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Sport, zabawa i pomoc Będzie cieplej
i oszczędniej

Blisko 2,6 mln zł otrzyma Powiat Wejherowski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
termomodernizację trzech budynków.

Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, szkole zawodowej Powiatowego
Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
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Noc Muzeów
i biegi w parku
Zbiórka pieniędzy na leczenie 13-letniego wejherowianina, Karola, była elementem imprezy
charytatywnej na stadionie WKS „Gryf” w świąteczne popołudnie 3 Maja. Wśród publiczności
na trybunach kwestowała starosta Gabriela Lisius (na zdjęciu) oraz ks. proboszcz Piotr Żynda.
Główną atrakcją 3-majowego festynu był mecz piłkarski, w którym zagrali samorządowcy
(radni, urzędnicy) oraz księża z powiatu wejherowskiego i Trójmiasta. Emocji nie brakowało.
Dopisali liczni kibice. 					
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Budżet Obywatelski
W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego, w regulaminowym
terminie do 4 maja br., wejherowianie złożyli 24 projekty, w tym
18 inwestycyjnych i 6 nieinwestycyjnych.
Głosowanie odbywać
się będzie w terminach
wspólnych z innymi samorządami w naszym obszarze metropolitalnym
- na przełomie września

i października, a realizacja projektów nastąpi w
2018 r. Na ten cel miasto przeznaczyło 1 mln zł
- 950 tys. zł na projekty
inwestycyjne i 50 tys. zł

na nieinwestycyjne.
Wartość projektu inwestycyjnego nie może
przekroczyć 200 tys. zł, a
projektu nieinwestycyjnego - 10 tys. zł.

Drugi
etap
Na budowie Węzła Śmiechowo (Zryw) wyraźnie
widać postępy prac drogowych. Obecnie realizowany
jest drugi etap tej wielkiej
inwestycji.
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Bardzo atrakcyjnie
zapowiada się kolejna
Noc Muzeów w Wejherowie. 20 maja od godz.
19.00 na rynku, w ratuszu oraz w muzeum zaplanowno wiele imprez,
m.in prezentację grup
rekonstrukcyjnych oraz
pojazdów militarnych.
Tego samego dnia, ale
przed południem w wejherowskim parku wystar-

tują na trasę miłośnicy
rodzinnego biegania.
Szczegóły na plakatach na stronach 4 i 8.
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AKTUALNOŚCI
Będą kolejne kursy samoobrony

Duże zainteresowanie kobiet
Na zajęciach z samoobrony, organizowane
przez Straż Miejską w Wejherowie, kobiety chcą
nauczyć się skutecznej samoobrony, ale również
popracować nad ogólną kondycją, sylwetką i poprawą samopoczucia.
Na kursy zgłaszają się
nie tylko mieszkanki Wejherowa, ale także innych
miejscowości powiatu wejherowskiego, a nawet Gdyni i Lęborka.
Obecnie trwa siódma edycja bezpłatnego kursu samoobrony, prowadzonego przez
Rafała Karcza (instruktor
kickboxingu i samoobrony),

komendanta Straży Miejskiej Zenona Hincę oraz Tomasza Grotha, ratownika
medycznego. Po letniej przerwie, we wrześniu panie będą mogły zapisać się na ósmą
edycję kursu.
Straż Miejska w Wejherowie ogłosi oficjalny nabór na
kolejny kurs bezpłatnej samoobrony dla kobiet.

Uratowali przed pożarem

Nauczyciel, wychowawca, trener
4 maja 2017 r. w wieku 80 lat zmarł wspaniały pedagog i wychowawca
młodzieży - Andrzej Dąbrowski, długoletni nauczyciel liceum.
wychowania fizycznego i
przysposobienia obronnego
przez 26 lat.
Pozostanie w pamięci jako
człowiek z pasją.
- Na przełomie lat 60. i
70. stworzył niepokonaną w
powiecie reprezentację piłki
ręcznej. Jako trener zespołu Jantar z najlepszych piłkarzy liceum, technikum
elektrycznego i „samochodówki” stworzył drużynę,
która przez kilka lat zajmowała wysoką pozycję w Lidze

Zatrzymany po pościgu

Policjanci z Komendy Powiatowej w Wejherowie 1 maja
wieczorem zatrzymali po pościgu kierowcę vw golfa, który
nie zatrzymał się do kontroli drogowej nr 6. Mężczyzna wysiadł z auta i zaczął uciekać. Wewnątrz pojazdu pozostawił
3 osoby dorosłe i 9-miesięczne dziecko.
Jak się okazało, kierowca nie miał uprawnień do kierowania, posiadał aktywny zakaz sądowy i był poszukiwany
listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności
na 7 miesięcy. Badanie narko-testem wykazało, że był także
pod wpływem narkotyków.
Kierowca usłyszał zarzuty: m.in. za dwukrotne przejechanie na czerwonym świetle, niezatrzymanie się do kontroli
drogowej, niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy,
kierowanie bez uprawnień, stworzenie zagrożenia w ruchu
drogowym.

Pożegnania: Andrzej Dąbrowski

Jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie (specjalizacje
piłka ręczna, żeglarstwo, narciarstwo, spadochroniarstwo
oraz gimnastyka lecznicza)
pracował jako asystent w
na tej uczelni. W 1963 r. podjął pracę trenera w Jachtowym Klubie Morskim” Gryf”
w Gdyni oraz nauczyciela w
szkole w Rumi. W 1965 r.
został przeniesiony do liceum w Wejherowie, gdzie
pracował jako nauczyciel

Z POLICJI

Okręgowej Juniorów - wspomina Zbigniew Antczak,
były zawodnik i absolwent
LO. - Wygrywaliśmy z tak
renomowanymi drużynami
jak Lechia Gdańsk i Polonia Gdańsk.
- Zaszczepił w nas wolę
walki, dążenie do sukcesu,
ale zawsze fair play. Uczył
nas kultury nie tylko fizycznej - mówi Adam Weltrowski, absolwent liceum.
- Z głębokim żalem żegnamy naszego wieloletniego

„Kryminalni” z Wejherowa uratowali mieszkańców domu jednorodzinnego przed pożarem. Przejeżdżając przez
Rumię ulicą Grunwaldzką zauważyli, że z poddasza domu wydobywa się dym. Wezwali strażaków, a sami zajęli
wyprowadzaniem się osób znajdujących się w budynku.
Wynieśli mężczyznę, który nie mógł poruszać się samodzielnie. Sprawdzili wszystkie pomieszczenia domu. Dzięki
ich szybkiej reakcji nikt z mieszkańców nie został poszkodowany. Na miejsce pożaru przyjechały 4 zastępy Straży
Pożarnej, które zajęły się gaszeniem pożaru.

Szkolenie dla dzielnicowych

nauczyciela - mówi Bożena
Conradi, dyrektor I LO im
Króla Jana III Sobieskiego
w Wejherowie. - Dziękujemy Ci Profesorze i Kolego.

