook.com/PulsWejherowa.
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie już po raz dziesiąty
zorganizowała konkurs na książkę minionego roku - „Literacki Gryf
2016”. Nominowane publikacje to wydawnictwa, które ukazały się
pod koniec 2015 lub w 2016 roku. Wszystkie kandydatki do nagrody
są związane z powiatem wejherowskim: zostały wydane na terenie
powiatu wejherowskiego lub ich autorzą pochodzą z regionu bądź
też tematyka książki dotyczy naszego powiatu.
W tegorocznej jubileuszowej edycji o główną nagrodę rywalizowało 41 książek. Wszystkie tytuły można znaleźć na stronie:

http://biblioteka.wejherowo.pl
Zwycięzcę wybrała poprzez głosowanie Kapituła Konkursu,
złożona z laureatów wcześniejszych edycji plebiscytu, a także dyrektora MBP i kierownika Wydział Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. W skład Kapituły Konkursu weszli: Eugenia Drawz, Stanisław Janke, Maria Krośnicka, Janusz Mamelski, Aleksandra Michalak, Henryk Połchowski, Piotr
Schmandt, Maciej Skok, Józef Franciszek Wójcik, Danuta Balcerowicz oraz Michał Jeliński.
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KULTURA, EDUKACJA
Trudne wierszyki łamiące języki

Dzieci recytowały

Szkoła z Wejherowa partnerem projektu

Międzynarodowa
wymiana

Międzynarodowy projekt „Let’s do it” South Baltic initiative to
Stop Climate Change”, w którym udział biorą nauczyciele i uczniowie z Polski, Litwy, Szwecji, Niemiec oraz Danii, to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w jakich miało okazję uczestniczyć
Społeczne Gimnazjum nr 1 z Wejherowa.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie obyła się
pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt.
„Trudne wierszyki łamiące języki". Konkurs został zorganizowany
w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Uczestnicy z miejscowości w powiecie wejherowskim
zgłosili się bardzo licznie.
W konkursie rywalizowali
uczniowie m.in. z Kielna,
Strzebielina, Gościcina, Luzina, Szemuda, Kębłowa,
Bojana oraz Wejherowa.
W jury zasiadali: Ewa Kozak, Lilii Wilczyńska, Marcin Drewa oraz Piotr Syrocki
(przewodnmiczący). W grupie 5-6 latków pierwsze miejsce zajął Alan Tokarski z
Kębłowa, drugie Anna Frankowska z Luzina, a trzecie
Agata Rzepka ze Strzebielina. Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Tokaj z Kielna,
Eliza Mikucka z Wejherowa, Małgorzata Dereniowska z Wejherowa, Antonina
Rosak z Wejherowa, Iga Żuchlińska z Wejherowa.
Wśród uczniów klas I-III
najlepszym recytatorem okazał się Dominik Machaliński
z Kielna. Drugie miejsce zajęła Dominika Krajewska ze
Strzebielina, a trzecie Michał Szczur ze Strzebielina.
Wyróżnienie
otrzyma-
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Od 5 lat wejherowskie
Gimnazjum Społeczne bierze udział w wymianach
międzynarodowych,
które
pozwalają naszym uczniom
doświadczyć czegoś niesamowitego. Każda wymiana
to
tygodniowe spotkanie
uczniów (40-50 osób), którzy pod okiem opiekunów,
pedagogów i artystów przez
tydzień współpracują ze sobą w celu stworzenia artystycznego przedstawienia.
Rozmawiają głównie w języku angielskim. W trakcie tego tygodnia młodzież
bierze udział w warsztatach
artystycznych, takich jak taniec, sztuki wizualne, pisa-

nie piosenek, teatr czy sztuki
cyrkowe, by zaprezentować
efekty swojej pracy szerszej
publiczności. Za każdym razem czekają ich aż trzy występy w różnych miejscach.
Wymiany międzynarodowe to tydzień szlifowania języka angielskiego (choć nie
tylko), przełamywanie własnych barier i pokonywanie
własnych słabości. To doświadczanie nowych kultur.

