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N A S Z  P A R T N E R

plany budowy
nowych dróg

Atrakcyjna Noc Muzeów

Ruszą prace
przed dworcem

Modlitwa,
nagrody i koncert

Sekretarz Miasta Bogusław Suwara w gabinecie 
burmistrza T. Bolduana w latach 30. XX wieku. 

Noc Muzeów w Wejherowie była peł-
na atrakcji. Na rynku zagościły czołgi 
i inne wojskowe pojazdy, a w ratuszu 
oraz w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej można by-
ło zwiedzać dawne i nowe wystawy. 

Hitem tego wieczora było otwarcie nowej sali histo-
rycznej ratusza, prezentującej życie w Wejherowie w 
latach międzywojennych. W muzeum i w parku nie 
brakowało koncertów i pokazów, a na Kalwarii odbyło 
się nocne zwiedzanie z przewodnikiem.                Str. 8-9

W ratuszu podpisano umowę na budowę Węzła 
Wejherowo (Kwiatowa) z wykonawcą inwestycji, wy-
łonionym w przetargu. Jest nim firma SKANSKA 
S.A., która w czerwcu br. zamierza przystapić do prac 
budowlanych.      Str. 2

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę 
pierwszych odcinków długo wyczekiwanej drogi S6, 
czyli Trasy Kaszubskiej. O planach budowy 42-ki-
lometrowego odcinka tej drogi z Gdyni do Bożegopola 
(przez Szemud i Luzino), za około 2 mld zł poinformo-
wano podczas spotkania w Starostwie w Wejherowie.

Z kolei na spotkaniu w Pucku rozmawiano o bu-
dowie nowej trasy Via Maris, prowadzącej z Gdyni 
do Władysławowa, m.in. przez powiat wejherowski.  
                  Str. 3

W najbliższy weekend w Wejherowie będą miały miej-
sce ważne wydarzenia. W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym 
odbędzie się odpust wniebowstąpiena pańskiego.

Z kolei na placu Wejhera 27 maja świętować będziemy 
tradycyjny Dzień Jakuba, podczas którego wręczone zo-
staną Nagrody Prezydenta, a na scenie wystąpią  „Wilki”.

                         Szczegóły wewnątrz gazety 
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Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z Piotrem 
Kęsikowskim, dyrektorem 
firmy SKANSKA. Współin-
westorem przedsięwzięcia 
jest Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
w Gdyni, którego prezes był 
obecny na spotkaniu w ratu-
szu. Inwestycja ma koszto-
wać ok. 22 mln zł.

- Wejherowo stoi przed 
ogromnym wyzwaniem, 
przystępujemy do budowy 
Węzła Wejherowo - mówi 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. - Docelowo w Wejhe-
rowie powstają trzy węzły, 
jednak głównym jest ten w 
rejonie dworca PKP. Dzię-
ki bezkolizyjnemu, integra-
cyjnemu węzłowi usprawni 
się transport w mieście, po-
przez możliwość przesia-
dania się na różne środki 
komunikacji. Inwestycja 
przebiegać będzie dwueta-
powo, a dzisiaj przystępuje-
my do realizacji pierwszego 

O planach budowy Węzła Wejherowo, nazywanego roboczo Węzłem Kwiatowa oraz o 
dofinasowaniu w kwocie ok. 19 mln zł, jakie miasto uzyskało na tę strategiczną inwesty-
cję pisaliśmy w kwietniowym wydaniu „Pulsu”. W miniony poniedziałek w ratuszu nastą-
piło podpisanie umowy na realizację tego zadania z firmą SKANSKA S.A., która wygrała 
przetarg. Oznacza to, że w ciągu miesiąca rozpocznie się budowa węzła integracyjnego w 
rejonie dworca PKP w Wejherowie. Planowane zakończenie prac to koniec 2019 r. 

etapu prac. Wykonawca, 
firma SKANSKA została 
wybrana spośród 7 przed-
siębiorstw, które przystąpi-
ły do przetargu.

- Prace rozpoczynamy w 

ciągu najbliższego miesiąca 
- mówi Grzegorz Bejna-
rowicz, menager projek-
tu. - Jest to skomplikowana 
technicznie inwestycja, a 
największym wyzwaniem 

będzie budowa tunelu pod 
torami kolejowymi. 

Inwestycja wiąże się z 
utrudnieniami w ruchu po-
jazdów i pieszych.

Do tematu wrócimy.

prezydent podpisał umowę z wykonawcą inwestycji

Ruszy budowa węzła

W podpisaniu umowy uczestniczyli m.in.: Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta, Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa oraz Henryk Tomaszewski, prezes PEWiK.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

kontrolują autokary
Rozpoczął się okres szkolnych wyjazdów na wyciecz-

ki. Niestety, nie wszyscy przewoźnicy pamiętają o zasadach 
bezpieczeństwa. Ostatnio w Rumi w trakcie kontroli dwóch 
autokarów, policjanci zatrzymali kierowcom dowody rejestra-
cyjne tych pojazdów. Okazało się, że autobusy miały niespraw-
ne układy hamulcowe i inne usterki.

Aby zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom na drodze, poli-
cja przypomina rodzicom, opiekunom, nauczycielom i innym 
osobom odpowiedzialnym za organizowanie wycieczek, aby 
przed wyjazdem zglaszac ten fakt policjantom, celem skon-
trolowania stanu technicznego, stanu trzeźwości kierującego 
oraz wymaganych dokumentów. Policja prosi o zgłaszanie po-
trzeby kontroli najlepiej z 5-dniowym wyprzedzeniem. 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez skrzynkę mailową: 
komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl

kierowcy pod szczególnym nadzorem
Wejherowska drogówka realizuje szereg przedsięwzięć, 

które mają ograniczyć liczbę wypadków drogowych i ich skut-
ki, a są to m.in. akcje kontrolno-prewencyjne. Policjanci kontro-
lują prędkość na różnych drogach m.in. tam, gdzie mieszkańcy 
poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazują 
naruszenia przepisów. 