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie przeszkoliła dzielnicowych z naszego powiatu. Omawiano formy
i metody działań służbowych oraz współpracę ze społeczeństwem w ramach realizowanych spotkań. Policjanci
zdobyli dodatkową wiedzę. Szkolenie odbyło się w ramach
realizacji projektu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz akcji „Kręci
mnie bezpieczeństwo”.
KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40
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Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PANU

Stanisławowi Dąbrowskiemu

druha JANA WOJTINSKIEGO

pracownikowi
Straży Miejskiej w Wejherowie

strażaka ochotnika
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
druh Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta
Wejherowa

druh Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa

OJCA
składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
Pieniądze na termomodernizację

Będzie cieplej i taniej
Powiat pozyskał unijne środki na termomodernizację trzech
budynków w Wejherowie. Środki unijne zostaną wykorzystane
m.in. na ocieplenie ścian, wymianę źródeł ciepła czy odnowę stolarki okiennej.
Blisko 2,6 mln zł otrzyma Powiat Wejherowski
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na termomodernizację
trzech
budynków. Projekt przewiduje poprawę efektywności
energetycznej w budynku
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, szkole zawodowej
Powiatowego
Zespołu
Kształcenia Specjalnego
oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie
10 umów na modernizację
energetyczną budynków, na
łączną kwotę dofinansowania 27 315 696,26 zł. Dzięki
tym umowom 30 budynków
użyteczności publicznej oraz
9 budynków komunalnych
przejdzie gruntowne zmiany w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
- Bardzo nam zależy, żeby realizować jeden z waż-

nych celów, jakie stawia
przed krajami członkowskimi Unia Europejska, która
mówi wprost o konieczności zwiększenia efektywności energetycznej - mówił
podczas wydarzenia marszałek pomorski Mieczysław Struk.
W gronie samorządów,
które otrzymały dofinansowanie znalazł się projekt
Powiatu
Wejherowskiego
pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech
budynków będących własnością Powiatu Wejherowskiego - budynek Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
Powiatowego
Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.
- Nasz wniosek znalazł
się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez
Urząd Marszałkowski i
otrzymał
dofinansowanie
w wysokości 2 593 000 zł mówi starosta wejherowski
Gabriela Lisius.
Pieniądze przeznaczone
zostaną na działania ma-

jące na celu zmniejszenie
zużycia energii dostarczanej do trzech powiatowych
budynków. Prace polegać
będą na wykonaniu izolacji
termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz, stropów
oraz połaci dachowych czy
izolacji akustycznej stropu. Ponadto wymieniona
zostanie stolarka okienna
i drzwiowa, instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej oraz
nastąpi modernizacja wentylacji mechanicznej.
Całkowita wartość projektu realizowanego przez
Powiat Wejherowski wyniesie 3 570 604,07 zł, z czego
blisko 1 mln to wkład własny powiatu. Środki unijne
stanowią 74% poziomu dofinansowania.
Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
Zmniejszenie
zużycia
energii cieplnej spowoduje
wymierne korzyści natury
ekonomicznej i oszczędnościowej, polegające na obniżeniu kosztów ogrzewania
oraz redukcji kosztów utrzymania budynków.

W poprzednim wydaniu „Pulsu” pisaliśmy o ambitnych planach przebudowy
okolic dworca, połączonej z budową tunelu pod torami kolejowymi w ulicy Kwiatowej (Węzeł Wejherowo). Dobrze się stanie, że u progu inwestycji prowadzonej
przez miasto, kolej przygotowuje modernizację samego dworca PKP.

Rozpoczęło się projektowanie

Dworzec do remontu
Ruszyły prace projektowe kompleksowej modernizacji dworca w
Wejherowie wraz z terenem przyległym. Głównym celem planowanej inwestycji jest jak najlepsze dostosowanie dworca do potrzeb
pasażera i zapewnienie najwyższych standardów obsługi.
Firmą
odpowiedzialną
za zadanie jest Konsorcjum
firm BBC Best Building
Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz
Zdziebłowski oraz BBC Best
Building Consultants Sp. z
o.o. Sp. k. Planowany termin zakończenia prac projektowych to IV kw. 2017 r.
Kompleksowa przebudowa obiektu oznacza gruntowną modernizację wnętrza,
elewacji i dachu budynku
oraz wymianę wszystkich
instalacji, okien i drzwi. Ponadto uporządkowany zostanie teren przyległy dworca.
Ze względu na zabytkowy
charakter budynku, wszystkie prace będą konsultowane z konserwatorem.

Modernizacja dworca realizowana jest przy ścisłej
współpracy z władzami powiatowymi i miejskimi.
Inwestycja wpisuje się w
szerszy projekt władz miasta, które zamierzają w
bezpośrednim
otoczeniu
obiektu stworzyć integracyjny węzeł komunikacyjny
(Węzeł Wejherowo).
- Zgodnie z treścią listu
intencyjnego, PKP S.A. w
ramach planowanych inwestycji zmodernizuje dworzec
kolejowy, dostosowując go do
obowiązujących przepisów i
standardów europejskich,
natomiast Powiat Wejherowski w ramach realizacji
swoich zadań własnych zagospodaruje I piętro i poddasze

dworca z przeznaczeniem na
cele kulturalne i edukacyjne
- mówi Jacek Thiel, członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
- Od wielu lat zabiegaliśmy o remont tego budynku. Cieszę się, że wspólnie
z powiatem i PKP S.A. doprowadzimy do tego, aby
stał się wizytówką kulturalno-edukacyjną Wejherowa. Dążymy do tworzenia
jak najlepszych warunków
dla rozwoju środowisk twórczych i wykorzystywania
ich kreatywności, a takie z
pewnością znajdą się w zmodernizowanym
budynku
dworca kolejowego - mówi
Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa.

Taras widokowy otwarty
Starosta wejherowski Gabriela Lisius, marszałek pomorski Mieczysław Struk oraz
członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel po podpisaniu umowy w Gdańsku.

Taras widokowy na dachu WCK jest otwarty, ale
na razie tylko w weekendy.
Od 6 maja w soboty i niedziele w godz. 13.00-18.00
odwiedzający
Filharmonię

Kaszubską mogą wejść na taras, aby podziwiać widok na
miasto. Jeśli pogoda okaże
się wreszcie łaskawa, będzie
można również nieodpłatnie
wypożyczyć drewniany leżak.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia
taras widokowy jest otwarty
codziennie w godz. 14.00 19.00, zgodnie z regulaminem.
We wrześniu taras będzie
czynny w każdy weekend.
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INWESTYCJE
Widać postęp prac na Węźle Śmiechowo

Trwa drugi etap

W poprzednim wydaniu „Pulsu” informowaliśmy o dofinansowaniu ze środków unijnych strategicznej inwestycji w Wejherowie, czyli budowy integracyjnego Węzła Wejherowo (Kwiatowa).
Inwestycja rozpocznie się już niedługo. Tymczasem wyraźnie
widać postęp prac prowadzonych na innej wielkiej inwestycji
- Węźle Śmiechowo (Zryw). Pogoda pozwoliła ekipom budowlanym na realizację inwestycji nawet zimą i wczesną wiosną.
- Budowa tego wielkiego
układu drogowego w dzielnicy Śmiechowo, to największy
projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać
problemy
komunikacyjne
we wschodniej części Wejherowa.
Najważniejszym
jego elementem będzie bezkolizyjny Węzeł Śmiechowo
(Zryw) łączący południową
i północną część miasta mówi prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Przez kilka lat przygotowywano tę skomplikowaną
inwestycję, która wymagała
uzgodnień z wieloma instytucjami m.in. PKP i Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad. Docelowo inwestycja będzie realizowana przez
miasto Wejherowo wspólnie z
powiatem wejherowskim.
W zeszłym roku, w ramach I etapu budowy Węzła
Śmiechowo, miasto wybudowało i oddało do użytku dwa
ronda, połączone 500-metrowym łącznikiem w ul.
Patoka. Ronda powstały na
skrzyżowaniach ulic: Necla i