Od roku 2012 szkoła z
Wejherowa współpracuje z
takimi organizacjami, jak
Arttrain czy Drums for Peace. Dzięki temu Społeczne
Gimnazjum w Wejherowie
zostało bezpośrednio partnerem projektu.
W latach 2017-2018 w wymianach międzynarodowych
weźmie udział aż 40 osób
oraz 6 nauczycieli. Pierwsza
wymiana już w maju!

W Muzeum na Zamkowej

Malarstwo i czarownice

ły Karolina Jaroszewicz z
Kielna oraz Zofia Sądej z
Wejherowa.
Wśród
najmłodszych,
bo zaledwie 3- i 4-letnich
uczestników
konkursu
pierwsze miejsce zajęła Lena Groen z Szemuda, drugie
miejsce Natalia Urbaniak z
Wejherowa, a trzecie Corne-

lia Hoschschulz z Kębłowa.
Wyróżnienia otrzymali: Klara Krystkiewicz z Kębłowa
oraz Michał Kondrat z Wejherowa. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody, a laureaci wyjątkowe grawerowane
puchary. Następna edycja
konkursu odbędzie się w
przyszłym roku.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
otwarto niedawno wystawę
malarstwa pt. „Apetyt na
sztukę - Luzino i okolice
w malarstwie”, przygotowaną przez Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich
“Pro Bono” w Luzinie. Wernisaż uświetnił występ chóru „Lutnia” z Luzina.
Natomiast wczoraj, 8
marca, w tej samej placówce odbyła się interesująca
impreza zatytułowana IV
Sabat Kaszubski. W ramach tego wydarzenia odbyły się koncerty i wykłady,
poświęcone czarownicom.
Rozstrzygnięto konkurs na
najciekawszy sprzęt do latania, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie
Lęborskim wykonały „Taniec Czarownic”.
Tego samego wieczora

Jedna z pięknych prac, prezentowanych na wystawie

„Apetyt na sztukę - Luzino i okolice w malarstwie”.
odbył się wernisaż wystawy
malarstwa Zygmunta Pałasza pt.: „Pałasz i Jego
Muzy w Muzeum”.
Kiedy w Muzeum odbywał się po raz czwarty Sa-

bat Kaszubski, wydanie
„Pulsu Wejherowa” było już
w drukarni. Dlatego zdjęcia z imprezy będzie można
obejrzeć tylko na: facebook.com/PulsWejherowa.
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PODRÓŻE
Wejherowianin przemierza Europę

Autostopem lub hulajnogą
Maciek Iterman, młody podróżnik z Wejherowa przemierza Europę w nietypowy sposób, bo autostopem. Ponieważ szuka wciąż nowych sposobów na przemieszczanie się z
miejsca na miejsce, na Wyspach Kanaryjskich poruszał się … na hulajnodze. To pewnie
nie koniec ciekawych pomysłów podróżnika, który marzy teraz o azjatyckiej wyprawie.
26-letni
mieszkaniec
Wejherowa, wiosną ubiegłego roku wyruszył w podróż
autostopem, mając przy sobie zaledwie 3 euro. W ciągu
około 5 miesięcy przejechał
niemal 30 tysięcy kilometrów, odwiedzając 24 kraje.
Jak twierdzi pan Maciej,
nie planował podróży, ani się
do niej nie przygotowywał.

OGŁOSZENIE

W głowie miał tylko cytat
Leopolda Staffa „Większą mi
rozkoszą podróż niż przybycie!”, a decyzję podjął spontanicznie.
- Zawsze marzyłem o swobodzie, wolności, nowych
miejscach i nowych ludziach
- mówi Maciek Iterman. - Podróżowanie to nie tylko spełnienie marzeń, ale też wiele

zaskakujących sytuacji i nieprzewidzianych wydarzeń.
Wejherowianin podróżuje z plecakiem, w którym
ma wyłącznie niezbędne
rzeczy: śpiwór, namiot, karimata, przybory do higieny
osobistej i trochę ciuchów
na zmianę.
- Więcej rzeczy nie potrzebuję, reszta jest w mo-

