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Budżet
Obywatelski
3 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie
projektów do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wnioski można składać do
4 maja br., a na ich realizację przeznaczono
łącznie 1 milion złotych.
Więcej na str. 3 i 9

210 tysięcy zł
dla organizacji
Najwięcej środków, przyznanych 93 organizacjom
pozarządowym przez władze powiatu wejherowskiego przeznaczono na działania z dziedziny sportu.
W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na 2017 rok przekazano łącznie 210 tys. zł. 			
Str. 7

Siódma rocznica
Inscenizacja uroczystego wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy rozpoczęła świętowanie Wielkiego Tygodnia w Wejherowie. W Niedzielę Palmową tłumy
mieszkańców wzięły udział we wspomnianej porannej uroczystości na ulicach miasta oraz w popołudniowym Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii.
Misterium odbędzie się na Kalwarii także w Wielki Piątek o godz. 10.00, natomiast dzisiaj, czyli w
Wielki Czwartek o godz. 16.00 z kościoła św. Anny
wyruszy procesja na Górę Oliwną. Ojcowie Franciszkają i Misternicy Kaszubscy zapraszają.
Str. 5
N A S Z PA R T N E R

Czytelnikom i sympatykom
„Pulsu Wejherowa”
życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość i nadzieję.
Niech będzie to czas głębokich
religijnych przeżyć
i wypoczynku w rodzinnym gronie

W całym kraju odbyły się uroczystości związane z 7. rocznicą tragedii smoleńskiej. Ofiary
katastrofy samolotowej uczczono również w
Wejherowie i Rumi.

W niedzielę odprawiona została uroczysta msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej
w Wejherowie, gdzie złożono kwiaty przy tablicy smoleńskiej. 10 kwietnia złożono kwiaty i zapalono znicze na
rondzie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz na rondzie
Marszałka Macieja Płażyńskiego w Rumi. Tam również
odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy.
Uroczystości zorganizowały komitety terenowe PiS.
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AKTUALNOŚCI
Piłkarze promują Wejherowo

200 tysięcy dla WKS „Gryf”
Gościem piłkarzy i Zarządu WKS „Gryf” był prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który przekazał czek o wartości 200 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone są na
sportową promocję miasta przez drużynę seniorów. Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”
otrzymał także 45 tys. zł na szkolenie młodzieży.
Podczas spotkania na stadionie prezydent Krzysztof
Hildebrandt podkreślił, że
sukcesy sportowe drużyny
piłkarskiej „Gryf” są bardzo
dobrą promocją dla miasta.
- Czekamy na dalsze
osiągnięcia. Niech zawodnicy grają jak najlepiej, niech
zwyciężają, niech dają nam,
kibicom radość i dobrą zabawę. Życzymy dobrych wyników! - powiedział prezydent
Wejherowa.
- Dziękujemy za wsparcie
finansowe ze strony miasta,
a tę kwotę przeznaczymy
m.in. na wyjazdy na spotkania. Jako klub będziemy jak
najlepiej promować Wejherowo - powiedział Piotr Waga, prezes WKS „Gryf”.

Druga woliera zamieszkana

Żurawie
w koronach

Piękne, majestatyczne, wyjątkowe - takie
są żurawie koroniaste, które niedawno zamieszkały w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

Fot. Urząd Miejski

Komunikacja Konferencja Prawa i Sprawiedliwości

Linia 6 Posłowie na rynku
inaczej
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z
o.o. zawiadamia, że od 18
kwietnia 2017 roku zmienia się rozkład jazdy linii
nr 6. Linia nr 6 przedłużona zostaje w kierunku do
ulicy Patoka.
Nowym przystankiem końcowym będzie przystanek „Wejherowo Necla/Patoka 02”, który
będzie również przystankiem
początkowym tej linii dla kierunku do ulicy Rogali.
Dodatkowo na nowym odcinku będą przystanki:
Wejherowo Necla/Patoka 01
- dla kierunku do ulicy Rogali
Wejherowo Chmielewskiego
02 - dla kierunku do ulicy Patoka.
Informacje o zmianach w
rozkładzie jazdy znajdują się na
stronie internetowej
www.mzkwejherowo.pl
oraz u dyspozytora MZK
pod nr. tel. 58 572 29 33
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Posłowie PiS - Marcin Horała z Gdyni, Łukasz Schreiber z Bydgoszczy, Szymon Szynkowski vel Sęk z Poznania, Grzegorz Puda z
Bielska-Białej i Waldemar Buda z Łodzi zorganizowali konferencję
prasową na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie.

Jak wyjaśnił M. Horała,
wymienionych posłów łączy zainteresowanie tematyką samorządową, a także
posiadane
doświadczenie.
Wszyscy zostali z ramienia
Prawa i Sprawiedliwości pełnomocnikami wojewódzkimi
ds. przygotowania wyborów
samorządowych w swoich regionach.
Posłowie PiS rozpoczęli cykl spotkań z mieszkańcami (ostatnio byli m.in. w
Gdyni i we Władysławowie),
na których rozmawiają o budzących kontrowersje i obawy zmianach w wyborach do
samorządów, ale także na inne aktualne tematy.
Na Kaszubach tematem
spotkań są m.in. planowane
drogi, takie jak Trasa Kaszubska i Via Maris.
AK.

Cztery żurawie koroniaste adaptują się obecnie do nowych warunków. Z sąsiedniej woliery spoglądają na nie dwa
bieliki, które do Wejherowa trafiły w ubiegłym roku..
Żurawie koroniaste mają szare upierzenie z białymi fragmentami na skrzydłach oraz charakterystyczną, złotą koroną na głowie.
- Ptaki osiągają około metrową długość ciała, a rozpiętość ich skrzydeł sięga 180-200 cm - poinformował Paweł
Formela, kierownik działu edukacji przyrodniczej WZNK.
- Te dostojne ptaki żywią się nasionami, orzechami, a także
owadami i płazami. Obserwujemy ich zachowanie, aby uzupełniać wiedzę i jak najlepiej się nimi opiekować.
Woliery z ptakami podnoszą atrakcyjność parku.
- W tym roku, w ramach rewitalizacji parku, przeprowadzone zostaną kolejne prace, m.in. modernizacja kanałów
oraz siłowni na świeżym powietrzu - powiedział prezydent
Krzysztof Hildebrandt.

Wypadek na „szóstce”

Bez prawa jazdy
W Gościcinie na drodze krajowej nr 6, volkswagen, jadący w kierunku Wejherowa zjechał na
przeciwległy pasu ruchu i zderzył się czołowo z
citroenem jumper.

Komitet PiS Powiatu Wejherowskiego serdecznie zaprasza
na spotkania z posłem Marcinem Horałą, które odbędą się
25 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Strzepczu i o godz. 19.00 w salce przy parafii św. Piotra Apostoła w
Bożympolu Wielkim.
Tematem spotkania będzie ocena aktualnej sytuacji w kraju oraz budowa Trasy Kaszubskiej.