Na drodze krajowej nr 6 w ciągu ostatnich dni policjanci 
zatrzymali 4 kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 
50 km/h na terenie zabudowanym. W Redzie 40-letnia kobie-
ta jechała z prędkością 142 km/h. Kierowcy odebrano prawo 
jazdy.  W związku z tym, że kierująca odmówiła przyjęcia man-
datu, sprawa trafi do sądu, który może ukarać ją grzywną w 
wysokości nawet do 5 tys. zł.

Na drodze krajowej nr 6 w Wejherowie kierowca peugeota 
jechał 126 km/h na obszarze zabudowanym, a 26-letni kierow-
ca mazdy jechał z prędkością 104 km/h. Wczesnym rankiem 
inny 26-latek, jechał z prędkością 102 km/h. Za powyższe wy-
kroczenia kierujący zostali ukarani mandatami karnymi, na ich 
konta wpłynęło po 10 punktów karnych, a ich prawa jazdy bę-
dą zatrzymane na 3 miesiące.Jak co roku, na sezon letni Straż Miej-

ska w Wejherowie wprowadza zmiany 
organizacyjne w swojej pracy. Przy sprzy-
jającej pogodzie, w miejsca oddalone od 
centrum i do których nie da się dojechać 
radiowozami, patrolowane będą patrolami 
pieszymi i rowerowymi. 

W weekendowe noce nad porządkiem i 
bezpieczeństwem w mieście czuwają dwa 
patrole zmotoryzowane. Tak będzie do 
końca miesiąca września. 

Od 10 lat Kalwaria Wejherowska pa-
trolowana jest na quadzie. Wszystkie 
patrole wyposażone są w materiały pro-
mujące Wejherowo. Turysta otrzyma od 
strażników miejskich niezbędne materia-
ły o atrakcjach turystycznych miasta. Ta 
mobilna informacja turystyczna cieszy się  

dużym zainteresowaniem przyjezdnych gości. 
Oczywiście strażnicy służą pomocą i infor-

macją także mieszkańcom miasta

straż Miejska przed sezonem letnim

patrole rowerowe 
i promocja turystyczna

14 maja wczesnym rankiem 
dyżurny Straży Miejskiej za-
uważył na ekranie monitorin-
gu czterech młodych mężczyzn 
idących ul. Wałową. Jeden z 
nich zerwał z budynku tablicę 
reklamową. Wysłany na miej-
sce zdarzenia patrol wylegity-
mował mężczyzn, a sprawca  
przyznał się do zniszczenia re-
klamy. Zadeklarował pokrycie 
kosztów jej naprawy. 

Po północy na ul. Puckiej 
mężczyzna, idący w towarzy-
stwie kobiety uderzał ręką w 
betonowe filary, a przy jednym 
ze sklepów od ul. Rzeźnickiej 
wygiął rurę spustową. Patrol za-
trzymał mężczyznę, który był 
agresywny. Zakłócał spokój i 
porządek publiczny. Za wybryk 
chuligański mieszkaniec Wejhe-
rowa został ukarany przez SM 
mandatem  w kwocie 500 zł.

wandale
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trasa kaszubska powstanie

Na razie 42 kilometry

konsultacje z ministrem infrastruktury

Via Maris z gdyni
do władysławowa

Zapowiedź finansowania 
przez rząd takiej inwestycji 
wzbudziła zainteresowanie 
naszych samorządowców.  

- Najracjonalniejsze bę-
dzie wykorzystanie doku-
mentacji i założeń przy 
wytyczaniu przebiegów Ob-
wodnicy Północnej Aglo-
meracji Trójmiejskiej. Od 
skrzyżowania OPAT z obec-
ną Drogą Wojewódzką 216 
będzie nowy przebieg. To 
wszystko potrwa kilka lat, 
ale chcemy rozpocząć prace 
budowlane jeszcze w tej per-
spektywie unijnej - wyjaśnił 
wiceminister Smoliński. 

Przygotowaniami do in-
westycji zajęła się General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Resort liczy na 
wsparcie samorządów po-
wiatu puckiego i wejherow-
skiego w zakresie opracowań 
projektowych OPAT. Mini-
sterstwo oczekuje, że bu-
dowa nowej krajówki na 
terenie Gdyni w znacznym 
stopniu spocznie na barkach 
tego miasta i konieczne bę-
dzie współfinansowanie 
również z Portem Gdynia. 
Wiceprezydent Gdyni zgło-
sił jednak wątpliwości. Nie 
wiadomo od której strony 
rozpocznie się budowa Via 
Maris, ale prawdopodobnie 
od Władysławowa - od wjaz-
du na Półwysep Helski.

Tematem spotkania bę-
dą zasady rozliczania składek 
na ubezpieczenia społecz-
ne, zdrowotne oraz FP i FGŚP 
przez osoby rozpoczynające 
prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

Samorządowcy z Wejherowa i powiatu wejherowskiego wzięli 
udział w spotkaniu w Pucku, na którym rozmawiano o Obwodnicy 
Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT). Tematem spotkania 
z wiceministrem infrastruktury Kazimierzem Smolińskim w Puc-
ku była również planowana budowa trasy Via Maris z Gdyni do 
Władysławowa. 