jej głowie - mówi podróżnik.
- Najbardziej w podróży
przydaje się umiejętność
odnajdywanie się w każdej
sytuacji, kreatywność, pozytywne nastawienie oraz
improwizacja.
Kiedy w lutym tego roku
Maciek Iterman dotarł na
Wyspy Kanaryjskie, na jakiś czas porzucił swój główny
środek transportu i przesiadł się na hulajnogę.
Decyzję
podjąłem
spontanicznie, jak zwykle podczas moich podróży.
Wyszedłem z założenia, że
Wyspy Kanaryjskie są na
tyle małe, że lepiej odejść
od tradycyjnego „stopowania” i zrobić coś, czego inni
jeszcze nie dokonali - mówi
Maciej Iterman. - Kupiłem
używaną hulajnogę i ruszyłem eksplorować wyspę. Na
pierwszy ogień poszła Gran
Canaria.
Przemierzając wyspę na
hulajnodze odkrywał ciekawe miejsca i spotykał no-

Relacje z podróży, przygody, pokonywanie kolejnych kilometrów, walkę ze zmęczeniem, pogodą, a także finansami można śledzić na prywatnym fan page’u Macieja Itermana pod adresem:

https://www.facebook.com/Nonstopautostop
wych ludzi. Zachwyciły go
m.in. niesamowite krajobrazy, zachody słońca i rozgwieżdżone niebo. Takiego
nie widział nigdzie indziej.
Bo podróżowanie to nie tylko pokonywanie kilometrów.
Wejherowianin ma sporo
ciekawych planów. W tym
roku chciałby wyruszyć do
Wietnamu, po drodze zwiedzając Pakistan, Iran oraz
Kambodżę. Maciej Iterman
już nie potrafi usiedzieć w
domu, więc pewnie dotrze
tam, gdzie tylko zechce. AK.

OGŁOSZENIE

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
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Ciekawe propozycje Wejherowskiego Centrum Kultury

Marzec w Filharmonii

KULTURA, ROZRYWKA
Warto pójść do kina

Lego Batman: Film

Po wielkim sukcesie LEGO Przygody, studio Warner Bros

W marcowym repertuarze Wejherowskiego Centrum Kultury znalazły się - jak zdecydowało się na Spin Off pod tytyłem LEGO BATMAN:
zwykle - interesujące wydarzenia: spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty. Oto FILM z Batmanem w roli głównej. Jako postać drugoplanoniektóre propozycje na najbliższe dni.
wa w LEGO Przygodzie podbił on serca milionów widzów.
Jutro, 10 marca o godz.
19.00 w Filharmonii Kaszubskiej zagości kabaret .
Przed wejherowską publicznością wystąpi znakomity
Piotr Bałtroczyk.
W niedzielne przedpołudnie (12 marca, godz.11.00)
WCK zaprasza dzieci z rodzicami na koncert. W cyklicznym Poranku Muzycznym
tym razem widzowie obejrzą
„Bajkę o Frederiku i magicznej harfie”.
Artyści zabiorą dzieci i
ich opiekunów do niezwykłej
okolicy, w której mieszka rodzina polnych myszy z myszką Frederikiem na czele. W
tę podróż widzowie udadzą
się w towarzystwie pewnego
niezwykle dostojnego i magicznego instrumentu. Mowa o złotej harfie, z którą
wystąpi także zaczarowany
flet, rozśpiewane skrzypce i
zabawna altówka.
W środę 15 marca, o
godz. 19.00 zaplanowano
ważne wydarzenie kulturalne - spektakl „Wziołowstąpienie” w wykonaniu
Teatru Wierszalin z Supraśla. Spektakl, który przed-