W wyniku zdarzenia trzy osoby
zostały przetransportowane do szpitala. Dwie z nich
odniosły
poważniejsze obrażenia.
Okazało się, że
23-letni kierowca
volkswagena
ma
sądowy zakaz kierowania pojazdami
mechanicznymi.
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AKTUALNOŚCI
Wejherowski Budżet Obywatelski

Można składać wnioski
3 kwietnia br. Urząd Miejski rozpoczął przyjmowanie projektów
do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Można je składać do 4 maja br. Mówił o tym prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas spotkania z działaczami KS Tytani na ich boisku
przy ul. Kochanowskiego. Ten obiekt sportowy zostanie przebudowany w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Co ważne, wnioski projektowe, które zostaną złożone w Urzędzie Miejskim
w tej edycji Budżetu Obywatelskiego i zostaną wybrane przez mieszkańców
w głosowaniu, będą realizowane w przyszłym roku.
- W tym miejscu będzie
realizowany projekt Budżetu Obywatelskiego z 2016
roku - powiedział prezydent Wejherowa na boisku
przy ul. Kochanowskiego.
- Ten projekt nosi nazwę
„Centrum Sportu Tytani”. Zgodnie z planem powstanie tu m.in. bieżnia o
długości około 180 m oraz
trzy boiska, do piłki ręcznej, do koszykówki oraz do

piłki plażowej. Realizacja
tego zadania przewidziana jest do końca tego roku.
W praktyce prace zakończą
się z końcem października
2017 roku.
Koszt realizacji tego projektu wyniesie około 200
tys. zł. Boisko zbuduje znana mieszkańcom miasta
spółka - Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie.
Jak podkreślił prezydent
Krzysztof Hildebrandt,
obiekt będzie służył nie tylko sportowcom z klubu Tytani, ale również wszystkim
mieszkańcom, dlatego zaplanowano tam m.in. bieżnię lekkoatletyczną.
Kierownik klubu KS Ty-

tani Maciej Nowociński
poinformował, że obok boiska powstanie siłownia fitness, strefa rekreacyjna i
mały plac zabaw dla dzieci.
- Podczas gdy rodzice
przyjdą poćwiczyć lub pobiegać, dzieci będą mogły również aktywnie i bezpiecznie
spędzić czas. Powstanie
również oświetlenie oraz
system monitoringu - powiedział M. Nowociński.
- Chcemy podwyższyć
wysokość ogrodzenia co najmniej o jedno przęsło, aby
ograniczyć „dzikie” wskakiwanie na teren obiektu,
choćby z powodu bezpieczeństwa - dodaje prezes
klubu Remigiusz Sałata.

Prezes KS - Tytani, Remigiusz Sałata i prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Skarbnik miasta Arkadiusz
Kraszkiewicz
przypomniał, że swoje propozycje do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego mogą
składać wszyscy mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat i zebrali co
najemnej 50 podpisów poparcia wejherowian pod
swoim projektem.

Fot. UM

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2017 należy składać
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub Ratusza przy pl. Jakuba Wejhera 8 do 4 maja 2017 r.
W razie wątpliwości, skontaktuj się z ekspertami:
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

ŻYCZENIA

3

13 kwietnia 2017

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA
Niedziela Palmowa w Wejherowie

Wjazd do Jerozolimy
Niedziela Palmowa upłynęła w Wejherowie zgodnie z wieloletnią
tradycją. Dzięki wysiłkowi organizatorów (Wejherowskie Centrum
Kultury, Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy) i licznemu udziałowi mieszkańców miasta, jak co roku ulicami miasta przeszedł orszak, przypominający triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Przedpołudniowa inscenizacja rozpoczęła świętowanie Wielkiego Tygodnia
w Wejherowie. Wejherowianie nie tylko tłumnie
wzięli udział w uroczystości
Niedzieli Palmowej, ale też
przynieśli ze sobą tradycyjne
palmy. Małe, duże i ogromne, pięknie przybrane palmy
poświęcił ks. prałat Tadeusz Reszka, który poprowadził wiernych w procesji od
Bramy Oliwskiej do kościoła
Trójcy Świętej.
W pochodzie wzięły udział
całe rodziny, a podczas uro				
Fot. Anna Kuczmarska
czystości panowała radosna
atmosfera.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Jak co roku w Luzinie

Wielkanoc na Kaszubach

W hali sportowo-widowiskowej w Luzinie w Niedzielę Palmową odbyła się po raz szósty coroczna impreza „Wielkanoc na Kaszubach”.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich rywalizowały w takich konkurencjach, jak prezentacja stołu, palma i pisanka wielkanocna oraz koszyk ze święconką. Potrawy poświęcił ks.
prałat Zygfryd Leżański w towarzystwie wójta gminy Luzino - Jarosława Wejera.
Pokazom kulinarnym towarzyszył kiermasz świąteczny oraz prezentacje artystyczne.
Na zdjęciu powyżej liczna reprezentacja KGW w Robakowie. Więcej zdjęć z tej imprezy zamieścilismy na: facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIA
Misterium na Kalwarii Wejherowskiej

Wyjątkowa droga krzyżowa
Najważniejsza uroczystość Wielkiego Tygodnia na Kalwarii Wejherowskiej odbędzie
się w Wielki Piątek, ale w inscenizacji pt.
Misterium Męki Pańskiej mogliśmy uczestniczyć także w minioną Niedzielę Palmową.

				

Fot. Zygmunt Pałasz

Z tej możliwości skorzystali liczni wierni z naszego miasta
i powiatu oraz z Kaszub. Jak co roku w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie pojawiły się tłumy.
Przypomnijmy, że kolejne uroczystości Wielkiego Tygodnia, połączone z inscenizacją odbędą się dzisiaj i jutro.
W Wielki Czwartek (13 kwietnia) ojcowie franciszkanie
zapraszają Misterium Męki Pańskiej - Droga Pojmania. Początek nabożeństwa zaplanowano o godz. 16.00 w
kościele klasztornym św. Anny. Stamtąd wyruszy procesja
na Górę Oliwną.
Inscenizację wyreżyserował Wojciech Rybakowski, podobnie, jak Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się
w Wielki Piątek (14 kwietnia) o godz. 10.00 na Kalwarii. Początek przy Pałacu Piłata (ul. Marynarki Wojennej).
Jak co roku, Misterium Męki Pańskiej odbędzie się też w
Strzebielinie, gdzie inscenizację przygotował tamtejszy Teatr Odeon pod kierownictwem Dawida Kwidzińskiego.
Początek w Wielki Piątek o godz. 21.00.
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WYDARZENIA
Gmina Wejherowo. Uroczystość i biegi w Piaśnicy

W hołdzie ofiarom zbrodni
Z okazji obchodów Dni Piaśnickich przed pomnikiem ku czci ludzi zamordowanych w
Lasach Piaśnickich odbyły się uroczystości patriotyczne. Wzięli w nich udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele stowarzyszeń piaśnickich oraz instytucji, placówek oświatowych oraz wojsko z kompanią reprezentacyjną na czele.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Konkurs w Gniewinie

Tradycyjne
palmy
W Niedzielę Palmową w kościele parafialnym św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie
można było zobaczyć wspaniałe palmy, wykonane przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz przez niektóre sołectwa.
Piękne palmy są efektem rozgrywanego od 17 lat Międzyszkolnego Konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Rywalizacja ma za zadanie kształtowanie poczucia
więzi z polską tradycją ludową i rozwijanie twórczej inwencji. Uczestniczą w nim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy: Samorządowego Zespołu Szkół w
Gniewinie oraz Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie.
27-osobowa komisja, której przewodniczyli: wicedyrektor
SZS w Gniewinie Wioletta Majer-Szreder, wicedyrektor
SZS w Kostkowie Mirosława Tempska oraz proboszcz parafii w Gniewinie ks. Marian Miotk i ks. Dawid Szczeblewski, oceniła 18 palm wykonanych z wielką starannością
i pomysłowością. Zwycięzców przedstawił podczas niedzielnej mszy św. ks. Marian Miotk:
Grand Prix zdobyła klasa II A SP w Gniewinie
I miejsce - klasa 0 A SP Gniewino
II m. - klasa 0 A SP Kostkowo
III m. ex aequo - klasa II A Gimnazjum w Kostkowie,
klasa III B SP w Gniewinie i kl. I A SP w Gniewinie
Przyznano także wyróżnienia.
Organizatorkami konkursu na „Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną” od lat są Joanna Lewicka, Sabina Domaros i Danuta Afeltowicz-Machalińska.