 - Jesteśmy bardzo zainte-
resowani inwestycją, bo do-
skonale wpisuje się w to, o co 
zabiegamy od wielu lat, czy-
li OPAT. Cieszy nas decyzja 
o budowie Via Maris, bo ta 
trasa odciąży Rumię i Redę. 
Do Via Maris zostaną włą-
czone najważniejsze części 
OPAT, nad którą przez wiele 
lat pracowali samorządow-
cy powiatu puckiego i wej-

herowskiego - powiedziała 
Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego.

Zdaniem prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta ważne jest, 
że nowe połączenie drogo-
we będzie miało status dro-
gi krajowej. Oznacza to, że 
główny ciężar finansowania 
tego przedsięwzięcia weź-
mie na siebie rząd.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Wiceminister infrastruk-
tury i budownictwa Jerzy 
Szmit poinformował o de-
cyzji dotyczącej ogłosze-
nia przetargu na budowę 
pierwszych odcinków drogi 
S6, przebiegających przez 
Gdynię Wielki Kack, Sze-
mud i Luzino do Bożegopola 
Wielkiego, gdzie droga eks-
presowa włączy się w do-
tychczasową DK nr 6. 

Spory odcinek tej drogi 
będzie przebiegał przez po-
wiat wejherowski.

- Bardzo się cieszymy, że 
decyzja o budowie pierwsze-
go odcinka drogi S6 została 
podpisana - podkreśliła sta-
rosta Gabriela Lisius. - Du-
żymi krokami zbliżamy się do 
realizacji inwestycji, o którą 

W Starostwie w Wejherowie odbyła się konferencja z udziałem 
wiceministrów infrastruktury i budownictwa, dotycząca budowy 
długo wyczekiwanej drogi S6, czyli Trasy Kaszubskiej. Podczas spo-
tkania poinformowano o planach budowy 42-kilometrowego odcin-
ka drogi z Gdyni do Bożegopola, za około 2 miliardy zł.

zabiegaliśmy od lat, podobnie 
jak inne samorządy.

Procedury wymagają cza-
su, więc budowa drogi roz-
pocznie się prawdopodobnie 
w 2019 roku i potrwa do 
2022 roku.

Kolejne etapy drogi S6, 
prowadzące do Lęborka i 
dalej będą realizowane w 
kolejnych latach. Na razie 
brakuje pieniędzy na całą 
inwestycję. Dlatego radość 
jest niepełna.

- Dobrze się stało, że rząd  
podjął decyzję o rozpoczęciu 
budowy Trasy Kaszubskiej, 
ale nasze problemy nie zo-
staną na razie rozwiązane 
- powiedział nam po spotka-
niu wójt gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt. -  W Bo-

żympolu cały ruch pojazdów 
będzie włączał się w obecną 
„szóstkę”, pozbawioną na 
kilkunastokilometrowym od-
cinku na terenie naszej gmi-
ny odpowiednich poboczy, nie 
mówiąc o lewoskrętach, świa-
tłach itp. Ruch jeszcze się 
zwiększy, więc obawiam się 
o bezpieczeństwo użytkow-
ników tej uczęszczanej trasy. 
Dotychczasowe ustalenia za-
kładały budowę tej trasy od 
Lęborka w stronę obwodni-
cy i taka realizacja gwaran-
towała likwidację „wąskiego 
gardła” obecnej DK-6 od Lę-
borka aż do Bożegopola.  

W konferencji w spra-
wie budowy pierwszego od-
cinka drogi ekspresowej S6 
udział wzięli m.in.: wicemi-
nistrowie infrastruktury i 
budownictwa Kazimierz 
Smoliński i Jerzy Szmit, 
wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich, starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
wicestarosta wejherowski 
Witold Reclaf, dyrektor 
Oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Gdańsku Radosław 
Kantak. Obecni byli parla-
mentarzyści oraz samorzą-
dowcy, m.in. z gmin, przez 
które będzie przebiegać no-
wa trasa. Na pewno odciąży 
ona Małe Trójmiasto Ka-
szubskie, czyli Rumię, Redę 
i Wejherowo.                   AK. 

W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści i samo-
rządowcy, zainteresowani budową Trasy Kaszubskiej.

Ministrowie, wojewoda, starosta i jej zastępca oraz dyrektor oddziału GDDKiA.

Program szkolenia obejmu-
je określenie osób prowadzą-
cych pozarolniczą działalność 
gospodarczą, podstawowe za-
sady podlegania ubezpiecze-
niom oraz wysokość i zasady 
rozliczania składek. 

Zgłoszenia uczestnictwa 
można dokonać telefonicz-
nie pod numerem telefonu: 
58 572 97 17 lub mailowo 
na adres: aleksandra.nadol-
ska@zus.pl oraz malgorzata.
wisniewska04@zus.pl. 

Zakład ubezpieczeń społecznych w wejherowie zaprasza płatników składek na bez-
płatne szkolenie, które odbędzie się jutro, 26 maja (piątek) o godz. 9.00 w inspektora-
cie Zus w wejherowie przy ul. sobieskiego 294. 

Jak rozliczać składki
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W elektrociepłowni 
OPEC Sp. z o.o. przy ul. 
Staromłyńskiej 41 w Wej-
herowie przygotowano 
m.in. prezentację multime-
dialną na temat firmy oraz 
produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, a także zwie-
dzanie zakładu pod opieką 
specjalistów z OPEC. 

Zwiedzanie i prezentacja  

Dzień otwarty w opeC
Zwiedzanie elektrociepłowni w Wejherowie zorganizowano w 

ramach  ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Unijnych. 
OPEC zaprosił do nowoczesnego zakładu wszystkich zaintereso-
wanych ekologiczną produkcją ciepła.

Zwiedzający otrzymali  
materiały informacyjne oraz 
upominki, a dla najmłod-
szych przygotowano zabawy 
i konkursy z nagrodami.