stawia ludową wiarę w
nadprzyrodzony dar i moc
uzdrawiania ziołami, stanowi rozwinięcie folklorystycznych zainteresowań teatru.
Dzień później, 16 marca
w galerii WCK odbędzie się
wernisaż ( godz.18.00, wstęp
wolny). Wystawa „Lalki szyjątka z pasją...” skierowana jest zarówno do
dzieci, jak i dorosłych. Ukazuje techniki rękodzielnicze,
jakie jak szycie, dzierganie i
plecenie, mają budzić emocje
i zarażać pasją tworzenia, a
także przenosić odbiorców do
czasów dzieciństwa.
Każdy powinien chociaż
raz w życiu zobaczyć spektakl teatru tańca. Dlatego 17 marca o godz. 19.00
w Wejherowskim Centrum
Kultury będzie możliwość
wzięcia udziału w spektaklu „Żniwa” Polskiego
Teatru Tańca. Iwona Pasińska, która we wrześniu
objęła posadę dyrektora w
tym teatrze opracowała nowy program. Postawiła na
tradycję i obrzędowość, jakich mało na naszej krajowej
scenie. Trwający od począt-

ku stycznia „Rok Guślarzy”
otwiera czteroletni program
artystyczny.
Spektaklem,
który rozpoczyna ten okres
są „Żniwa”, które reżyseruje
Igor Gorzkowski. Twórczynią choreografii jest sama
Iwona Pasińska.
„Żniwa” nawiązują do cyklu prac rolnych, natury i
życia człowieka, określane
przez pory roku. Tradycja,
obyczajowość i kulturowość
łączą się z obrzędowością
i rytualnością. W teatrze,
gdzie nie ma słów, ważną
rolę odgrywa muzyka. Nadaje spektaklowi rytm i
charakter. W przedstawieniu Polskiego Teatru Tańca współczesny ton muzyki
Eugeniusza Rudnika uzupełniają tradycyjne pieśni w
wykonaniu Adama Struga.
Kolejną propozycją dla
dla najmłodszych widzów
jest widowisko w wykonaniu Teatru Muzycznego w
Gdyni. Koncert „Tuwim
dla dzieci” odbędzie się 21
marca o godz. 9.00 i 11.00
w Filharmonii Kaszubskiej.
Koncert ten pokazuje bogatą i różnorodną twórczość
znanego polskiego poety.

23 marca w naszym miescie zagości kolejna gwiazda - znakomita wokalistka
Edyta Geppert, która z
wielką starannością buduje
swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale
są rzadką okazją usłyszenia
prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej.
W Filharmonii Kaszubskiej artystka wystąpi z
Piotrem Matuszczykiem
(fortepian) i Jerzym Szareckim (trąbka).
Więcej informacji o tych i
innnych wydarzeniach na:
www.wck.org.pl

O fabule nie chcę nic mówić, ale bardziej opowiedzieć o Batmanie - tutaj jest on przedstawiony inaczej niż w Batman: The
Animated Series, czy grach z serii Arkham. Tutaj to bardziej przemądrzały i przekonany o swojej wielkości pyszałek, który lubi
śpiewać, ale też inspirować.
Film jest prawdziwą gratką dla fanów człowieka nietoperza,
tego komiksowego, filmowego czy animowanego. Zobaczymy tu
odniesienia nie tylko do Batmanów Burtona czy Nolana, ale także
Batmana z lat 60 z Adamem Westem, czy ostatniego Batman v
Superman: Świt Sprawiedliwości.
Animacja ponownie jest robiona w tym samym stylu co LEGO
Przygoda, nie jest to animacja poklatkowa, tylko animacja CGI,
która została zrobiona tak, by wyglądała jak realne klocki.
Humoru jest dużo i zdecydowanie jest on plusem filmu.
Widziałem film jedynie z polskim dubbingiem, więc nie wiem
jak brzmi oryginalna ścieżka dźwiękowa, ale z tego co wiem, to
niektóre żarty w w polskiej wersji nie brzmią tak dobrze, jak w oryginale, a niektóre dialogi są podobno w ogóle zmienione.
Oprawa audio stoi na przyzwoitym poziomie, niestety nie
mogłem zobaczyć oryginalnej wersji. a chciałem posłuchać Willa Arnetta, Michaela Cere czy Rosario Dawson. Nie mniej jednak
polscy aktorzy wypadli nieźle z wyjątkiem aktora podkładającego głos pod Jokera (Waldemar Barwiński) który. Moim zdaniem
Joker w polskiej wersji nie jest przekonujący.
Muzyka jest niezła, chociaż brakuje jednego wpadającego w
ucho utworu. O ile utworu „Friends Are Family” słucha się całkiem
przyjemnie, to nie jest on nawet w połowie tak świetny jak „Everything is Awesome” z LEGO Przygody.
Podsumowując: LEGO BATMAN: FILM to świetna rozrywka, która
na pewno spodoba się widzom w różnym wieku, od dzieci po dorosłych, humor jest bardzo dobry, fabuła co prawda jest dość typowa,
ale ciekawa i angażująca; akcja jest wartka i świetnie animowana.
Jeżeli chcecie otrzymać większą ilość frajdy, to polecam znaleźć
kino, które oferuje obejrzenie filmu w wersji z napisami.
			