Gryfa Pomorskiego oraz Patoka i Stefczyka.
Na ten etap inwestycji
miasto pozyskało dofinansowanie z rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
w wysokości 2,5 mln zł. W
sumie na ubiegłoroczne prace wydano 6 mln zł.
- Obecnie realizowany
drugi etap budowy Węzła
Śmiechowo polega na wybudowaniu trzeciego ronda
- informuje zastępca prezydenta miasta Wejherowa
Beata Rutkiewicz. - Od
niego będą odchodziły dwa
łączniki: jeden w stronę Wejherowa do drogi krajowej nr
6 , a drugi od strony Gdyni z
drogi krajowej nr 6.
Z tego ronda budowana
jest też droga równoległa do
„szóstki”. Będzie to nowy odcinek ulicy Jaśminowej.
Tegoroczne prace będą
kosztowały 12 mln zł.
Planowy termin zakończenia drugiego etapu budowy Węzła Śmiechowo to
pierwszy kwartał 2018 roku.
Wiadomo jednak, że zakoń-

czy się wcześniej, prawdopodobnie do końca tego roku.
- Na razie nie napotykamy na żadne problemy, które
mogłyby opóźnić realizację
tego zadania - mówi Michał
Wójcik, kierownik robót generalnego wykonawcy: konsorcjum Kruszywo sp. z o.o.
i Bituminium sp. z o.o.
Obecnie ekipy budowlane
wykonały kanał sanitarny
wzdłuż ul. Jaśminowej, biegnącej równolegle do drogi
krajowej nr 6. Wykonawcy
zbliżają się powoli do prac
drogowych przy „szóstce”,
gdzie powstaną nasypy.
W ramach budowy Węzła
Śmiechowo powstanie nowy
odcinek ulicy Patoka, która
w przyszłości przejdzie tunelem pod drogą krajową
nr 6 i dalej pod torami kolejowymi do ul. Sikorskiego.
To będzie kolejny etap
inwestycji. Projekt tego zadania jest umieszczony na
liście rezerwowej, oczekując dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Na budowie Węzła Śmiechowo wyraźnie widać postępy prac drogowych.

Przedstawiciele stowarzyszeń w ratuszu

Pieniądze
na działalność

Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
które działają na rzecz miasta i mieszkańców Wejherowa, podpisali umowy dotacyjne z prezydentem miasta Krzysztofem
Hildebrandtem. W 2017 roku na dotacje dla stowarzyszeń przeznaczono w budżecie miasta łacznie 629 300 zł.
Przedstawiciele organizacji działających w dziedzinie kultury, sportu i
turystyki gościli niedawno
w ratuszu.
Prezydent Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt

podkreślił że organizacje
pozarządowe są przejawem
społecznej aktywności.
- Zadania i działania,
które realizują na rzecz
mieszkańców są znaczące. O jakości życia w na-

szym mieście decydujemy
przecież my wszyscy. Życzę Państwu sił, energii w
realizowaniu tych zadań
- powiedział prezydent K.
Hildebrandt podczas spotkania w ratuszu.
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POWIAT
Święto strażaków w dzień św. Floriana

Wóz bojowy
dla OSP w Kniewie
Wicewojewoda Mariusz Łuczyk (z lewej) i wójt Ryszard Kalkowski podczas przekazania karetki. W
głębi prezes Andrzej Zieleniewski i Beata Wieczorek-Wójcik, dyrektor ds. pielęgniarstwa szpitala.

Będzie bezpieczniej
w gminie Szemud

Nowa karetka
Nowa karetka pogotowia, służąca mieszkańcom gminy Szemud przez całą dobę
kosztowała ponad pół miliona złotych. Ambulans jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do ratowania życia i
zdrowia ludzkiego. Mieszkańcy Szemuda i
okolic mogą czuć się bezpieczniej.
W uroczystym przekazaniu i poświęceniu nowego samochodu uczestniczyli m.in.: wicewojewoda pomorski Mariusz
Łuczyk, starosta wejherowski Gabriela Lisius, prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Jolanta Sobierańska-Grenda, wiceprezes tej spółki i zarazem dyrektor Szpitala
w Wejherowie Andrzej Zieleniewski oraz wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
Karetka stacjonuje przy ul. Wejherowskiej 29 w Szemudzie, obok lokalu, który gmina użyczyła ratownikom.
Warto dodać, że ambulans kosztował 525 tys. zł, z czego
512 tys. zł przekazało ministerstwo, a 13 tys. zł wejherowski szpital. Gmina Szemud zaś za 40 tys. zł przeprowadziła
remont lokalu dla ratowników oraz przekazała odpowiednie
wyposażenie radiowe i techniczne.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

4 maja, w dzień św. Floriana swoje święto obchodzą strażacy.
Jedna z licznych uroczystości z tej okazji odbyła się w Kniewie i
dotyczyła strażaków w gminie Wejherowo. Podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka nowy wóz bojowy przekazano Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kniewie.
Najpierw w kościele pw.
Św. Mateusza Apostoła w
Górze ks. kanonik Jerzy
Osowicki odprawił mszę
św. w intencji strażaków.
Po liturgii przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo strażacy i ich
goście udali się do Kniewa.
Na placu przed remizą odbył się apel z udziałem m.in.
starosty
wejherowskiego
Gabrieli Lisius i przewodniczącego Rady Powiatu
Wejherowskiego Ryszarda
Czarneckiego, a także wójta
gminy Wejherowo Henryka
Skwarło i komendanta Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie bryg. Jacka Niewęgłowskiego.
Gminny kapelan strażaków ks. J. Osowicki poświęcił nowy wóz strażacki

(na zdjęciu powyżej), którego oficjalnego przekazania
dokonali wspólnie starosta
Gabriela Lisius oraz wójt
Henryk Skwarło.
Podczas
uroczystości
przypomniano ponad 70letnią historię Ochotniczej

Straży Pożarnej w Kniewie
oraz podziękowano założycielom i zasłużonym członkom jednostki.
- Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych
powrotów z akcji, a także
pomyślności w życiu osobistym. Niech satysfakcja i
duma oraz społeczne poważanie i uznanie towarzyszą
Wam w codziennej działalności ratowniczej - powiedziała Gabriela Lisius
starosta wejherowski do
druhów strażaków.
Odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym strażakom
ochotnikom z Kniewa wręczył Komendant Gminny
ZOSP RP w Wejherowie dh
Zenon Frankowski.

Gm. Gniewino

Bieg
Pamięci

Jak co roku, w
kwietniu br. dzieci i młodzież z gminy
Gniewino uczciły ofiary „Marszu Śmierci”
uczestnicząc w Biegu
Pamięci od pomnika
w Gniewinie do Cmentarza Ofiar w Rybnie.
Około 800 ofiar tragicznego marszu więźniów obozu
koncentracyjnego Stutthof
spoczywa na cmentarzu w
Rybnie. Na Kaszuby dotarli oni na przełomie lutego i
marca 1945 roku z ewakuowanego przez hitlerowców
obozu.
Sztafety biegły ulicami
Gniewina w kierunku nekropolii w Rybnie po drodze
mijając Strzebielinek i obelisk upamiętniający ponad
1300 kobiet, więźniarek KL
Stutthof, zamordowanych w
obozie przejściowym w dawnej wsi Kolkowo. Od płonących przy obelisku zniczy
biegacze odpalili pochodnie,
które zanieśli na cmentarz
w Rybnie.
Pod pomnikiem ofiar odbyła się patriotyczna uroczystość.
Podczas gminnej uroczystości wręczono nagrody
zwycięzcom szkolnych konkursów, które odbyły się w
Zespołach Szkół w Gniewinie i Kostkowie.