Projekt „Budowa źródła 
wytwarzającego energię 
elektryczną w skojarzeniu 
z ciepłem w kotłowni   Na-
nice na terenie Wejherowa”  

uzyskał dofinansowanie z 
funduszy Unii Europejskiej 
w wysokości ponad 7 mln zł 
(40% wartości inwestycji). 

Celem projektu jest 
zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery oraz 
zwiększenie bezpieczeń-
stwa energetycznego miesz-
kańców Wejherowa.wybrano patrona dla ronda w Śmiechowie 

tow gryf pomorski

Uroczystość nadania imie-
nia odbyła się w niedzielę 
z udziałem parlamentarzy-
stów, wojewody pomorskie-
go, przedstawicieli władz 
samorządowych i organiza-
cji (m.in. Kaszubsko-Kociew-
skiego Stowarzyszenia im. 
TOW „Gryf Pomorski”), mło-
dzieży i mieszkańców.

Po mszy św. w kościele 
pw. św. Karola Boromeusza 
uczestnicy przemaszerowali 
pod rondo, będące elemen-
tem  węzła komunikacyjne-
go, powstającego w dzielnicy 
Śmiechowo Północ.

- Bardzo się cieszę że 
uroczystości związane z od-
słonięciem tablic z nazwą 
ronda, upamiętniających 
Tajną Organizację Wojsko-
wą „Gryf Pomorski"  zgro-
madziły wejherowian i gości. 

Zbudowane w ub. roku  rondo u zbiegu ulic Patoka, Necla i Gry-
fa Pomorskiego w Wejherowie otrzymało nazwę Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski”.

To świadczy o zainteresowa-
niu historią Polski oraz Żoł-
nierzami Niezłomnymi, w 
szeregi których wpisują się 

członkowie TOW - powie-
dział radny Marcin Drewa, 
współorganizator uroczysto-
ści odsłonięcia tablic. 

Moment odsłonięcia tablicy z nazwą ronda.
       Fot. Zygmunt Pałasz

Elektrociepłownię 
OPEC zwiedzali m.in. 
słuchacze Wejherow-
skiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku 
(zdjęcie u góry) i 
przedszkolaki, dla 
których przygotowa-
no konkursy z nagro-
dami (zdjęcie obok).

Długo wyczekiwana bu-
dowa drogi ekspresowej S-6 
wciąż odsuwa się w czasie. 
Niedawno poinformowano 
o rządowych planach budo-
wy pierwszych odcinków tej 

Łęczyce-godętowo. pikieta na krajowej „szóstce”

Domagają się nowoczesnej i bezpiecznej s-6
Pikieta przeciwko odwlekaniu i ograniczeniu budowy Trasy Kaszubskiej (droga ekspresowa S6) odbyła się w poniedziałkowe popołu-

dnie na drodze krajowej nr 6, na terenie powiatu wejherowskiego i lęborskiego. Mieszkańcy, w tym samorządowcy blokowali ruchliwą 
drogę m.in. w miejscowości Godętowo w gminie Łęczyce. Podobne pikiety maszerowały „szóstką” w powiecie lęborskim.

trasy, do Bożegopola (pisze-
my o tym na str. 3). Dlatego 
mieszkańcy miejscowości le-
żących dalej protestują prze-
ciwko odwlekaniu budowy 
drogi. Formą protestu była 

blokada drogi krajowej nr 6 
w czterech miejscach. 

Zdaniem organizatorów 
protest nie miał charakteru 
antyrządowego. Mieszkańcy 
żądają utrzymania ustalo-

nego harmonogramu prac i 
oddania do użytku drogi do 
końca 2020 r. Szybkie i bez-
pieczne połączenie drogowe 
zachodniej części wojewódz-
twa z  Trójmiastem to wa-

runek jej zrównoważonego 
rozwoju, to sprawny dojazd 
do pracy, na studia, transport 
towarów oraz oszczędność 
czasu, paliwa i pieniędzy. 
Koordynator akcji w gminie 

Łęczyce, sołtys tej wsi Bog-
dan Godzisz, zapowiada, że 
jeśli rząd nie zmieni zdania, 
organizowane będą kolejne 
protesty, m.in. w sezonie tu-
rystycznym.



5

redakcja@pulswejherowa.pl 25 maja 2017

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „pulsie 
wejherowa” znajdziesz na stronie:   www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Największy w polsce  

konkurs Biblijny

 

R O K  Ś W .  B R A T A  A L B E R T A  

SOBOTA 

PIĄTEK 

NIEDZIELA 

www.sanktuarium.wejherowo.pl  www.fb.com/sanktuariumwejherowo 
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1600 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z KOŚCIERZYNY I OKOLIC (przy kaplicy Bożego Grobu) 

1745 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z PRZODKOWA, ŻUKOWA, GRZYBNA I OKOLIC 
(przy kaplicy Piłata) 

 

 
 
 
 
 
 

 

  800 MSZA ŚW. DLA PIELGRZYMÓW PRZYBYŁYCH W PIĄTEK (w kościele klasztornym) 

1130 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z OLIWY, CHEŁMU, SZEMUDA, GDYNI, KIELNA, KOLECZKOWA I OKOLIC 
(przy kaplicy Piłata) 

1200 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z LINI, STRZEPCZA, STRZEBIELINA, 

SYCHOWA, CHOCZEWA I OKOLIC  (przy kaplicy III upadku Chrystusa – ul. Strzelecka)  

1400 CENTRALNE OBCHODY KALWARYJSKIE Z KAZANIAMI  (początek w kościele klasztornym) 

1730 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z KARTUZ (w kościele klasztornym) 