Polecam. Dorian Rathenow

Konkurs filmowy

Bilety do Multikina
Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na seans filmowy w Multikinie w Rumi (Galeria Rumia, u.
Sobieskiego 14A).
W naszym konkursie można wygrać zaproszenie dla 2 osób
na dowolny film pod warunkiem, że do kina wybiorą się Państwo w dniach od poniedziałku do czwartku włącznie, z wyłączeniem imprez specjalnych.
Pytanie konkursowe brzmi:
Która aktorka zagrała główną, tytułową rolę w filmie o
Marii Skłodowskiej-Curie, podwójnej noblistce?
Dodajmy, że ten interesujący, biograficzny film o słynnej Polce można obejrzeć w Multikinie w Rumi.
Nazwisko aktorki proszę przesłać razem ze swoim imieniem i
nazwiskiem e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl,
do soboty 11 marca br. W temacie wiadomości prosimy napisać:
Bilety do Multikina.
Do wylosowanych trzech osób odpiszemy w niedzielę.
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SPORT
Wejherowianin Mistrzem Świata

Najsilniejszy!

Mecz rozpoczął się idealnie dla wejherowian, którzy już w
4. minucie objęli prowadzenie po celnym strzale z rzutu wolnego P. Kołca. Już na początku drugiej połowy gryfici strzelili
drugiego gola, a autorem był M. Marczak. Nie minęły dwie
minuty i kolejną bramkę zdobył P. Kołc. Wejherowianie grali rozważnie, broniąc wyniku ale też kontratakując. Jedyna
bramka dla gospodarzy padła pod koniec meczu.
Gryf Wejherowo: Ferra - Brzuzy, Mońka, Waceba, Wicki - Marczak, Tomczak, Kamiński, Kołc, Nadolski, Dampc.

Mateusz Ostaszewski ma
26 lat. Jest aktualnym Mistrzem Polski Strongman
oraz wielokrotnym mistrzem
służb mundurowych. W finale zawodów pokonał siłacza
z Ukrainy - Oleksija Nowikowa.

II Powiatowe Zawody Przełajowe

Młodzież pobiegła
Po raz drugi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie był organizatorem Powiatowych Zawodów Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu. Miejscem rozgrywek był Trójmiejski
Park Krajobrazowy w okolicach Redy.
W kategorii indywidualnej dziewcząt i chłopców
najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazajlnych nr 1 w Rumi.
Drużynowo pierwsze miejsce zajął zespół ZSP nr 2 w
Wejherowie.
OGŁOSZENIE
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Zawody zostały zorganizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, by oddać hołd
żołnierzom podziemia.
Puchary i dyplomy zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczyli: starosta

Zmietli Kotwicę
Mocnym uderzeniem rozpoczęli wiosenną
rundę rozgrywek II ligi piłkarze Gryfa Wejherowo. W Kołobrzegu pokonali Kotwicę 1:3 i przesunęli się o jedno miejsce wyżej w tabeli ligowej.