Więcej informacji i zdjęcia mozna znaleźć na stronie
gminy Gniewino:
http://gniewino.pl

Więcej zdjęć na: www.facebook.com/powiatwejherowski

Fot. Starostwo w Wejherowie
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ZDROWIE
Dzień Dawcy w I LO na Bukowej

Młoda mama
potrzebuje szpiku
W I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie 20 maja br. odbędzie się Dzień Dawcy. Organizatorzy gorąco zachęcają mieszkańców naszego miasta i powiatu do udziału w akcji na rzecz ich
przyjaciółki, wieloletniej mieszkanki Wejherowa Katarzyny Papki,
która bardzo potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Młoda kobieta chce żyć m.in. dla swojego malutkiego synka.

Podziękowania i koncert w szpitalu

Wolonariusze
pomagają chorym
W szpitalu w Wejherowie odbył się koncert dla pacjentów, przygotowany przez wolontariuszy. Spotkanie w sali konferencyjnej
szpitala było także okazją do podziękowania wolontariuszom za
ich poświęcenie i bezinteresowną pracę na rzecz chorych. Podziękowania przekazał Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich (na zdjęciu powyżej).
- Cieszę się, że idea wolontariatu
funkcjonuje
również działa w naszym
szpitalu - powiedział Andrzej Zieleniewski. - Grupa
osób pomagających pacjentom stale się powiększa.
Spełniają oni bardzo ważną
rolę, oferując pacjentom ciepło, rozmowę, wsparcie. Ci,

którzy potrafią się dzielić
sobą z potrzebującymi, działają niezwykle chwalebnie.
Prezes Zieleniewski podziękował szczególnie Urszuli
Czacharowskiej,
koordynującej pracę wolontariuszy w szpitalu.
Koncert dla pacjentów w
szpitalu w Wejherowie pt.

“Chopin, muzyka, piękno...”
zorganizowano przy wsparciu Niepublicznej Szkoły
Rzemiosła w Wejherowie
oraz Gminnego Ośrodka
Kultury w Gościcinie. Utwory Chopina zagrał na pianinie Maciej Skrzypczak (na
zdjęciu obok). Zaśpiewał też
zespół wokalny Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Koncertu wysłuchali pacjenci
oraz sami wolontariusze.
Szpital w Wejherowie
współpracuje z 35 wolontariuszami. Towarzyszą oni
pacjentom i pomagają im
na Oddziałach Neurologii,
Pediatrii, Chirurgii Dziecięcej, Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej oraz w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.
Osoby chętne do tego rodzaju pomocy proszone są
o kontakt z koordynatorem
wolontariatu, pod nr telefonu: 609 570 509.

Kasia Papka potrzebuje pomocy. Będąc w ósmym miesiącu ciąży dowiedziała
się, że choruje na chłoniaka T-limfoblastycznego. To bardzo agresywny i szybko
rozprzestrzeniający się nowotwór krwi,
w którym szansę na pełne wyleczenie daje jedynie przeszczep szpiku. Lekarze z
wejherowskiego Szpitala rozwiązali ciążę Kasi przez cesarskie cięcie na miesiąc
przed planowanym terminem porodu, żeby mogła ona jak najszybciej podjąć leczenie. Młoda mama po porodzie spędziła ze
swoim synkiem zaledwie kilka dni. Obecnie przebywa na oddziale hematologii w
Gdańsku i przechodzi chemioterapię, a
miesięcznym Tymkiem opiekuje się mąż
Kasi - Andrzej.
Przyjaciele przygotowuje akcję razem z Fundacją DKMS. Rodzina i
przyjaciele chorej kobiety apelują: rejestrujcie się! Szpik jest potrzebny, by
mama wróciła do synka.
- Chcemy zarejestrować jak najwięcej potencjalnych dawców i zwiększyć
w ten sposób szanse na znalezienie genetycznego bliźniaka dla Kasi i innych
oczekujących na przeszczep osób - mówi
Aleksandra Miszke, jedna z organizatorek akcji.

Dzień Dawcy odbędzie się 20.05.2017 w LO nr 1 w Wejherowie przy ul.
Bukowej. Rejestracja dawców odbywać się będzie w godz. 10.00-16.00.
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony
śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Zarejestrowani trafią do bazy DKMS.

Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 987 000 (październik 2016) potencjalnych dawców szpiku, a już 3 533
(październik 2016) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie
pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Zarejestrować się można również drogą internetową wchodząc na stronę www.dkms.pl
Wiele osób myśli, że pobieranie szpiku kostnego wiąże się z bólem, nakłuciami w kręgosłup
i niebezpieczeństwem - to wieki błąd. Pobranie komórek macierzystych, które wszczepiane są
później choremu to nieskomplikowany i bezpieczny zabieg.
W 80 proc. przypadków szpik pobiera się z krwi obwodowej.
Metoda ta nie wymaga hospitalizacji.
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Mecz charytatywny w święto 3 Maja

Sportowe emocje, zabawa
i pomoc choremu Karolowi
Liczni mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego przybyli w świąteczne popołudnie 3 Maja na stadion na Wzgórzu Wolności.
Przy wypełnionych trybunach odbył się tam mecz charytatywny,
kwesta i licytacja na rzecz 13-letniego Karola Barcza, walczącego
z chorobą. Nie brakowało też okazji do dobrej zabawy.
Na murawie zmierzyły się drużyny księży oraz
samorządowców z powiatu wejherowskiego. Jedna i druga drużyna dała
z siebie naprawdę wszystko, dostarczając kibicom
wspaniałej zabawy. Emocje były ogromne, rywalizacja zacięta, a mecz
wygrali duchowni 6:4.
Po prezentacjach drużyn
księżą rozpoczęli grę w sutannach, ale potem zamienili je na sportowe stroje.
W przerwie meczu na
stadionie
przeprowadzono licytację obrazów, m.in.
obrazków dziecięcych, na
rzecz chorego chłopca. Na
aukcji sprzedano także koszulkę Marcina Gortata z

jego podpisem i plakatem.
W licytacji aktywny udział
brali sami zawodnicy.
Podczas imprezy zbierano również pieniądze do puszek, a kwestę prowadzili
wolontariusze oraz organizatorzy akcji: starosta wejherowski Gabriela Lisius
oraz ks. Piotr Żynda, proboszcz parafii Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie.
Na charytatywny mecz
na wejherowskim stadionie przybyło wielu kibiców
w różnym wieku i wszyscy
bawili się doskonale. Tym
bardziej, że piłkarskiej rywalizacji księży z samorządowcami towarzyszył
AK.
rodzinny festyn.

W ramach powiatowych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kościele pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie odbyła się uroczysta msza św. w intencji
Ojczyzny, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych,
duchownych z innych parafii, kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, pocztów sztandarowych i mieszkańców.

Obrazy na aukcji zlicytowano w sumie za
420 zł. Dzięki zaangażowaniu, ofiarności i
hojności uczestników
imprezy łącznie zebrano 10 tys. zł dla Karola,
który dzielnie zmaga
się z chorobą.

Zarówno księża, jak i przedstawiciele samorządów powiatu, miasta Wejherowa (najwięcej zawodników), miast i gmin powiatu wejherowskiego, włożyli
wiele wysiłku i serca w tę sportową akcję charytatywną.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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MŁODZIEŻ
W ratuszu i w Starostwie

Wizyta studentów

XXIII edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Reprezentanci
Wejherowa

Zakończyła się rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży, a Wejherowo będzie tam miało swoich reprezentantów, uczniów V Liceum
Ogólnokształcącego w ZSP nr 4 im. Jakuba Wejhera. W młodzieżowym Sejmie zasiądą: Krzysztof Białk z Klubu Młodych Kukiz’15 i
jego szkolna koleżanka Zuzanna Frey.