1745 MSZA ŚW. pod przewodnictwem O. PROWINCJAŁA       (przy kościele Trzech Krzyży) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  700 MSZA ŚW. DLA PIELGRZYMÓW Z KOŚCIERZYNY I OKOLIC (w kościele klasztornym) 

  800 DROGA KRZYŻOWA NA KALWARII DLA PIELGRZYMÓW, KTÓRZY PRZYBĘDĄ W NIEDZIELĘ RANO 
(początek na placu przy kościele klasztornym) 

  830 FORMOWANIE PROCESJI 

  845 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z SIERAKOWIC, NOWEGO DWORU WEJHER., BOLSZEWA, LUZINA I GOŚCICINA 

  900 PROCESJA Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM NA KALWARIĘ 

1000 SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem KS. BISKUPA (przy kościele Trzech Krzyży) 
 Zawierzenie Powiatu Wejherowskiego w Święto Matki Bożej Wejherowskiej – Patronki Powiatu 

 POŻEGNANIA PIELGRZYMÓW, KTÓRE PO SUMIE WYRUSZAJĄ W DROGĘ POWROTNĄ 

1415 POŻEGNANIE PIELGRZYMÓW Z OLIWY (przy kaplicy Piłata) 
 

zapraszają Franciszkanie – opiekunowie i stróżowie Sanktuarium 
 

   
 

 

Franciszkanie zapraszają pielgrzymów

odpust na kalwarii
 XVII-wieczna Kalwaria Wejherowska jest nie tylko cennym za-

bytkiem i dumą naszego miasta. Jest też miejscem kultu i modli-
twy, ważną częścią Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego. „Modlimy 
się za Was, ale nie zamiast Was”- mówią ojcowie Franciszkanie, 
zapraszając wiernych na uroczystości odpustowe. Począwszy od 
maja, przez pięć najbliższych miesięcy tradycyjnie odbędzie się 
pięć odpustów. Pierwszy z nich już w najbliższy weekend. 

Na odpust Wniebowstą-
pienia Pańskiego do Wejhe-
rowa przybęda pielgrzymi 
z południowych Kaszub (z 
Kartuz, Kościerzyny, Żuko-
wa, Grzybna) oraz z Gdyni, 
Gdańska Oliwy i z Chełma. 

Na Kalwarię Wejherow-

ską przyjdą piesze piel-
grzymki z miejscowości 
powiatu wejherowskiego: 
Choczewa, Strzebielina, Li-
ni, Szemuda i wielu innych 
miejscowości. Będą modlić 
się razem z mieszkańca-
mi Wejherowa, których z 

pewnością nie zabraknie w 
sobotę i niedzielę na kalwa-
ryjskich wzgórzach. Suma 
odpustowa odprawiona zo-
stanie 28 maja o godz. 10.00

Szczegółowy program 
uroczystości na plakacie 
poniżej.

Finał był trudny , dlatego 
nikomu nie udało się zdobyć 
maksymalnej ilości punk-
tów. Nie mogło być inaczej 
przy tak wysokim poziomie 
rywalizacji. 240 finalistów 
wyłoniono spośród około 80 
tysięcy uczniów, którzy przy-
stąpili do konkursu. 

Wręczenie dyplomów i 
nagród odbyło się w koście-
le NMP Wspomożenia Wier-
nych w Rumi. Szczególnym 
gościem był ks. bp, pa Zbi-
gniew Zieliński. Obecni 
byli również:  kurator po-

Finał XVI Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego 
im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, organizowanego przez Ak-
cję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej odbył się w Salezjańskim Li-
ceum Ogólnokształcącym w Rumi. Wzięło w nim udział ponad 240 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, m.in. z powiatu wejherowskiego. 

morska Monika Kończyk, 
wicestarosta wejherowski 
Witold Reclaf i członek 
Zarządu Powiatu Wojciech 
Rybakowski. 

Wśród laureatów konkur-
su znaleźli się reprezentan-
ci powiatu wejherowskiego. 
W kategorii szkół podsta-
wowych drugie miejsce za-
jęła Klaudia Konkol z  SP 
w Bolszewie, natomiast w 
kategorii gimnazjów rów-
nież drugi był  Maciej Lu-
bocki, Gimnazjum nr 3 w 
Wejherowie

Organizatorzy Konkursu: 
Joanna Olbert i Jan Kla-
witer podziękowali ks. dr. 
Januszowi Sikorze SDB 
- proboszczowi i kustoszowi 
Sanktuarium Najświętszej 
Marii Panny Wspomożenia 
Wiernych w Rumi za życzli-
wość i pomoc przy organizacji 
konkursu, organizowanego 
od 2001 roku. 

Jest to największy Kon-
kurs Biblijny w Polsce. 

Głównym sponsorem te-
go wydarzenia była ENER-
GA S.A. 

Klasztor Franciszkanów 
otrzymał 150 tys. zł, nato-
miast 35 tys. zł przyznano 
DPS z Ośrodkiem Dzien-
nego Pobytu dla Dzieci 
prowadzony przez Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego á Paulo.  
Prawie 13 tys. zł otrzymał 
Powiatowy Cech Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw na remont budyn-
ku przy ul. Kalwaryjskiej. 
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Kościuszki 20 do-
stała prawie 44 tys. zł.

- Dzięki zaangażowaniu 
wejherowian i miasta sys-
tematycznie poprawia się 
stan techniczny i wygląd 
wejherowskich zabytków, co 

poprawi się stan i wizerunek budynków

Dotacje na zabytki
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał kolej-

ne umowy na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów: 
klasztoru Ojców Franciszkanów, Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Św. Jacka, budynku Niepublicznej Szkoły Rzemiosła oraz budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 20.

wpływa pozytywnie na wize-
runek śródmieścia Wejhero-
wa - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. 