Mateusz Ostaszewski, policjant z Wejherowa wywalczył tytuł Mistrza Świata Strongman Amatorów 2017. w trakcie zawodów,
które odbyły się w Columbus OH USA.
Mateusz
Ostaszewski
pokonał 40 konkurentów z
całego świata. Zawody odbywały się na początku marca,
podczas imprezy organizowanej przez Arnolda Schwarzeneggera - Arnold Sports
Festival.

Piłka nożna. Mocny Gryf

wejherowski Gabriela Lisius, przewodniczący Rady
Powiatu
Wejherowskiego
Ryszard Czarnecki (oboje na
zdjęciu obok), członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski oraz burmistrz Redy
Krzysztof Krzemiński.

Piłka ręczna

Bez taryfy
ulgowej
Tytani Wejherowo przegrali z liderem rozgrywek
drugiej ligi szczypiorniaka,
Orkanem Ostróda, aż 22:39.
Mimo podjęcia walki na
własnym parkiecie przez
wejherowian, widać było
zdecydowaną przewagę kadrową Orkana, różnicę w rozegraniu i obronie piłki oraz
w skuteczności strzeleckiej.
W miniony weekend na
wyjeździe Tytani Wejherowo pokonali Sambora
Tczew 25:28.
11 marca o godz. 15.00
Tytani zagrają w Kartuzach
z Cartusią.

Judo

Złota Agata
W Mistrzostwach Regionu
Północnego Młodziczek w Judo w Gdańsku, wejherowianka
Agata Syka, trenująca w UKS
Team DRAGON Wejherowo, w
kat. wagowej 44 kg, wywalczyła złoty medal. Były to oficjalne
Mistrzostwa Pomorza w Judo
w kat młodziczek.
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Boks. Sukces w turnieju

Awans Weroniki
Weronika Pawlak, wejherowianka i zawodniczka WKB „Gryf” Wejherowo wygrała Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw
Europy.
W Grudziądzu odbywały się XVI Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek oraz Eliminacje do Mistrzostw Europy
Kadetek (Juniors). Weronika Pawlak stanęła na najwyższym stopniu podium. Równie dobrze zaprezentowała się
Natalia Zwara, którą od medalu Mistrzostw Polski Juniorów
dzieliła jedna zwycięska walka i zajęła piątą lokatę.
- Eliminacje do Mistrzostw Europy zakończyłam stojąc na
najwyższym podium. Dziękuje trenerowi Wojciechowi Wasiakowskiemu, wszystkim bliskim, którzy zawsze we mnie
wierzą oraz panu Adamowi za zadbanie o regenerację mojego organizmu - podsumowała sukces Weronika Pawlak.

Kickboxing w Luzinie

Rodzinne Master Cup
Weronika Pawlak na podium razem z trenerem.

Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego

Najlepsi zawodnicy w Wejherowie
Najlepsi karatecy z województwa wzięli udział
w Pomorskim Turniej Karate Tradycyjnego, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.
Podczas turnieju rywalizowano w kilku kategoriach
wiekowych, począwszy od
dzieci i juniora młodszego a
kończąc na seniorach.
Dekoracji najlepszych zawodników rocznika 20082009 oraz 2010 dokonał
członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego Jacek Thiel
oraz Prezes Okręgowego

Związku Karate Tradycyjnego, a zarazem Prezes Karate
Klub Wejherowo Mirosław
Ellwart.
Zawody odbyły się m.in.
dzięki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Wejherowie.
Organizatorem turnieju był
Karate Klub Wejherowo i
Okręgowy Związek Karate
Tradycyjnego w Gdańsku.