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni wzięli udział w wizycie studyjnej w Urzędzie Miejskim oraz
Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
W ratuszu, w spotkaniu ze studentami wzięli
udział prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
oraz
wiceprzewodniczący
Rady Miasta Marcin Dre-

wa. Dyskutowano o uwarunkowaniach funkcjonowania
samorządu terytorialnego w
Wejherowie i Polsce.
W Starostwie w Wejherowie studenci zostali

przyjęci przez starostę wejherowskiego Gabrielę Lisius, która opowiedziała o
specyfice oraz perspektywach rozwoju powiatu wejherowskiego.

Gimnazjaliści wśród uczestników

Marsz Żywych

Uczniowie Gimnazjum Społecznego w Wejherowie po raz pierwszy wzięli udział w 26. Marszu Żywych, który od 1988 r. odbywa
się na terenie byłego obozu Auschwitz.
W tym projekcie edukacyjnym corocznie uczestniczy około 11 tysięcy osób z
ponad 40 krajów świata, w
tym ponad tysiąc uczniów z
całej Polski.
Gimnazjaliści z Wejherowa wraz z młodzieżą z całego
świata przeszli trzykilometrową trasę spod bramy z
napisem „Arbeit macht frei”
w byłym obozie Auschwitz I
do Auschwitz II-Birkenau,
a następnie uczestniczyli
w głównej ceremonii odbywającej się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar
Faszyzmu.
W uroczystości wzięli
również udział ministrowie
edukacji z kilkunastu krajów świata. Odczytali oni
wspólną deklarację, w której zobligowali się do zacho-
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wania pamięci o ofiarach
Holokaustu oraz wszystkich
ofiarach nazizmu.
Jak wspominają uczniowie Gimnzjum Społecznego,

odwiedziny w Auschwitz i
wysłuchanie wraz z rówieśnikami z innych krajów
relacji świadków to niezapomniana lekcja historii.

Sejm Dzieci i Młodzieży
to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od
ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich,
szerzenie wśród młodzieży
wiedzy na temat funkcjonowania Sejmu i demokracji
parlamentarnej, a od kilku
lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na
rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego roku, w ramach nowej edycji SDiM,
ogłaszany jest konkurs dla
uczniów, w którym nagrodą jest udział w posiedzeniu SDiM odbywającym
się tradycyjnie 1 czerwca,
w Międzynarodowym Dniu
Dziecka. W tym roku odbędzie się już XXIII edycja.
Tytuł tegorocznej sesji
SDiM to „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne
od symboli propagujących
systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Był to
również temat projektu rekrutacyjnego. Uczniowie z
Wejherowa zbadali świadomość obecności w przestrzeni naszego miasta nazw i
symboli, odwołujących się
do komunizmu a także pamięć mieszkańców o zmia-

		

Młodzi wejherowianie spotkali się z posłem Jakubem
Kuleszą, członkiem Klubu Poselskiego Kukiz’15, aby zainaugurować działalność Klubu Młodych Kukiz’15 Wejherowo. W spotkaniu uczestniczył radny Wejherowa
Mateusz Schmidt.

nach nazw placów czy ulic
w Wejherowie. W części pozytywnej projektu Krzysztof
i Zuzia skupili się na Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski”. Zaproponowali, aby jednemu z rond
w Wejherowie nadać takie
właśnie imię, a także założyli profil na portalu społecznościowym gdzie publikują
informacje o akcjach partyzantów na terenie powiatu.

Ich projekt zajął 3 miejsce w
województwie.
Najważniejsze jednak, że
zrealizowany zostanie postulat młodych „posłów” Sejmu dla Dzieci i Młodzieży.
Radni Rady Miasta Wejherowa w kwietniu br. podjęli
uchwałę o nadaniu imienia
TOW Gryfa Pomorskiego
nowemu rondu u zbiegu ulic
Antoniego Necla, Jana Patoka i Gryfa Pomorskiego.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)
		

Starosta Wejherowski informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na
stronach internetowych:
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr III/2017, dotyczący
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonych ewidencyjnie jako:
- część działki nr 4/6, obręb Jackowo, część działki nr 1/5, obręb Kierzkowo i część
działki nr 405/6, obręb Sasino, gmina Choczewo,
- działki nr 191/4, 191/5, 191/7, 191/10, 192/11 i 192/12, obręb 1, Miasto Wejherowo.
Wykaz wywieszono w dniu 8 maja 2017 r.
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KULTURA
Wejherowskie Centrum Kultury

W pałacu

Pieśni
świata

Otwarci na teatr
Wejherowskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Bardzo Młoda Kultura na realizację projektu „My - otwarci na
teatr” w ramach konkursu „Sieć kultury 2017”, organizowanego
przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Projekt realizowany jest
w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego w Wejherowie. Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie
wspomnianego Ośrodka.
Głównym celem projektu
jest pobudzenie kreatywności i wzrost motywacji do
tworzenia dzieł artystycznych przez osoby niesłyszące i słabosłyszące będące
uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Projekt zakłada przygotowanie spektaklu lalkarskiego, pantomimicznego
i żywego planu przez młodzież niesłyszącą i słabosłyszącą oraz poznanie teatru
za kulisami.
Przy wsparciu partnerów, ekspertów i aktorówprojekt zakłada realizację
warsztatów z zakresu ruchu
scenicznego, tworzenia scenariusza, tworzenie lalek
teatralnych, które zostaną
wykorzystane w spektaklu,
animacji lalką, tworzenia
perkusjonaliów. Zaplanowano także zajęcia w terenie, oparte na kreatywnym

Majowe propozycje
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza:
12.05 (piątek) godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Maciejem Tamkunem w ramach projektu „Pasja Czytania”
15.05 (poniedziałek) godz. 10.45 – spektakl kukiełkowy
„Siedmiomilowe buty” w wykonaniu Teatru Narwal – wstęp
wolny – grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
23-25.05 godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika (nabór zamknięty)
27.05 (sobota) godz. 11.00 – 14.00 – Wejherowo Czyta Dzieciom – piknik literacki na osiedlu Fenikowskiego
w Wejherowie z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom.
Organizatorzy : Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie i
Radny Miasta Wejherowa, Mariusz Łupina.
30.05 (wtorek) godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa
olejnego Bronisława Melzera

poszukiwaniu elementów
scenografii do spektaklu
oraz wizytę w Teatrze Muzycznym w Gdyni - poznanie teatru za kulisami.
Uczestnicy projektu spotkają się z aktorem Teatru
Muzycznego, który opowie o
swojej pracy.
Na koniec przygotują
spektakl dla otwartej publiczności, jako efekt przeprowadzonych warsztatów
i prób.
Spektakl
odbędzie
się w Sali Głównej Filharmonii Kaszubskiej w
Wejherowie 6 października 2017 r.