Od 2007 r. Wejherowo 
przekazało na  dofinan-
sowanie remontów i prac 
konserwatorsko-restaura-
cyjnych zabytków ponad 
4 mln złotych. Prace wy-
konano w 53 budynkach.
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AKTUALNOŚCI
Dla kasi i innych chorych

176 nowych dawców

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.

puNkt iNFoRMACJi euRopeJskieJ

O G Ł O S Z E N I A 

27-latka dowiedziała się 
o tym, że choruje na chło-
niaka t-komórkowego pod 
koniec ciąży. Po zapoznaniu 
się z wynikami, lekarze nie-
mal natychmiast podjęli de-
cyzję o jej rozwiązaniu przez 
cesarskie cięcie. Na świat 
przyszedł mały Tymek, któ-
ry dodał sił i motywacji ma-
mie, która niedługo potem 
rozpoczęła walkę o swoje ży-
cie na gdańskim oddziale he-
matologii. Po wyniszczającej 
organizm chemioterapii 
szanse na powrót do zdrowia 
zwiększy przeszczep szpiku 
kostnego. 

Dzięki sobotniej rejestra-
cji baza dawców powiększyła 
się o 176 osób, których krew 
może uratować życie zarów-
no Kasi jak i innym oczeku-
jącym na przeszczep szpiku 
chorym. Mamy nadzieję, że 
bliźniak genetyczny wresz-
cie zostanie odnaleziony. 

Apelujemy do wszystkich 
ludzi dobrej woli o to by do-
łączyli do bazy DKMS - w 
80 proc. przypadków pozy-
skanie komórek macierzy-
stych odbywa się za pomocą 

W minioną sobotę przeprowadzono rejestrację do bazy dawców 
szpiku, zorganizowaną przy pomocy fundacji DKMS. Akcję zainicjo-
wali rodzina i przyjaciele chorującej na nowotwór złośliwy młodej 
mamy - Katarzyny Papki (z domu Zielonka). Kasia jest absolwent-
ką LO nr 1 w Wejherowie i właśnie tam miało miejsce wydarzenie.

Cały czas trwa rejestracja online. Po wypełnieniu an-
kiety na www.dkms.pl można otrzymać listownie pakiet 
rejestracyjny, zrobić wymaz i odesłać próbki do fundacji. 
Ten jeden list ma moc ratowania życia, a niestety świado-
mość społeczna wciąż jest niewielka. 

dwóch wkłuć w ręce. Pobie-
rana z jednej ręki krew trafia 
do specjalistycznej maszyny 
filtrującej i „wraca” wkłu-
ciem do drugiej ręki. W wy-
jątkowych sytuacjach lekarz 
może zadecydować o pobra-
niu szpiku z talerza kości 

biodrowej. Zabieg wykonuje 
się w znieczuleniu ogólnym 
i jest on bezbolesny. 

Powszechne przekonanie, 
że szpik pobierany jest z krę-
gosłupa to fałszywy, szkodli-
wy mit, który utrwalił się w 
społeczeństwie. 

20 maja w wejherowskim I LO odbyła się rejestracja 
potencjalnych dawców szpiku.

Na skrzyżowaniu dróg w gminie Linia

trwa budowa ronda

Ze względu na liczne ko-
lizje w tym miejscu, prze-
budowywane skrzyżowanie 
nazywane było „Trójkątem 
Bermudzkim”. Na budowę 
ronda uzyskano dofinanso-
wanie ze środków budżetu 
państwa (z tzw. schetynó-
wek). Inwestycja kosztuje 
ok. 2,2 mln zł, a oprócz dota-
cji finansuje ja Powiat Wej-
herowski i Gmina Linia.

Nad realizacją czuwa Za-
rząd Drogowy dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego 
z siedzibą w Wejherowie.

W gminie Linia, przy granicy z gminami Luzino i Szemud, w po-
bliżu miejscowości Rosochy powstaje nowe rondo. Poprawi ono 
bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i rowerzystów. Inwestycja 
rozpoczęła się w kwietniu i ma potrwać do końca lipca br.

               Łęczyce, dnia 25.05.2017r.

                 ogŁosZeNie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 
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  (j.t. Dz. 
U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 121/3 i 121/4 położonych w 
obrębie geodezyjnym Chmieleniec, gmina Łęczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 29.05.2017r. do 27.06.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 10:00 .
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 
778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko(j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), 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, do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11.07.2017r. 
       Wójt Gminy Łęczyce
             Piotr Wittbrodt

Fot. Starostwo Powiatowe
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O G Ł O S Z E N I E 
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NOC MUZEÓW 2017

w ratuszu, na rynku, na kalwarii

Militaria i podróż w czasie

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się zwłaszcza 
pojazdy militarne, zabytko-
wa broń strzelecka, amunicja 
oraz wyposażenie saperskie. 
Wszystkie te eksponaty po-
chodziły z kolekcji Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF i 
Muzeum Saperskiego Explo-
sive w Dąbrówce, w gminie 
Luzino. Wśród pojazdów by-
ła m.in. w pełni sprawna re-
plika niemieckiego czołgu 
średniego Pantera - jedne-
go z najlepszych czołgów II 
wojny światowej, terenowa 
ciężarówka Armii Amery-
kańskiej, wojenna sanitarka, 

Imprezy zorganizowane podczas 9. Nocy Muzeów w Wejherowie, m.in. placu Jakuba 
Wejherowa oraz w ratuszu nie rozczarowały chyba nikogo. Hitem tego wieczora było 
otwarcie sali, prezentującej lata dwudzieste i trzydzieste w Wejherowie. Na wejherow-
skim rynku stały czołgi i inne wojskowe pojazdy z muzeum w Dąbrówce. Zainteresowa-
nie mieszkańców, tych dorosłych i tych najmłodszych było ogromne!

pływający samochód pancer-
ny oraz polski czołg średni. 
Można było pobawić się w 
sapera, postrzelać lub zjeść 
grochówkę z kuchni polowej. 