Zamordowane przez hitlerowców ofiary uczczono apelem pamięci, salwą honorową
oraz kwiatami i zniczami,
złożonymi pod pomnikiem.
Uczestnicy odmówili modlitwę za rozstrzelanych
mieszkańców Pomorza, a
także ofiary przywożone tu
z daleka. Wysłuchali także
okolicznościowego programu artystyczno-patriotycznego, przygotowanego przez
uczniów
Samorządowego
Gimnazjum w Bolszewie.
W uroczystości udział
wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych
powiatu wejherowskiego,
miasta Wejherowa oraz
Gminy Wejherowo (główny
organizator Dni Piasnickich), oraz innych gmin.
Obecni byli parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele duchowieństwa
i
służb
mundurowych,
młodzież szkolna, a także
mieszkańcy powiatów puckiego i wejherowskiego.

Fot. Starostwo Powiatowe

Modlitwę prowadził kustosz Sanktuarium Piaśnickiego ks. prałat Daniel
Nowak. Nie mogło wreszcie zabraknąć członków
stowarzyszenia
Rodzina
Piaśnicka. Obecne były
poczty sztandarowe szkół,
instytucji i organizacji.

Zwyczajowo podczas Dni Piaśnickich odbyły się specjalne biegi: na dystansach 100 m
(dla przedszkolaków - na zdjęciu), 400 m, 800 m, 1500 m, oraz Bieg For Fun, a także bieg
główny na dystansie 10 km ze startem sprzed Bramy Piaśnickiej w Wejherowie. Ponadto
odbył się Piaśnicki Rajd Rowerowy oraz Olimpiada Wiedzy o Martyrologii Piaśnicy.
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Lasy w Piaśnicy są
symbolem
niemieckiego okrucieństwa i zbrodni
popełnionej
przez
hitlerowców na mieszkańcach Polski, Kaszub oraz
Pomorza w 1939 i 1940 r.
Prawdopodobnie rozstrzelano ok. 14 tysięcy ludzi, ale może dużo więcej
bo nadal nie ma pełnych
informacji o tym mordzie.
Piaśnica to największa
na Pomorzu nekropolia
Polaków z czasów II wojny
światowej. Oddziały Selbstschutzu i SS mordowały
w lesie ludzi (w tym dzieci)
tylko za to, że byli Polakami a zwłaszcza dlatego, że
stanowili elitę, inteligencję
polską, kaszubską, pomorską. Piaśnica nazywana jest
„Pomorskim Katyniem” lub
„Kaszubską Golgotą”.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Oferują ciekawe zajęcia dla mieszkańców powiatu wejherowskiego

210 tysięcy złotych
dla organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały dofinansowanie
na realizację zadań publicznych, w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu
Wejherowskiego na 2017 r. W tym roku na ten cel przeznaczono aż 210 tysięcy złotych. Spośród zgłoszonych ofert wsparcie otrzymały 93 przedsięwzięcia. Najwięcej, bo blisko połowę środków, przyznano
na działania z dziedziny sportu.
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło
się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy odebrali
umowy na realizację wybranych zadań publicznych.
- Dzięki zadaniom realizowanym przez organizacje
pozarządowe każdego roku udaje się przeprowadzić
wiele ciekawych przedsięwzięć, które na stałe wpisały się już do kalendarza
imprez powiatowych, m.in.:
Redzkie Impresje, Konkurs
Haftu Kaszubskiego, Puchar Strongman, Otwarte
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Tenisie Stołowym czy Maraton Pieśni
Patriotycznych w Pałacu –
podkreśliła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

KULTURA, SPORT
I WYPOCZYNEK

Na realizację zadań publicznych w 2017 r. najwięcej środków przeznaczono
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 88.700
zł oraz działania związane
z kulturą, sztuką i ochroną
dóbr kultury - 42.000 zł.
Ponadto na zadania w
sferze wypoczynku dzieci
i młodzieży przekazano 29.500 zł, działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w
zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz
integracji osób niepełnosprawnych - 21.600 zł.

ZDROWIE
I TURYSTYKA

Zarząd Powiatu Wejherowskiego wsparł także
zadania z zakresu ochrony
i promocji zdrowia prze-

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych
ze starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius .

znaczając na ten cel kwotę - 8.800 zł, ratownictwa
i ochrony ludności - 7.500
zł oraz oświaty i wychowania - 4000 zł.
Natomiast na promocję
turystyki, w tym lokalnych
produktów turystycznych
przeznaczono - 3.200 zł.

SŁUŻYĆ
SPOŁECZNOŚCI

Od wielu lat staramy się
wspierać inicjatywy, które
służą społeczności lokalnej
- zaznaczył Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel.
- Są wśród nich działania
profilaktyczne na rzecz
ochrony i promocji zdrowia,
imprezy cykliczne związane z upowszechnianiem
kultury fizycznej, przedsięwzięcia sprzyjające ak-

tywnemu
wypoczynkowi
dzieci i młodzieży oraz propagujące walory turystyczno-krajobrazowe Powiatu
Wejherowskiego.
Do 13 stycznia br. uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego mogły składać
wnioski i ubiegać się o dofinansowanie realizowanych
przez nie zadań w 2017 r.
w dwunastu obszarach.
Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpłynęło łącznie 130 wniosków.
Środki, które przeznacza Zarząd Powiatu Wejherowskiego z roku na rok
są coraz wyższe, w 2014 r.
przekazano 150 tys. zł, w
2015 r. 176 tys. zł, a rok
temu 200 tys. zł.