Kickboxing. Pomorskie mistrzostwa

Nasi zawodnicy wśród najlepszych

Na hali widowiskowo-sportowej Gminnego
Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, dzieci, młodzież, dorośli i rodzice młodych
sportowców wzięli udział w piątym Klubowym
Turnieju Pierwszego Kroku Master Cup. W rodzinnym spotkaniu z kickboxingiem uczestniczyły 142 osoby.
Na dwóch matach rywalizacja przebiegała w systemie touch contact (zabawa na piankowe pałki) oraz pointfighting
(walka w ograniczonym kontakcie). Duże emocje wzbudziły
także walki touch contact rodziców oraz konkurs pompek dla
ojców i rywalizacja skoków na skakance dla mam.
Każdy uczestnik turnieju otrzymał medale pamiątkowe,
pyszny medal piernikowy wykonany przez panią Kingę Blokus oraz dyplom. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary ufundowane przez Starostwo Wejherowskie.
Wręczono także Puchar dla Najmłodszego Zawodnika Turnieju, który otrzymała Kornelia Sobczyńska. Tytuł najlepszej zawodniczki trafił do Laury Powalskiej (sekcja sportów
walki Fighter Tomasz Hirsz), najlepszego zawodnika do Doriana Kupca (Kickboxing Wejherowo Rafał Karcz).
Zwycięzcy wszystkich kategorii pointfighting, mogli liczyć
oprócz pucharów na nagrody rzeczowe ufundowane przez
firmę Sport Masters. Turniej był okazją do wręczenia wyróżnień i podziękowań osobom i firmom, które wspomagają
działalność sportową stowarzyszeń sportowych w Wejherowie i Luzinie.
Tytuł „Honorowego Członka Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego” za rok 2016 przyznano: ITO DESIGN
(sponsor Zuzanny Kalbarczyk), Barbara i Mirosław Odynieccy - promotorzy kickboxingu w powiecie wejherowskim oraz
Piotr Klecha - Dyrektor GOSRiT Luzino.

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzino podczas Mistrzostw
Województwa Pomorskiego w kickboxingu w Gdańsku. Mistrzami zostali:
Julia Kwidzińska w formule kick-light kadetek starszych, Zuzia Kalbarczyk w formule kick-light oraz pointfighting kadetek starszych, Mikołaj
Herzberg w formule kick-light juniorów, Paulina Stenka w formule kick-light juniorek i Filip Stark w formule pointfighting juniorów.
Dodatkowo
Zuzanna
Kalbarczyk otrzymała tytuł najlepszej kadetki Mistrzostw. Wśród sędziów
Patrycja Hinc, sędzia Polskiego
Związku
Kickboxingu,
jednocześnie
zawodniczka i instruktorka z Luzina zebrała dobre
recenzje i uznanie w gronie
doświadczonych sędziów.

Na wyróżnienie zasługuje też senior, ale najmłodszy stażem startowym
zawodnik Adam Wróbel. W
gronie juniorów Filip Stark
okazał się lepszy od Mikołaja Herzberga. Paulina
Stenka stoczyła zwycięską
w formule kick-light.
Drugie miejsca wywalczyli: Julia Kwidzińska w point-

fighting i Mikołaj Herzberg
w formule pointfighting.
Na Mistrzostwach Polski
w kickboxingu juniorów i seniorów w formule kick-light,
które odbędą się pod koniec
marca w Kartuzach, reprezentować nas będą: Paulina
Stenka KTS-K GOSRiT Luzino oraz Mikołaj Herzberg z
Wejherowa.
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Przedstawienie i pączki

Prawie 3 tysiące złotych na rzecz Hospicjum Domowego p.w. św. Judy Tadeusza w Wejherowie zebrano podczas imprezy charytatywnej.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski

W auli I LO im. Króla
Jana III Sobieskiego wejherowski Teatr OKO zaprezentowal spektakl „Żeglarz”
w reżyserii Wojciecha Rybakowskiego.
Dochód ze sprzedaży biletów oraz pączków, podarowanych przez cukiernie
z powiatu wejherowskiego
przeznaczono właśnie dla
hospicjum. Kwota niespełna 3 tys. zł zawiera m.in.
500 zł, uzyskane z licytacji
…4 pączków!
Teatr OKO i Hospicjum
dziękują wszystkim, a w
sposób szczególny cukiernikom, którzy na ten szczytny
cel przekazali 200 pączków.

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.
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okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych

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”)

Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się
9 marca 2017 r., a kolejny 23 marca

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 677 46 16 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
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