Zachwyt zwiedzających 
ratusz wzbudziła nowa sa-
la historyczna „Wejherowo 
okresu międzywojennego”. 

- Sala została przygoto-
wana w hołdzie Teodorowi 
Bolduanowi, burmistrzowi 
Wejherowa oraz przedsię-
biorcom, rzemieślnikom i 
organizacjom społecznym, 
które przyczyniły się do 
rozkwitu miasta w okresie 
międzywojennym - infor-

muje Bogusław Suwara, 
sekretarz Wejherowa. - Ory-
ginalne pamiątki, zdjęcia, 
wyposażenie zakładów usłu-
gowych przekazali na wysta-
wę mieszkańcy Wejherowa.  

O tej niezwykłej wysta-
wie i jej klimacie napiszemy 
szerzej w jednym z wydań 
„Pulsu”, ale już dzisiaj za-
chęcamy mieszkańców i 
przyjezdnych gości do od-
wiedzenia ratusza. 

Podczas Nocy Muzeów 
można było spotkać się z 
prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrand-
tem w jego gabinecie. 

W ratuszu zaprezento-
wano również wystawę na 
temat historii Morskie-
go Dywizjonu Lotniczego 
w Pucku oraz ekspozycję z 
linorytami Henryka Bara-
nowskiego.  

Nie zabrakło chętnych 
do nocnego zwiedzania 
Kalwarii Wejherowskiej 
z przewodnikiem oraz do 
obejrzenia krypt kościoła 
św. Anny, które udostęp-
nili ojcowie Franciszkanie. 
Przed wejściem do krypt z 
grobami rodziny Wejherów 
i Przebendowskich ustawi-
ła się długa kolejka.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Po lewej:  w sali na piętrze ratusza prezentowano wystawę o MDL w Pucku. Po prawej - chwila oczekiwania na otwarcie nowej sali historycznej na parterze ratusza.
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NOC MUZEÓW 2017
w muzeum oraz w parku

wystawy, muzyka, zabawa

Dyrektor Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej To-
masz Fopke witał gości 
na progu pałacu. Nie tyl-
ko strój, ale i broda pana 
dyrektora pasowała do te-
matyki tego wieczora, od-
bywającego się pod hasłem: 
„Niech o-brodzi!”

 - Tegoroczna Noc upły-
wa pod znakiem brody, bo-
wiem dwieście lat temu 
urodził się Florian Ceyno-
wa, ojciec regionalizmu ka-
szubskiego i najsłynniejszy 
regionalny brodacz - wyja-
śnia Tomasz Fopke. 

Nie zabrakło więc poka-
zu stylizacji bród i zarostów 
oraz kącika medycznego F. 
Ceynowy, warsztatów zie-
larskich, zbaw dla dzieci pt. 
„Bródkę – kredką – farbką” 
oraz gier terenowych. 

 W Noc Muzeów w wej-
herowskim muzeum odbyły 
się promocje trzech ksią-
żek: „Świątynie powiatu 
wejherowskiego”, „Tajem-
nica grodu Wejhera” oraz 
zbioru najnowszej współ-
czesnej literatury kaszub-
skiej ZYMK. Można też było 
obejrzeć interesującą wy-
stawę dedykowaną Janowi 

To, co działo się w sobotni wieczór z okazji Nocy Muzeów w Pałacu Przebendowskich 
i Keyserlingków oraz w jego otoczeniu nie sposób opisać na jednej stronie gazety. Orga-
nizatorzy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Starostwa Po-
wiatowego przygotowali mnóstwo atrakcji i wcale nie musieli namawiać mieszkańców 
Wejherowa do korzystania z nich. Wejherowskie muzeum odwiedziły tłumy.

Trepczykowi w 110 rocznicę 
urodzin pisarza.

Liczni uczestnicy oglą-
dali wystawę kolorowych 
obrazów Elwiry Iwaszczy-
szyn, artystki z Olsztyna 
oraz wystawę malarstwa i 
fotografii Macieja Tamku-
na i Artura Wyszeckiego. 
Zainteresowanie wzbu-
dzała także wystawa kart 
pocztowych ze zdjęciami 
dawnego Wejherowa, zaty-
tułowana pt. „Wejherowo w 
świecie widziane”.

Swoje prace zaprezen-
towali uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej 
w Wejherowie oraz Grupy 
Twórczej Ceramicha. 

Nie zabrakło muzyki w 
wykonaniu kaszubskiej ka-
peli „Czarne Kapelusze” 
oraz popularnego, znako-
mitego zespołu FUCUS, 
który promował swoją naj-
nowszą płytę pt. „Tak to je”. 

Podczas tego niezwykłe-
go wieczora w muzeum wy-
bijano pamiątkową monetę 
- 2 wejherów, a w parku 
można było zobaczyć rekon-
strukcję plenerową Pułku 
Czarnieckiego.

 Fot. Anna Kuczmarska
 i Starostwo Powiatowe

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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KULTURA
Miejska Biblioteka zaprasza na piknik

wejherowo czyta

W Malborku spotkały się 
grupy taneczne z całej Pol-
ski, m.in. z: Warszawy, Kra-
kowa, Wrocławia, Płocka, 
Szczecina, Bydgoszczy, Po-
znania, czy Trójmiasta. Kon-
kurencja była bardzo duża i 
niełatwo było wywalczyć 
punktowane miejsce. Nasi 
tancerze pokazali wysoka 
formę i niejednokrotnie sta-
wali na podium .