Umowę na dotacje odbiera prezes ZKP w Wejherowie
- Miroław Gaffka. Gratulacje składają: starosta Gabriela Lisius i Genowefa Słowi, wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wejherowskiego. Po prawej siedzą: Łucja Słowikowska i Grzegorz Gaszta - radni powiatowi.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius, Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa
Słowi, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej Łucja Słowikowska, Przewodniczący Komisji
Edukacji Ludwik Zegzuła oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Grzegorz Gaszta.
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Dotacje
otrzymali:
Stowarzyszenie Amazonek
Polskie Towarzystwo SR
Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich
Fundacja „Trzeźwość”
KGW w Bolszewie
Stowarzyszenie „Barka”
Polski Związek Niewidomych
Stowarzyszenie „Duet” w Rumi
Fundacja „Usmiech Dziecka”
Wejherowskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Autyzmem
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
Stowarzyszenie „Wsparcie”
Fundacja Zdrowia „ESCO”
Akademia Złotego Wieku
WUTW YMCA
Akademia Tenisa Stołowego
Stow. Rozwoju Wsi „ECO-Kąpino”
Związek Harcerstwa Polskiego
Parafia Św. Wojciecha w Rozłazinie
Stow. Lewino - Natura XXI,
OSP w Kniewie
Stow. Shotokan i LA
Karate Klub Wejherowo
Stow. „Nasze Gniazdo”
Caritas OPP
Klub Karate Kyokushin i SW
Fundacja „Światło - Życie”
Stow. Gospodarzy, Gospodyń
i Sympatyków wsi Robakowo
Stow. Artystów Plastyków „Pasja”
Rumski Uniwers. Trzeciego Wieku
Nadmorska Grupa Fotograficzna
Chór „Cantores Veiheroviennses”
Stow. Rekonstrukcji Historycznych
Pułk Czarnieckiego
Stowarzyszenie „Kunszt”
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Stow. Miłośników Muzyki
Chór „Camerata Musicale”
Stow im. Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski”
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Stow. Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”
ISS „START”
OSP w Bolszewie
Klub Sportowy Karate „Sakura”
Gminne Stow. LZS w Lini
Gminny Klub Sportowy w Luzinie
UKS „Parkour Wejherowo”
Taneczny Klub „Creative Dance”
Rumski Klub Sportowy
Stow. „Naprzód Wejherowo”
Karate Klub Wejherowo
Wejherowskie Stow. Sportowe,
Klub Sportowy „Tytani”
UKS „Team Dragon”
UKS „Siódemka” , UKS „Ósemka”
Klub KTN Łowcy Przygód
WTKKF
KS Floorball Team Rumia
Akademia Piłkarska Karol
Klub Sportowy „Wejher”
Gminny Klub „Barca” Bolszewo
Klub Sportowy Strzebielino
Kaszubskie Towarzystwo SK
Wejherowski Klub
Kulturystyczny „Apollo”
Klub Sportowy „Chopina”
Akademia Tenisa Stołowego
Choczewskie Stowarzyszenie
Turystyczne

7

13 kwietnia 2017

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Powiat wyremontował chodnik

W Gimnazjum w Strzebielinie

Oberwał się sufit
Wygodniej
na ul. Sobieskiego
Zakończył się remont chodnika przy drodze powiatowej, ul. Sobieskiego w Wejherowie. Robotami został objęty fragment o długości 145 metrów, na odcinku od wjazdu do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie do wjazdu na teren Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.
Były to pierwsze pracedrogowe spośród wielu inwestycji zaplanowanych w
bieżącym roku.
- Ze względu na sprzyjającą pogodę na początku
marca rozpoczęły się prace remontowe na ul. Sobieskiego w Wejherowie - mówi
wicestarosta
wejherowski
Witold Reclaf. - W ramach
inwestycji wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z
podbudową oraz wykonano
wjazdy z kostki brukowej.
Koszt zadania wyniósł
prawie 80 tys. i był finansowany w całości z budżetu powiatu wejherowskiego.
- Nowy chodnik na ulicy Sobieskiego z pewnością
ułatwi poruszanie się miesz-

kańcom tej części miasta
i osobom korzystającym z
usług powiatowych instytucji - powiedziała starosta
Gabriela Lisius.

Straż Pożarna

Rozpoczęły się już kolejne inwestycje drogowe na
terenie powiatu wejherowskiego, o czym napiszemy
wkrótce.

W holu gimnazjum w Strzebielinie (gmina Łęczyce) oberwał się
podwieszany sufit z płyt gipsowo-kartonowych. Sufit runął na podłogę, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany. Stało się to w
poniedziałek, 3 kwietnia około godz. 14.30.
Na miejscu zdarzenia
pracowała straż pożarna,
policja oraz powiatowy inspektor budowlany, ale jeszcze przed przyjazdem służb
ratowniczych dyrekcja placówki ewakuowała nauczycieli, uczniów i pracowników
szkoły - w sumie 102 osoby.
Policyjni technicy dokonali oględzin miejsca zdarzenia, na miejscu pojawił
się też biegły rzeczoznawca
budowlany.
W momencie wypadku,
w gimnazjum właśnie rozpoczęła się siódma, ostatnia
godzina lekcyjna. Wszyscy
uczniowie zdążyli wejść do
klas. Świadkowie twierdzą,
że w momencie zdarzenia huk
był tak wielki, jakby przez
szkołę przeszło tornado.
Budynek
gimnazjalny
oraz przedszkole, w którym
doszło do zdarzenia to nowy obiekt, dobudowany do

Oddali cenny dar

podstawówki niecałe 3 lata
temu. Szkoła zaczęła funkcjonować 1 września 2014
roku. Jak mówi dyrekcja,
wszystko zostało odebrane i poddawane okresowym
przeglądom. Do tej pory nowy budynek nie sprawiał
żadnych kłopotów.
- Ten obiekt jest jeszcze
na gwarancji, a tuż po zdarzeniu obejrzał go rzeczoznawca - informuje Bożena
Pruchniewska, zastępca
wójta gminy Łęczyce. - Na
podstawie jego opinii inspektor nadzoru budowlanego
podjął decyzję o wyłączeniu
z użytkowania części budynku, ale nie całej szkoły, która
funkcjonuje bez przerwy.
W holu, w którym doszło
do zdarzenia zamontowany był podwieszany sufit.
W pozostałych częściach budynku jest inna konstrukcja
sufitów i ścian.

SpoKREWnieni Akcja krwiodawstwa
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służbą”, której celem jest oddanie hołdu
Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddanie krwi.
W akcji udział wzięło 32 funkcjonariuszy z wejherowskiej
Komendy. Strażacy oddali prawie 10 litrów krwi.

MotoKrew 22 kwietnia
22 kwietnia br. po raz dziesiąty na wejherowskim
rynku odbędzie się akcja MotoKrew „Motocykliści
Dzieciom”. Impreza rozpocznie sezon motocyklowy.
Entuzjaści podróżowania motocyklami spotkają się, aby zainaugurować kolejny sezon motocyklowy.
Zbiórka krwi rozpocznie się o godz. 10.00 na pl. Jakuba
Wejhera. Celem akcji jest zbiórka krwi dla dzieci oraz promocja
honorowego krwiodawstwa. O godz. 12.00 w tym samym miejscu, odbędzie się msza święta, odprawiana przez księży motocyklistów, którzy poświęcą wszystkie motocykle.
Oprócz tego dla uczestników przygotowano imprezy towarzyszące: koncerty, występy, pokazy ratownictwa, zabawy dla
dzieci oraz poczęstunek dla motocyklistów. Wszystko organizuje Klub Motocyklowy Nine Six MC Poland chapter North.
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w Bolszewie

Podczas Wiosennej Zbiórki Krwi w Bolszewie zebrano ponad 13 litrów krwi. Ten
cenny dar oddało łącznie 29 osób, ale chętnych było znacznie więcej.
Na apel organizatorów
odpowiedziały 43 osoby, ale
po badaniach lekarze dopuścili 29 krwiodawców.
Każda osoba, która oddała krew dostała upominek, ale dar, jaki przekazali
krwiodawcy jest bezcenny.
Ich krew może uratować komuś życie.
- Dziękuję OSP Bolszewo,
grupie SIM PCK Wejherowo
oraz mediom za współpracę
przy organizacji Wiosennej
Zbiórki Krwi - mówi Ewa

Trocka, prezes Klubu HDK
PCK Wejherowo (na zdjęciu), organizatorka akcji.
- Dziękuję ekipie krwiobusu za profesjonalną obsługę i miłą atmosferę. Przede
wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które przyszły
z chęcią oddania krwi.
Ewa Trocka zaprasza na
kolejną akcję krwiodawstwa, która odbedzie się
24 czerwca br.,przy Pałacu
Przebendowskich w parku
w Wejherowie.