Tydzień
bibliotek
W Powiatowej Bibiotece Publicznej od
8 maja odbywają się
ciekawe spotkania w
ramach Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”

Dzisiaj, 11 maja o godz.
17.00 zaplanowano spotkanie z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem,
który opowie o podróży maluchem przez Afrykę.
12 maja o godz. 17 odbędzie się spotkanie poetów i
satyryków Ziemi Wejherowskiej w „Caffe pod Regałem”.
W programie Konkurs Jednego Wiersza oraz wernisaż
malarstwa Jacka Gorzawskiego.
W sobotę 13 maja o godz.
10.00 z biblioteki wyruszy
rajd rowerowy pod nazwą
„Odjazdowy bibliotekarz”

Fot. Zygmunt Pałasz

Nowe książki w muzeum

Mapa terroru
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprezentowano dwie
monografie wydane staraniem gdańskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Publikacja pt. „Pierwsza
dekada.
Aparat
bezpieczeństwa w województwie gdańskim w
latach 1945-1956” została
napisana przez pracownika
tejże instytucji dr. Daniela
Czerwińskiego, który był
gościem spotkania w pałacu. Jest to książka bezprecedensowa,
ponieważ
jeszcze nikt tak wnikliwie
nie opisał działalności i mechanizmów funkcjonowania Urzędu Bezpieczeństwa
na poziomie wojewódzkim.
Drugą z promowanych
prac była „Mapa terroru.
Śladami
zbrodni
komunistycznych w województwie
gdańskim

(1945-1956)”, będąca owocem kilkuletnich badań zespołu historyków IPN.
Jej współautor, wspomniany dr Daniel Czerwiński podkreślił, że nie jest to
kolejna monografia o gdańskiej „bezpiece”, a swego rodzaju album prezentujący
siedziby terenowych urzędów bezpieczeństwa publicznego, więzienia, obozy
i wreszcie miejsca tortur,
straceń i pochówków osób,
których
komunistyczne
państwo uznało za niebezpieczne.
Spotkanie
poprowadził
pracownik naszego muzeum
dr Michał Hinc. 		
MH.

Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie wraz z
Akademią Muzyczną
im. St. Moniuszki w
Gdańsku
zapraszają
na XII koncert z cyklu
„Akademia w Pałacu”
pt.: „Pieśni świata. Od
Sao Paulo do Sankt Petersburga.”
W programie znajdą się
słynne pieśni kompozytorów,
takich jak Hector Villa-Lobos, Gabriel Faure, Claude
Debussy, Francis Poulenc,
Giuseppe Verdi, Johannes
Brahms, Sergiusz Rachmaninow, Vladislav Bułakhov,
Michaił Glinka w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej im. St. Moniuszki
w Gdańsku.
Koncert odbędzie się 18
maja o godz. 18.00 w Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
Wykonawcy: Hanna Michałowska - sopran, Paulina
Marszał - sopran, Aleksandra Skrok - sopran, Paulina
Strzegowska - sopran, Wanda Wojciechowska - mezzosopran, Maciej Gronek- tenor,
Bartłomiej Kłos - baryton,
Mateusz Trepkowski - baryton, Aleksandra Mozgiel
- fortepian, prof. Jadwiga
Rappe - scenariusz, prowadzenie koncertu.

Ella Fitzgerald - 100 lat Tajemnicze
jaskinie

Gdyby żyła, 25 kwietnia br. skończyłaby 100 lat. Ella Fitzgerald, bo o niej mowa, zmarła w 1996 roku. Obdarzona niebywałymi warunkami wokalnymi, głosem
obejmującym trzy oktawy i perfekcyjną dykcją, była odpowiednio wyposażona, by zostać jedną z najwybitniejszych
i najbardziej wpływowych wokalistek w historii.
Słynne przeboje tej znakomitej artystki usłyszmy
w Filharmonii Kaszubskej podczas koncertu: „Ella
Fitzgerald – 100 lat” w wykonaniu Jan Konop Big
Band z Joanną Knitter i goście.
Koncert odbędzie się 19 maja o godz. 19:00. Na scenie
Filharmonii zagarją i zaśpiewają: Joanna Knitter, Jolanta
Szczepaniak, Magdalena Wilento oraz Jan Konop Big Band.
Inne ciekawe propozycje Wejherowskiego Centrum Kultury znajdziesz na stronie: www.wck.org.pl

Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie zaprasza na spotkanie z Tomaszem Grabanem,
autorem książki „Zamknięty
Świat”. Tematem książki są jaskinie, których autor jest wielkim
miłośnikiem. Będzie je można
obejrzeć na pięknych zdjęciach
Tomasza Grabana.
Spotkanie i wystawa odbędą
się 16 maja br. o godz. 17.30 w
Muzeum. Wstęp wolny.
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AKTUALNOŚCI
Stop zwolnieniom z WF

Mistrzyni kickboxingu
wśród dzieci
Na zaproszenie „Klasy Sowy” (III c), realizującej program „Stop
zwolnieniom z WF” do Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie zawitała Mistrzyni Świata, Europy i Polski w kickboxingu Kamila Bałanda.

Stypendyści im. A. Kasztelana oraz osoby wręczające stypendia podczas Dnia Patrona w Gimnazjum nr 2.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Dzień Patrona w Gimnazjum nr 2

Stypendia im. kapitana
Antoniego Kasztelana

Mistrzyni
opowiadała
uczniom o początkach swojej kariery, miłości do sportu
i sukcesach oraz zachęcała
dzieci do uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego.
Dzieci mogły przymierzyć
sześć pasów mistrzowskich i
odbyć krótki, ale intensywny
trening. K. Bałanda z cier-

pliwością odpowiadała na
pytania uczniów, a na końcu rozdała autografy na pamiątkę spotkania.
- To już kolejne mistrzowskie spotkanie naszych
uczniów, które ma motywować dzieci do uczestnictwa
w lekcjach wf-u i aktywnego spędzania czasu wolnego

- powiedziała wychowawczyni „Klasy Sowy”, Beata
Frąckowiak. – Takie spotkania przekonują dzieci, że
wielki sport zaczyna od zajęć wychowania fizycznego
w szkole. Tak zmotywowani
uczniowie chętnie przygotowują się do udziału w akcji
„Wejherowo biega”.

W Gimnazjum nr 2 w Wejherowie (Zespół Szkół nr 1) odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Patrona, którym jest 1 Morski Pułk
Strzelców. Zgodnie ze szkolną tradycją, najlepszym gimnazjalistom wręczono stypendia im. Antoniego Kasztelana, zasłużonego
oficera 1 MPS, szefa kontrwywiadu oraz bohatera kampanii wrześniowej, zamordowanego przez Niemców w Królewcu.
- Patron, to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować a jego osiągnięcia są dla
nas wzorem - powiedziała
zastępca dyrektora ZS nr 1
Bożena Kowalska, przypominając, że osobami utożsamianymi z 1 MPS są m.in.
płk Kazimierz Pruszkowski,
kpt. Antoni Kasztelan, kpt.
Aleksander Pawelec, ppor.
Władysław Gada, czy ppor.
Teodor Sikora. - Oni przypominają nam, że piękno, dobro, patriotyzm i prawda, to
wartości uniwersalne.
Podczas uroczystości za-

Stypendia Kapitana Antoniego Kasztelana otrzymali:
Jakub Milewczyk, Konrad Bryłowski, Patryk Zieliński, Dominika Milewczyk, Olimpia Lewna, Grzegorz
Wójcik, Marcelina Burzyńska, Katarzyna Serafin, Julia Koprowska i Mateusz Cirocki.
Stypendia wręczyły: Maria Kasztelan-Janczewska córka kpt. A. Kasztelana, dyrektor Bożena Kowalska i
matka chrzestna sztandaru szkoły Joanna Hildebrandt.

Fot. A. Salwowska
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
prezentowano książkę pt.
„Antoni Kasztelan (1896 –
1942). Kapitan marynarki,
powstaniec wielkopolski,
dowódca kompanii Bata-

Na scenie wystapiła grupa teatralna „Fuzja”
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Mistrzyni wśród uczniów wejherowskiej „piątki”.

lionu Morskiego w Wejherowie, szef kontrwywiadu
Dowództwa Floty i bohater walk o Hel”. Publikacja
ukazała się dzięki wsparciu
prezydenta Wejherowa. Jest
to pierwsza książka o postaci kpt. A. Kasztelana, która
powstała pod redakcją Małgorzaty Sokołowskiej przy
ścisłej współpracy z Gimnazjum nr 2 w Wejherowie.
Podczas uroczystości wręczono również uczniom nagrody za udział w Konkursie
o historii 1 MPS oraz Konkursie Ekologicznym.
W części artystycznej
wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 2 z grupy teatralnej „Fuzja” pod kierunkiem
Joanny Rompzy.

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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KULTURA, ROZRYWKA
Koncerty w powiecie wejherowskim

Festiwal Kultury
Białoruskiej

Tematyką piątej jubileuszowej edycji Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu, który trwał od 25 kwietnia do 1 maja, były m.in.
pieśni Anny German i Czesława Niemena - wspólnych dla Białorusi
i Polski artystów, o których naród białoruski nigdy nie zapomniał.
Oprócz tego zabrzmiało kilka instrumentalnych
kompozycji z listy światowych przebojów oraz białoruskie pieśni. Wśród 20
utworów 6 kompozycji specjalnie rozpisano na orkiestrę dla V edycji FKB na

Pomorzu. Znakomite koncerty odbyły się w Starogardzie Gdańskim, Toruniu,
Szemudzie, Gniewinie, Rumi, Lęborku i Malborku.
Wszędzie orkiestra nagradzana była owacjami na
stojąco. Najwięcej, bo około

900 widzów zgromadziło się
w hali MOSiR w Rumi. Na
wszystkich koncertach byli
obecni przedstawiciele władz
samorządowych oraz Konsulatu Generalnego Republiki
Białoruś w Gdańsku - honorowego patrona festiwalu.

Laureaci z najmłodszej grupy z jurorami i gośćmi.

Dzieci recytowały po kaszubsku

Rodno Mowa

Podczas eliminacji powiatowych XLVI Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mowa” wyłoniono reprezentantów powiatu wejherowskiego na Turnieju Finałowym, który
odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Chmielnie.
W konkursie wystąpiło
71 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Recytacje w języku kaszubskim
oceniało jury w składzie
Eugeniusz Pryczkowski,
Tatiana Słowi i Katarzyna Kalkowska-Filipiak.
Gościem wydarzenia był

członek Zarządu Powiatu
Wojciech
Rybakowski,
który pogratulował zwycięzcom najmłodszej kategorii
wiekowej i wręczył im dyplomy oraz nagrody.
Do finału przechodzą
uczestnicy, którzy zajęli
pierwsze miejsca w poszcze-

gólnych kategoriach wiekowych (od przedszkola do
liceum): Magdalena Majkowska z Orla, Oskar
Treder z Kielna, Julia
Dzięgelewska z Bolszewa, Aleksandra Pilarska
i Marta Lidzbarska - obie
z Wejherowa.

Wykonawcami w tegorocznej edycji byli znakomici
soliści operowi, młodzi wokaliści (studenci lub absolwenci) oraz Symfoniczna Orkiestra Estradowa z Mińska
pod dyrekcją Anatolija Kudzina. Polskim akcentem był
występ 8-letniej Oliwii Nastały, uczennicy wejherowskiej Szkoły Muzycznej Yamaha. Najmłodsza na scenie
artystka poradziła sobie bardzo dobrze i nie zawiodła
dorosłych wykonawców ani publiczności.

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.
Do kina można się wybrać z cała rodziną, najlepiej na jeden ze znakomitych filmów animowanych. Jest wśród nich
zabawny, pełen przygód film pt. „Riko prawie bocian”.
Pytanie konkursowe brzmi:
Jaki popularny w naszym kraju ptak to tytułowy Riko, zaadoptowany przez bociany?
Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwiskiem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl, do soboty
13 maja br. do godz. 20.00.
W temacie prosimy napisać: Bilety do Multikina.
Do wylosowanych osób odpiszemy w sobotę wieczorem.
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani zakończyli rozgrywki

Piłka nożna

Piłka nożna. Wikęd Luzino

Tytani Wejherowo w ostatnim pojedynku ligowym wygrali z Wybrzeżem II Gdańsk 35:30. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo.

Piłkarze Gryfa Wejherowo przegrali dwa
wyjazdowe
pojedynki: w Stalowej Woli ze
Stalą 1:0 oraz w Legionowie z Legionovią 2:1.

Na stadionie GOSRiT w Luzinie lider V ligi
KTS-K Wikęd Luzino pokonał Orlęta Reda 3:1,, a
na wyjeździe wygrał z Kamienicą Królewską 1:2.

Na ósmym miejscu

Nasza drużyna przegrywała po pierwszej połowie,
bo gdańszczanie grali ambitnie, agresywnie i skutecznie. Popełniali niewiele
błędów w rozgrywaniu piłki.
Natomiast Tytani grali w tej
części meczu „na luzie”. I to
się zemściło.
Na drugą połowę zawodnicy wyszli w innych nastrojach. W 40. min. po bramce
Lewickiego oraz trzech kontrach R. Sałaty, nasza drużyna odzyskała właściwy rytm
OGŁOSZENIE
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gry i w 54. Min. Tytani prowadzili już 30:24. Do końca spotkania kontrolowali
wynik. Zwycięstwo dało na
zakończenie sezonu ósme
miejsce w ligowej tabeli.
Tytani wystąpili w składzie: Lewicki (7), P. Jankowski (6),Brzeski (6), Radosław
Sałata (6), Wicon (5), R. Wicki (2), M.Wicki (1), M. Jankowski (1), Remigiusz Sałata
(1), Nowosad, Miler, Nowociński, Warmbier, K.Wicki,
Grabowski, Sikora.

- Cieszę się ze zwycięstwa, bo to był mecz o trzy
pozycje w ligowej tabeli. Na
długo przed tymi zawodami
wiedziałem, że nie będzie łatwo, bo Wybrzeże ma w składzie zdolną młodzież. Jestem
zadowolony, że chłopaki nie
odpuścili rywalowi i gonili
przeciwnika. Wynik nie odzwierciedla czystej gry. To
spotkanie było bardzo wyrównane z którego my wyszliśmy zwysięsko - ocenił
trener P. Paździocha.

Słabo Blisko awansu
W Stalowej Woli nasza
drużyna prawie cały mecz
rozgrywała „na remis”, aby
w samej końcówce, w ostatnich
sekundach
stracić
bramkę. Goście byli wyraźnie lepsi, ale bardzo dobrze
grał nasz bramkarz W. Ferra. Za brutalny faul czerwoną kartkę dostał P. Łysiak i
to wykorzystała Stal strzelając gola w 93. minucie.
Natomiast w Legionowie
nasza drużyna zagrała przyzwoite spotkanie, ale tylko
w pierwszej części meczu.
Pierwsza połowa była wyrównana i zakończyła się
bezbramkowo. W drugiej
odsłonie niestety do ataków
ruszyli gospodarze, a ich
skuteczna gra przyniosła
dwa gole. Honorową bramkę
na otarcie łez dla Gryfa zdobył M. Marczak.
Gryf
Wejherowo:
Ferra - Brzuzy, Kolc, Kamiński,
Dampc, Chwastek, Goerke, Nadolski, Mońka, Wicon, Marczak.

W pierwszym meczu Wikęd długo nie mógł złapać właściwego rytmu. Znakomicie w bramce grał Pranga, który nie
po raz ostatni w tym meczu wygrał pojedynek sam na sam
z napastnikiem gości. Na drugą połowę zawodnicy KTS-K
Wikędu wybiegli zmobilizowani i już w 52 min. Rutkowski
strzelił gola. Gospodarze złapali wiatr w plecy stwarzając
kilka bardzo dogodnych sytuacji do zdobycia kolejnych bramek. W 61 min. Orlęta niespodziewanie doprowadziły do
remisu. Po straconej bramce Wikęd ponownie przyspieszył,
a w ostatnich minutach meczu gospodarze strzelili dwa gole.
W wyjazdowym pojedynku z wiceliderem z Kamienicy
Królewskiej, luzinianie mieli trudną przeprawę. Obydwie
bramki Rutkowski. Po tym zwycięstwie luzińscy zawodnicy
są bardzo blisko powrotu do IV ligi. Teraz 13 mają luzinianie zagrają ze Startem w Mrzezinie.
Skład KTS-K Wikęd Luzino: Pranga - Bank, Piątek,
Pliński, Kenner (Dąbrowski), Murakowski, Kotwica, D.
Mienik (Semak), A. Mienik (Tobiaski), Rutkowski - Buzała (Oplatkowski).