- Sufit, który się oberwał
stanowił lekką konstrukcję,
szczęśliwie, że nikogo nie było w holu w czasie tego zdarzenia - dodaje pani wójt.
- Trwa wyjaśnianie przyczyn
wypadku. Lada dzień spodziewamy się protokołu.
7 kwietnia br. gmina wystąpiła do firmy z Pruszcza
Gdańskiego - wykonawcy
obiektu - o podjęcie czynności, zmierzających do odbudowy sufitu.
AK.

Wielkanocny
spacer
Przewodnik PTTK Renata Makiła zaprasza na
popołudniowy spacer po Kalwarii Wejherowskiej w drugi
dzień Świąt Wielkanocnych.
Zbiórka 17 kwietnia przy
Ratuszu w Wejherowie o
godz. 17.00.
Czas trwania spaceru ok.
2,5 h.

Warsztaty
w PUP
Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
dostępne na rynku źródła finansowania to tematy warsztatów „Przedsiębiorcą być!”
Spotkanie przy współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy odbędzie się 20 kwietnia
o godz. 10.00 przy ul. I Brygady Pancernej 32 w Wejherowie. Warsztaty organizowane
są w ramach ogólnopolskiej
akcji „Twój biznes to Twoja
Inicjatywa!”, którego pomysłodawcą jest Fundacja Tax
Care, Inicjatywa Wspierania
Przedsiębiorczości.
Rejestracja na: https://fundacja.taxcare.pl/szkolenia/wejherowo-przedsiebiorca-byc/
Udział w warsztatach jest
bezpłatny, ale liczba miejsc jest
ograniczona.

redakcja@pulswejherowa.pl
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POWIAT
Otwarcie samorządowego żłobka w Luzinie

„Tuptusie” dla maluchów

Mistrzostwa województwa

Baśka w Lini

W Luzinie otwarto samorządowy żłobek o nazwie „Tuptusie”. Tę bardzo potrzebną placówkę zbudowano dzięki pozyskaniu ponad trzymilionowej dotacji z programu rządowego.
Uroczystość odbyła się z
udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha,
przedstawicieli władz powiatowych, które reprezentowali członkowie Zarządu
Powiatu - Jacek Thiel,
Wojciech Rybakowski i
Kazimierz Bistroń oraz
wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Genowefa Słowi.
Nie zabrakło władz gminy
Luzino - wójta oraz radnych,
a także samorządowców z
innych gmin.
Od 3 kwietnia do żłobka
uczęszcza około 100 dzieci,
w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
Budowa placówki była
możliwa dzięki pozyskaniu
przez gminę dofinansowania
z rządowego programu „Maluch 2016”. Gmina Luzino
otrzymała na ten cel najwyższe dofinansowanie spośród
wszystkich placówek w kraju, ok. 3 mln zł. Koszt budowy wyniósł ponad 4 mln zł.

W Gminnym Domu Kultury w Lini po raz
ósmy odbyły się Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego w Kaszubską Baśkę. 88 miłośników tej gry karcianej grało systemem
3x60 rozdań.
Podczas
uroczystości
otwarcia nowej placówki
gości - w tym wojewodę
pomorskiego i przedstawicieli władz powiatu witał wójt gminy Luzino,
Jarosław Wejer.
Zdjęcia z archiwum Starostwa Powiatowego.

OGŁOSZENIE

					
			

Łęczyce, dnia 13 kwietnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do
sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy
Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r.
Na podstawie art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 21.04.2017 roku do 23.05.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa
49, 84 – 218 Łęczyce w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.04.2017
roku w siedzibie Gminnej Instytucji Kultury, przy ul. Tuwima 4 w Strzebielinie o godzinie 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.
39 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2017 r.				
							Wójt Gminy Łęczyce
							
Piotr Wittbrodt
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W Łęczycach

Czipy
dla psów
Właściciele psów, mieszkający na terenie gminy
Łęczyce mogą skorzystać
z bezpłatnego czipowania
swoich czworonogów.
Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym
numerem (zapisanym w bazie
danych), który można odczytać za pomocą specjalnego
czytnika, umożliwia odnalezienie właściciela psa w razie
zaginięcia zwierzęcia.
Zabiegi czipowania wykonywane są w gabinetach weterynaryjnych w Łęczycach
przy ul. Długiej 17, w Luzinie
przy ul. Chopina 13 oraz w
Bożympolu Wielkim. przy ul.
Osiedlowej 4/1.
Więcej informacji: w Urzędzie Gminy w Łęczycach lub na
stronie: www.leczyce.pl

W końcowej klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Bogdan Miszka z Remus Żelistrzewo zdobywając nagrodę
główną - telewizor. Drugie miejsce wywalczył Mariusz
Kozakiewicz z Wejher Wejherowo, a trzecie - Bolesław
Jaszke z Rekowa. Kolejne miejsca zajęli: Rajmund Bigus z
Mirachowa, Marek Hewelt z Szemuda i Mariusz Pranczk
z drużyny Jelonek Szemud. Zdobywcy pierwszych 6 miejsc
otrzymali okazałe puchary, dyplomy oraz prezenty w postaci
artykułów gospodarstwa domowego.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna Remus Żelistrzewo, II miejsce zdobyła drużyna Wejher Wejherowo,
a III miejsce wywalczyli zawodnicy z Rekowa. Zawodnicy
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz artykuły gospodarstwa domowego. Pucharami wyróżniono także najlepszą zawodniczkę, którą została się Ludwina Pipka z Lini,
najstarszego uczestnika, którym okazał się 85-letni Mieczysław Sobisz z Lęborka, a także najlepszego zawodnika z
Gminy Linia - Andrzeja Darznika z Miłoszewa.
Zawody podsumowali i nagrody wręczali: wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht i Jan Trofimowicz, dyrektor GDK, a zarazem zastępca przewodniczącego Rady Woj.
Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku.
Sędzią głównym zawodów był Tadeusz Meyer z Lewinka.
Oprócz lińskiego GDK współorganizatorami zawodów byli: Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz
Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
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KULTURA, EDUKACJA
Sukces tancerek z WCK

Wytańczone puchary
Na IV Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Baletowej w Łebie, pomimo wielkiej konkurencji młodzieży z całego kraju, tancerki z
Wejherowskiego Centrum Kultury, przygotowane przez Elżbietę
Czeszejko odniosły sukcesy.

Marek Kamiński w bibliotece powiatowej

Urodziny i nowa książka
Marek Kamiński, znany podróżnik, zdobywca obu biegunów oraz
Joanna Podsadecka - dziennikarka i autorka książek gościli w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.
Spotkanie związane było z promocją najnowszej
książki pt. „Idź własną drogą”. W osobistej rozmowie z
Joanną Podsadecką słynny
podróżnik po raz pierwszy
opowiada o swojej najważ-

niejszej podróży. O drodze,
która prowadzi poza sukcesy
i osiągnięcia, do poznania tego, co w życiu najważniejsze.
Marek Kamiński opowiada
w książce o wewnętrznych
zmaganiach i odkryciach.