Paraolimpiada po raz dziewiąty

Rozpoczęły się zapisy do IX Kaszubskiej Paraolimpiady, która odbędzie się 11 czerwca br. na hali widowiskowo-sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
w Luzinie.
Świetlica Integracyjna „Skrzydła Anioła” serdecznie zaprasza do udziału w imprezie. Więcej informacji można
uzyskać na www.skrzydloaniola.luzino.pl
Zapisy trwają od poniedziałku do piątku w godz. 8.0015.00 pod numerem tel. 608 242 204.
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sport
Mistrzostwa Polski w kickboxingu

Wrócili z medalami
Zawodniczki i zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz luzińskiego KTS-K GOSRiT wywalczyli 12 medali na Mistrzostwach Polski kadetów młodszych, starszych i juniorów w kickboxingu
formule pointfighting i light contact oraz na seniorskich Mistrzostwach
Polski w pointfighting.
Reprezentacja
składała się z 14 zawodników na
czele z trenerami Rafałem
Karczem oraz Tomaszem
Hirszem. Kickboxerzy zaprezentowali się fenomenalnie w gronie prawie 700
zawodników z 75 polskich
klubów.
Mistrzostwo Polski wywalczyli reprezentanci Luzina: Małgorzata Nastały

- kat. do 50 kg która w finale pokonała kadrowiczkę
Polski, Paulina Stenka - kat.
do 70 kg, Filip Stark - kat.
do 74 kg i Zuzanna Kalbarczyk - kat. do 60 kg, a także
wejherowianin Rafał Karcz kat. do 57 kg.
Tytuły wicemistrzowskie
zdobyli: Zuzanna Kalbarczyk i Sandra Pikron - obie
z Luzina.

Brązowe medale wywalczyli wejherowianie: Nikola
Siecińska - kat. do 46 kg, Natalia Stemplewska kat. do 46
kg, Adam Wróbel - kat. do 79
kg, Tomasz Hirsz - kat. do 84
kg oraz Filip Stark z Luzina.
Sportowcy wspierani są
przez Miasto Wejherowo
oraz Gminę Luzino w ramach dotacji dla Stowarzyszeń oraz przez sponsorów.
Fot Anna Friday

Boccia. Otwarte Mistrzostwa Powiatu

Startowało 62 zawodników
Podczas Otwartych Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego w Boccia pod patronatem Starosty Wejherowskiego rozegrano turnieje w 4 kategoriach. Organizatorem
zawodów było Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe ‘’START ‘’ Wejherowo.
W turniejach startowało 62
zawodniczek i zawodników z
Wejherowa, Gdyni, Redy i Rumi i Lęborka.
Indywidualnie Open (zdrowi plus niepełnosprawni)
wygrała Helena Szpunar - Wejherowo, drugie miejsce Jerzy
Gajewski - Rumia, a trzecie Anna Konik - Reda.
W kat. Open w parach najlepsi byli: I miejsce - Andrzej
Puchowski - Jerzy Gajewski
(Rumia), II - Barbara i Janusz Le-
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wandowscy (Gdynia), III - Waldemar Konik (Reda) - Andrzej
Białas (Wejherowo)
Wśród kobiet niepełnosprawnych indywidualnie zwyciężył Anna Konik z Redy, przed
Magdaleną Biegańską z Gdyni i
Klaudią Kopryjaniuk z Gdyni.
Wśród mężczyzn niepełnosprawnych indywidualnie najlepszy był Janusz Lewandowski
z Gdyni. Drugie miejsce zajął Jerzy Gajewski - Rumia, a trzecie
Adam Andrzejewski - Rumia.
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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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www.pulswejherowa.pl

SPORT I REKREACJA
REKLAMA

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
22 maja 2017 r.,
a kolejne 8 i 22 czerwca br.
N A S Z PA R T N E R

Szósta edycja biegów: 27 maja w Luzinie

Rozłazino

na
Kaszubska Piętnastka Wyścig
rolkach

Gminny Klub Sportowy w Luzinie - grupa biegaczy „GKS Kaszubi - Luzino” oraz Gmina Luzino, Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki
w Luzinie, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, Stowarzyszenie „Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne i Pomorskiego LZS zapraszają
do udziału w imprezie biegowej „Kaszubska Piętnastka”, która odbędzie
się 27 maja w Luzinie. Będzie to już szósta edycja zawodów biegowych.
15-kilometrowa, malownicza trasa przebiega „Luzińska ścieżką zdrowia” oraz
uliczkami Luzina.
Zaplanowano także nowy
bieg - I Kaszubska Szóstka. Bieg dedykowany jest
głównie biegaczom, którzy
dopiero zaczynają przygodę
z bieganiem i chcieliby wystartować w zawodach by pobiec na ok. 6 km trasie.
Każdy uczestnik będzie
miał okazję wbiec na punkt
widokowy, na którym stoi
obelisk poświęcony pamięci
ks. Jerzego Popiełuszki.
Po biegu organizatorzy zapewniają uczestnikom „energetyczny kaszubski posiłek”.
Weryfikacja zawodników
i zapisy do biegu zaplanowano w dniu imprezy, 27 maja
w godz. 7.00-10.30, a o godz.
11.00 wystartuje VI Kaszubska Piętnastka i I Kaszubska Szóstka.
Około godz. 13.30 -15.00
odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów i nagród.

Szczegóły na stronie maratonypolskie.pl oraz na portalu facebook na stronie Kaszubska Piętnastka.

Leśny Maraton Rowerowy
XIV Leśny Maraton Rowerowy 2017 wystartuje w sobotę 13
maja o godz. 10.00 z parkingu przy leśniczówce Kępino, 6 km
od Wejherowa. Biuro Zawodów będzie czynne od godz. 7.00.
Odprawa techniczna rozpocznie się o godz. 9:45
Regulamin dostępny na stronie http://wejherower.org/
LMR_2017. Zapisy i płatności https://elektronicznezapisy.pl/
event/1413.html

IV Półmaraton Wrotkarski o Puchar Wójta
Gminy Łęczyce „Kaszebsci Czelch 2017”,
pod hasłem „Jak na
rolki, to na Kaszuby!”
odbędzie się 20 maja br
w Rozłazinie. Zawody
wliczane do klasyfikacji „Pucharu Kaszub”.
Zainteresowani
mogą
zapisywać się drogą elektroniczną przy pomocy portalu „GOOD TIME”, w linku:
https://elektronicznezapisy.pl/event/318.html do
dnia 18 maja (do godziny
23:00) 2017 roku włącznie.
Można się też zapisać w dniu
zawodów w budynku GIKiB
w Rozłazinie (biuro zawodów) od godz. 12.00. Impreza
rozpocznie się o godz. 14.00.
Trasa liczy 21 km. 1 pełna pętla wynosi ok. 4,4km,
zawodnicy pokonują 5 pętli.
Trasa jest prawostronna i
lewoskrętna czyli poruszamy się po prawej stronie ulicy. Start i meta usytuowane
zostaną na wysokości szkoły.
Więcej informacji na:
www.gik-leczyce.pl
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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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