Ponieważ w dniu wizyty
w Wejherowie Marek Kamiński obchodził urodziny,
otrzymał od biblioteki i jej
czytelników urodzinowy tort
z mapą świata, który prezentuje na zdjęciu.

Nagród i wyróżnień było
mnóstwo, ale my wymienimy tylko najważniejsze sukcesy. W najmłodszej grupie
do lat 11 w tańcu klasycznym drugie miejsce zajęły:
Maja Kukowska i Maja, a
Zuzanna Syska była trzecia.
W tej samej kategorii tanecznej pierwsze miejsce
zajął duet z Wejherowa:
Antonina Kas i Dominika
Rompca.
W grupie średniej (12-15
lat) trzecie miejsce w tańcu klasycznym oraz w kat.
jazz zajęła Amelia Badena.
Pierwsze miejsce w jazzie
zdobyła Natalia Zegzuła.
W grupie starszej powyżej 15 lat w tańcu współczesnym Natalia Orchel zajęła
trzecie miejsce.
Pierwsze miejsce w dwóch
kategoriach: taniec klasyczny i taniec współczesny za-

Rumianka w Wejherowie, wejherowianin w Rumi

Dwie wystawy malarstwa
W Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wejherowie
otwarto wystawę prac
Marii Sułkowskiej pt.
„Mistyka codzienności”.
Obrazy Marii Sułkowskiej przedstawiają przedmioty codziennego użytku,
już niepotrzebne, zniszczone, bez znaczenia. Autorce
udaje się jednak nadać im
nową wartość i ważność.

Maria Sułkowska, absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku, jest
aktywnie działającym członkiem Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” w Rumi.
Wystawę będzie można
oglądać do 27 kwietnia.
Na zdjęciu poniżej Maria
Sułkowska i dyrektor Biblioteki im. A. Majkowskiego - Danuta Balcerowicz.

W Miejskim Domu
Kultury w Rumi odbył
się natomiast wernisaż wystawy artysty z
Wejherowa,
Tadeusza
Trockiego pt. „Stąd do
ciekawego świata”.
Zaprezentowane obrazy
to pokłosie podróży, m.in. do
Jordanii, Maroka, Izraela,
Norwegii i innych krajów.
Łącznie
zaprezentowano

jęła formacja Bąbelki. Nieco
starsze (12-15 lat) Baccarki
w tańcu współczesnym były
trzecie, natomiast Baccara
Junior w tej samej kategorii
zajęły drugie miejsce.

W grupie starszej powyżej
15 lat, w kat. jazz - Baccara zajęła pierwsze 1 miejsce.
W tańcu współczesnym mini
formacja również uplasowała się na pierwszym miejscu.

Wiedza o samorządzie

Licealiści najlepsi

24 obrazy z, których każdy
przedstawia inny zakątek
świata. Wystawę otworzył
gość honorowy - prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Oprawę muzyczną stanowił recital Agnieszki
Babicz, artystki Teatru Muzycznego w Gdyni.
Na zdjęciu poniżej: Tadeusz Trocki i jego goście.

Licealiści „Sobieskiego” byli najlepsi w
powiatowym konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym.
W I LO im. Króla Jana III Sobieskiego odbył się etap powiatowy XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym. Wzięło w nim udział 19 uczniów z 5 szkół
ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego.
Czworo laureatów powiatowego etapu konkursu reprezentowało powiat wejherowski na wojewódzkim konkursie
w Gdańsku. Troje z nich to uczniowie I LO w Wejherowie:
Marika Klaman, Dominik Miotk i Paulina Jadczak.
Wśród laueratów znalazła się też uczennica ZSP nr 4 w Wejherowie Weronika Gacek.
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KULTURA, edukacja
Konkurs recytatorski i plastyczny

Bajki zaczarowane

Talenty w muzeum Dzieci w bibliotece

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci świętowano w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Tego dnia biblioteka zaprosiła nie tylko dzieci, ale też gości, którzy czytali im książki.
Do wspólnego czytania zaproszono starostę Gabrielę
Lisius, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Genowefę Słowi, koordynatora
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA Krystynę Laskowską,
prezesa Fundacji Metropolia

Dzieci Agnieszkę Błażewicz, naczelnika Wydziału
Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Piotra
Syrockiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Marcina Drewę.
Dzieci z dwóch przedszkoli wysłuchały baśni pt.

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Było to
pierwsze spotkanie z cyklu
„Bajki zaczarowane w bibliotece”. Na kolejne spotkanie
Biblioteka przy ul. Dworcowej 7 w Wejherowie zaprasza 24 kwietnia wszystkich
rodziców wraz z pociechami.

Laureaci konkursu recytatorskiego z jurorkami oraz wręczającym nagrody członkiem
Zarządu Powiatu, Jackiem Thielem.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyły
się eliminacje do XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Polskiej oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.
W pierwszym konkursie uczniowie wykazali się
wielkimi umiejętnościami
recytatorskimi. W drugim
oceniano i podziwiano obrazy oraz zdjęcia. Temat
konkursu brzmiał: „Powiat

Wejherowski okiem plastyka
i fotografa”. W obu konkursach uczestniczyli utalentowani uczniowie z powiatu
wejherowskiego.
Rywalizację recytatorów,
plastyków i fotografów zor-

ganizował Powiatowy Zespół
Placówek
Oświatowo-Wychowawczych. Podsumowanie obu konkursów odbyło
się w pięknych wnętrzach
muzeum, gdzie można było
również obejrzeć wystawę.

Odyseusze z Wejherowa

Pojadą na Białoruś
Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Odyseja Umysłu”. Tym
samym będą reprezentowali Polskę i Wejherowo na Eurofestiwalu na
Białorusi. Gratulujemy tak dużego sukcesu!

Laureaci konkursu plastycznego ze starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius
oraz członkiem Zarądu Powiatu Wojciechem Rybakowskim. Goście wręczali dziecom
dyplomy i nagrody. 		
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

12

Praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie to ważne
kompetencje. Tego uczy
Odyseja Umysłu - przyjazny
program edukacyjny, ktory
od 10 lat funkcjonuje m.in.
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wejherowie.
Dzieci i młodzież uczą się
kreatywnego i krytycznego
myślenia, angażując się w
proces twórczego rozwiązywania problemów.
W 2014 roku Odyseusze z
tej szkoły zostali mistrzami
Europy! W tym roku znów
będą reprezentować Polskę i
Wejherowo na Eurofestiwalu.

Odyseusze ze Społecznej Szkoły Podstawowej z pucharem, zdobytym w polskiej edycji Odysei Umysłu.
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KULTURA, ROZRYWKA
Warto wybrać się do Filharmonii Kaszubskiej

Jazz i muzyka religijna
Spośród wielu ciekawych wydarzeń w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, dzisiaj polecamy dwa koncerty. Co więcej, mamy dla Czytelników bezpłatne bilety na oba wydarzenia.
25 kwietnia o godz.
19.00 w Wejherowie zagra Marek Napiórkowski
WAW-NYC.
Ten projekt to unikatowa
fuzja różnorodnych osobowości, to połączenie europejskiego konceptu z kubańską
żarliwością. WAW-NYC to
premierowy projekt Marka
Napiórkowskiego, w którym,
za pośrednictwem muzyki,
dynamicznie rozwijająca się
Warszawa spotyka się z tętniącą życiem stolicą jazzu i
współczesnej sztuki.
Tego wieczora na scenie
Filharmonii zagrają: Marek Napiórkowski - gitary,
Clarence Penn - perkusja,
Manuel Valera - piano i
Robert Kubiszyn - bas.
Bilety kosztują: 29 zł
uczniowskie; 39 zł ulgowe;
49 zł normalne.

Magia Kaszub
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 10 kwietnia otwarto wystawę malarstwa Stanisławy
Neubauer pt. „Magia Kaszub”
Autorka jest absolwentką Liceum Plastycznego w Gdyni
Orłowie i Studium Pedagogicznego w Gdańsku, współwłaścicielką (z mężem Markiem) działającej od ponad 20 lat
firmy reklamowej.
Inspiratorka dziecięcych sukcesów plastycznych w konkursach i aukcjach, autorka wystaw malarstwa, fotografii,
wielu zdjęć w regionalnych mediach, wydawnictwach oraz
prac plastycznych znajdujących się w kraju i za granicą.

Warto pójść do kina
Dwa dni później 27 kwietnia o godz. 19.00 na tej
samej scenie pojawi się
orkiestra i chór Akademii
Muzycznej w Gdańsku,
zapraszając na koncert z
okazji 3 rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.
Muzycy i śpiewacy zaprezentują litanijny dorobek

Bilety dla Czytelników
Aby otrzymać bezpłatne podwójne zaproszenie na
jeden z koncertów należy dzisiaj czyli 13 kwietnia do
godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: Bilety na koncert.
Proszę napisać, który koncert Państwa interesuje oraz odpowiedzieć na konkursowe pytanie: Ile chórów weźmie
udział w Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie?
(odpowiedź można znaleźć w tym wydaniu „Pulsu”)
Do wylosowanych osób odpiszemy.

Józefa Zeidlera (zwanego
„polskim Mozartem”) oraz
mszę Floriana Schoena,
ukazując twórczość religijną
oświecenia i romantyzmu.
Studenci Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i
Teorii Muzyki tworzący

Baltic Chamber Choir oraz
Wydziału Instrumentalnego jako Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej
i Wydziału Wokalno-Aktorskiego jako wystąpią pod
dyrekcją
Przemysława
Stanisławskiego.

John Wick 2
Keanu Reeves powraca jako John Wick by ponownie
kłaść trupem kolejne zastępy anonimowych przeciwników i pokazać że po Matrixie jego kariera jeszcze się
nie skończyła.
Film wyreżyserował Chad Stahelski, a scenariusz napisał Derek
Kolstad, czyli autor scenariusza do pierwszego Johna Wicka.
John Wick po wyrównaniu rachunków z rosyjską mafią postanawia odłożyć na bok swoją broń i spędzić resztę życia w domu ze swoim nowym psem. Jednak gdy do jego życia powraca dawny wspólnik
Santino D’Antonio (Riccardo Scarmarcio), ze zleceniem zabicia bardzo ważnej osoby, związany ślubami krwi John nie może odmówić,
więc musi udać się w tym celu do Rzymu. Na miejscu czeka go masa
kłopotów. Fabuła nie powala, jest dość sztampowa, a nawet brakuje ciekawych zwrotów akcji, ale brzmi zdecydowanie bardziej przekonująco, niż kolejna historia o tym, jak jakiś dzieciak zabija pieska
głównemu bohaterowi i kradnie mu samochód.
Postacie też specjalnie się nie wyróżniają, są jednowymiarowe
i napisane standardowo, ale nie irytują i nie odwracają uwagi od
głównej gwiazdy tego filmu. Sceny akcji są niezwykle precyzyjne i
satysfakcjonujące, nie nudzą i podnoszą wartość obrazu.
Jeżeli chcecie obejrzeć rozrywkowy film, od którego oczekujecie
dobrej zabawy na wysokim poziomie, z nieskomplikowaną fabułą,
to możecie się wybrać do kina.
Dorian Rathenow

Konkurs filmowy

Bilety do Multikina
Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na dowolny seans filmowy w Multikinie w Rumi
(Galeria Rumia). Zwycięzcy będą mogli wybrać się do kina
w dniach od poniedziałku do czwartku włącznie, z wyłączeniem imprez specjalnych.
Pytanie konkursowe brzmi:
W którym mieście rogrywa się dramatyczna, a jednocześnie prawdziwa historia, opowiedziana w filmie
„Azyl”, który można obejrzeć w Multikinie?
Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwiskiem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl, do soboty
15 kwietnia br. do godz. 16.00.
W temacie prosimy napisać: Bilety do Multikina.
Do wylosowanych osób odpiszemy w sobotę wieczorem.
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SPORT
Piłka nożna

Piłka ręczna

Tenis stołowy

Piłkarze Gryfa Wejherowo doznali zaskakującej
porażki. Przegrali w Wejherowie z Olimpią Elbląg 1:4.
Kilka dni wcześniej pokonali lidera Odrę Opole 1:0.
W Opolu wejherowianie na sprawą R. Chwastka sensacyjnie
pokonali lidera II ligi. Odra była zdecydowanym faworytem jednak gryfici zagrali jak przystało na profesjonalistów.
Natomiast w Wejherowie nasza drużyna zaczęła odważnie,
ale szybko została postawiona do kąta, bo już po 20 minutach
przegrywała 0:2, a po 30 minutach 0:3.
Obrona zagrała tragicznie, przez co nasz drugi bramkarz
stawał w trudnych sytuacjach i niestety wyciągał piłkę z siatki.
Olimpia poszła za ciosem i w 54 minucie „dobiła” wejherowian,
strzelając czwartego gola. Bramkę strzelił były gryfita Łukasz
Pietroń. Honorowego gola strzelił R. Chwastek. Drugiego gola,
strzelając karnego, nie zdobył natomiast P. Kołc.
Gryf Wejherowo utrzymał się na 9. miejscu.

Tytani Wejherowo znowu przegrali mecz. Tym razem na wyjeździe ulegli Szczypiorniakowi Olsztyn
29:35. Tytani zajmują ósmą lokatę w II lidze.
Tytani zagrali dobrze w obronie i rozegraniu, ale drużyna
mocno osłabiona kadrowo nie dała rady wytrzymać trudów pojedynku. Momentami gra była wyrównana, szczególnie w drugiej części spotkania. Szybkie kontry gospodarzy sprawiły, że
Szczypiorniak odjechał z wynikiem, który spokojnie bronili do
końca meczu i skutecznie kontratakując.

Zakończyły się rozgrywki IV ligi tenisa stołowego
fazy zasadniczej w grupach A i B woj. pomorskiego.
W grupie B najlepszy był zespół ISS „START’’ Wejherowo, który wygrał 10 spotkań, 1 mecz zremisował i
tylko 1 mecz przegrał.
W meczu o pierwsze miejsce ISS „START” Wejherowo pokonał na własnej hali LUKS GTS Fortus Auto Markt II Straszyn 10:6. Punkty dla gospodarzy zdobyli: Mirosław Wroński
4, Dagmar Rzoska 3 (grający trener), Tomasz Groenke 2, Karol
Pallach 1 i Adam Śledziński.

Gryf postawiony do kąta Tytani przegrali

Kickboxing

Mistrzyni Polski
Paulina Stenka, reprezentantka KTS-K GOSRiT
Luzino, członkini Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski juniorów w formule kick-light juniorów w wadze do 70 kg.
Na starcie stanęło prawie 250 zawodników - juniorów i seniorów z 60 polskich klubów kickboxingu. Byli to najlepsi zawodnicy
kickboxingu, specjalizujący się w formule kick-light (walka z dozwolonymi kopnięciami na uda „low kick” na planszy).
Paulina Stenka w finale pokonała kickboxerkę Klubu Dragon Bielsko-Biała, Kingę Łajczak.
Paulina jest mieszkanką Kębłowa. W tym roku w czerwcu
skończy 17 lat. Trenuje pod okiem Rafała Karcza w Luzinie i
Wejherowie. W ub. roku Paulina sięgnęła po Puchar Świata
najbardziej prestiżowej organizacji kickboxingu WAKO w kategorii kadetki starszej. Sponsorem udziału w Mistrzostwach
Polski Pauliny był DJ-PROJEKTY.
OGŁOSZENIE
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Piłka nożna

Wikęd Luzino zwycięża
Drużyna z Luzina na własnym boisku pokonała
Eko-Prod Szemud 5:1, a w miniony weekend w Gdańsku pokonała Polonię Gdańsk 0:1.
Kolejny mecz lider z Luzina rozegra na własnym boisku w
Wielką Sobotę 15 kwietnia o godz. 12.00, a przeciwnikiem Wikedu będzie inny kandydat do awansu MKS Władysławowo.

Boccia

Turniej o Puchar Starosty
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Boccia
o Puchar Starosty rozpoczęły się w miniony weekend indywidualnym turniejem open dla osób zdrowych i niepełnosprawnych. Kolejne rozgrywki zaplanowano 22 i 23 kwietnia
w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie Śmiechowie. Zaplanowano turniej par „open” (osoby zdrowe i niepełnosprawne) oraz
turniej osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą przed zawodami do
godz.11,00, a 23.04 do godz.10,00.
Organizatorem zawodów jest ISS „Start” w Wejherowie.

Pomorska IV Liga

Jedenaście medali Dragona

UKS Team Dragon Wejherowo w VI Grizzly Judo Cup Turniej Pierwszego Kroku Dzieci w Judo w Gdańsku zdobył aż 11 medali: 3 złote, 2 srebrne i 6 brązowych.
Pierwsze miejsca wywalczyli: Milena Marmułowska, Patryk
Wojewski, Mikołaj Stanke, drugie: Wiktor Soroka i Kacper Stanke,
a trzecie: Oliwia Sieracka, Amelia Sychowska, Iga Herman, Igor
Woliński, Kacper Woliński i Maciej Baranowski.

Siatkówka

Mistrzostwa powiatu
Na hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców, w których trzy pierwsze miejsca (na 9 zespołów)
zajęły drużyny z Wejherowa.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie przed ZSP nr 4 oraz ZSP nr
2. ZSP nr 1 zagrało w składzie: Mikołaj Ceynowa, Piotr Elwart,
Mateusz Grochowski, Filip Hinc, Tomasz Klinkosz, Robert Mielewczyk, Marcin Pokrywka, Jakub Rompca, Jakub Smoliński,
Rafał Śmiglak, Piotr Wenta. Opiekun drużyny - Artur Śmiglak.

13 kwietnia 2017

redakcja@pulswejherowa.pl

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

WAŻNE
TELEFONY:

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.
N A S Z PA R T N E R

Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502, e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

Straż Pożarna
58 677 61 00

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502

Straż Miejska
58 677 70 40

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się
20 kwietnia 2017 r.,
a kolejne 8 i 22 maja br.
OGŁOSZENIE
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Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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KULTURA
W Muzeum w Wejherowie i MDK w Redzie

Jedyna taka impreza w Polsce!

W kwietniu - Miesiącu Pamięci Narodowej odbywają się wydarzenia kulturalne o tematyce historycznej i patriotycznej. Po znakomitym koncercie
„Podziemna Armia Powraca”, który odbył się w Wejherowie 7 kwietnia, czas
na dwie kolejne imprezy z tego cyklu.

W dniach 21-22 kwietnia br. w Filharmonii Kaszubskiej, Państwowej
Szkole Muzycznej, w Muzuem oraz na ulicach Wejherowa odbędzie się
XXIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu. Dwadzieścia chórów będzie
rywalizować o Statuetkę „Złocistego Żagla”.

Ciekawe wydarzenia
W Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 29 kwietnia br. o godz.
16.00 zaplanowano spotkanie z Filipem Frąckowiakiem
- dyrektorem Izby Pamięci Płk.
Ryszarda Kuklińskiego (pośmiertnie awansowanego na

generała bryg.) Spotkanie, zatytułowane „Płk. Ryszard Kukliński. Polska samotna misja”,
połączone będzie z wystawą, .
Dzień później, 30 kwietnia zaplanowano autorski
koncert Bożeny i Lecha Makowieckich (zespół Zayazd)

pt. „Barwy Wolności”. Koncert
odbędzie się o godz. 18.00 w
Miejskim Domu Kultury w Redzie, przy ul. Łąkowej 59 A
Sponsorem
głównym
jest Grupa ENERGA S.A., a
wśród patronów medialnych
znalazł się „Puls Wejherowa”.

Festiwal Pieśni o Morzu
Festiwal organizują dwie instytucje: Wejherowskie Centrum Kultury oraz Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Ta druga placówka zaprasza
pierwszego dnia festiwalu na
konferencję dedykowaną pamięci Jana Trepczyka w 110.
rocznicę jego urodzin. Oprócz
wystawy zostaną zaprezentowane dwie nowe książki zawierające kilkadziesiąt opracowań
muzycznych J. Trepczyka oraz
referaty przygotowane na tę
konferencję.
Wsród 20 uczestników konkursu chóralnego jest 6 chórów z Wejherowa i powiatu
wejherowskiego.
Każdy z chórów w trakcie
15-minutowego występu musi zaprezentować co najmniej
2 utwory o tematyce morskiej
(w sumie od 3 do 5 pieśni). Zamiast utworu morskiego chór
może zaśpiewać utwór w języku kaszubskim o morzu lub temacie patriotycznym.

Program XXIII edycji OFPoM
21 kwietnia
godz. 10.00- 16.00: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: Jan Trepczyk 110- lecie urodzin (konferencja naukowa + wystawa)
godz. 18.00: plac Jakuba Wejhera: parada chórów oraz
symboliczne przekazanie klucza władania miastem przez władze miasta zespołom uczestniczącym w Festiwalu
godz. 19.00 Filharmonia Kaszubska: Uroczysty koncert inauguracyjny w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Canto z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
(laureat ostatniej edycji OFPoM).
22 kwietnia
godz. 9.00-16.30 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
Fryderyka Chopina w Wejherowie - przesłuchania konkursowe.
godz. 19.00 Filharmonia Kaszubska: Koncert Galowy
udział wezmą członkowie i dyrygenci chórów uczestniczących w Festiwalu, oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych i
instytucji publicznych, publiczność. Podczas Gali nastąpi ogłoszenie wyników Festiwalu, przyznanie nagród zwycięzcom oraz
koncert laureata nagrody głównej Festiwalu.
Wystawa - Nowowiejski 2017 - Galeria Filharmonii:
Tematem wystawy będzie twórczość Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego. Podczas otwarcia zaprezentowana
zostanie impresja muzyczna przygotowana przez dziecięcą
sekcję artystyczną WCK.

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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