- Jestem bardzo dumna z 
moich tancerzy i cieszy mnie 
ich dobra forma - podkreśla 
Elżbieta Czeszejko. - Już 
niedługo czeka nas najważ-
niejszy w tym roku spraw-
dzian taneczny - udział w 
festiwalu  w Rzymie.

„Pacific Music Festival” 
to międzynarodowy projekt 
ufundowany przez legendar-
nego amerykańskiego dyry-
genta Leonarda Bernsteina i 
skierowany do wybitnych ar-
tystów-muzyków, wybiera-
nych w wyniku konkursów. 
Festiwal ten cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem i sta-
nowi jedno z najważniejszych 
miejsc na światowej mapie 
muzyki poważnej. 

Dyrektorem artystycz-
nym Festiwalu jest wybit-
ny rosyjski dyrygent Valery 
Giergiev, który zaprosił na 
to artystyczne wydarzenie 
wejherowianina Dawida 
Runtza oraz dwóch dyrygen-
tów: Ken’a Yanagisawa i Su 
- Han Yanga. W czerwcu br. 
Dawid Runtz weźmie udział 
w kursach dyrygenckich z 
jedną z czołowych orkiestr 
symfonicznych w Europie 

Dawid Runtz na pacific Music Festival

w lipcu do Japonii

The Royal Concertgebo-
uw Orchestra w Amsterda-
mie. Kursy te odbywają się 
co pięć lat i uczestniczyć w 
nich może tylko czterech dy-
rygentów. 

Młody artysta, z którego 
nasze miasto może być dum-
ne, jest stypendystą Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na stanowisku 
dyrygenta-asystenta Ma-
estro Jacka Kaspszyka w 
Filharmonii Narodowej w 
Warszawie.  Od sezonu arty-
stycznego 2017/2018 będzie 
asystentem maestro Krzysz-
tofa Pendereckiego. 

2 sierpnia 2017 roku 
Dawid Runtz poprowadzi 
Koncert Gali Finałowej IV 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Kompozytorskiego im. 
Krzysztofa Pendereckiego w 
Sopocie, na który serdecznie 
zaprasza.

Dawid Runtz, uzdolniony dyrygent z Wejherowa, zadebiutu-
je koncertem symfonicznym podczas „Pacific Music Festival” w 
Sapporo. Festiwal odbędzie się 23 lipca w Kitara Concert Hall. 

Fot. Radosław Adamczyk

Formacje i mini formacje taneczne z Wejherowskiego Centrum 
Kultury uczestniczyły w XI Europejskich Dniach Tańca w Malbor-
ku. Wychowankowie instruktor Elżbiety Czeszejko rywalizowali w 
trzech kategoriach tanecznych: inscenizacja, taniec współczesny 
oraz inne formy.

sukces w Malborku

tancerze na podium

          w Malborku na podium stanęli:
weronika Dudek, taniec współczesny pow. 15 lat -  2 miejsce
Natalia orchel, inne formy  powyżej 15 lat - 2 miejsce
Duet:  Antonina kas i Dominika Rompca  - 3 miejsce
 Bąbelki mini formacja - inne formy do lat 11 - 2 miejsce.
Bąbelki mini formacja - taniec współczesny do lat 11 -2 
miejsce.
Baccarki inscenizacja  12-15 lat - 2 miejsce .
Baccarki mini formacja taniec współczesny 12-15 lat - 2 
miejsce 
Baccarki inne formy tańca 12-15 lat -5 miejsce na 18 ze-
społów Baccara Junior - taniec współczesny 12-15 lat - 1 
miejsce 
Baccara mini formacja taniec współczesny pow 15 lat 
- 3 miejsce.
Baccara - inne formy powyżej 15 lat - 2 miejsce.

15 maja zakończył się Tydzień Bibliotek, podczas którego Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zorganizowała wiele 
atrakcyjnych spotkań z pisarzami i zabaw. Placówka już przygo-
towuje się do kolejnych ciekawych wydarzeń, m.in. do sobotniego 
pikniku na leśnej polanie dla całych rodzin. 

W najbliższą sobotę 27 
maja na Jakubowej Pola-
nie w pobliżu osiedla Feni-
kowskiego w Wejherowie 
odbędzie się Piknik Lite-
racki dla całych rodzin pod 
hasłem „Wejherowo Czy-
ta Dzieciom”.

O szczegółach pikniku 
informujemy na plakacie 
poniżej. Biblioteka zachęca 

też do odwiedzenia strony: 
facebook.com/Wejhero-
woCzytaDzieciom. 

Natomiast 1 czerwca 
bibliotekarze zapraszają na 
Dzień Dziecka w Biblio-
tece zatytułowany „Morska 
Przygoda” w wykonaniu Te-
atru Urwis.

Z kolei 3 czerwca w pla-
cówce przy ul. Kaszubskiej 

odbędzie się wydarzenie w 
ramach ogólnopolskiej  No-
cy Bibliotek pod hasłem 
„Czytanie porusza”. W pro-
gramie m.in. rodzinna gra 
terenowa pt. „Poszukiwacze 
Złotego Pióra”, zabawy mu-
zyczne dla dzieci, teatrzyk 
Kamishibai, turniej gier 
planszowych oraz wieczor-
ne udostępnianie zbiorów.
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POWIAT

Tablice pamiatkowe odsłonili: Elżbieta Grot z Muzeum 
Stutthof, Jadwiga Jóźwiak która przyszła na świat w obo-
zie Stutthof, Jerzy Popiel, więzień obozów hitlerowskich 
- wiceprezes Pomorskiego Oddziału Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz wójt Gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht. Tablice poświęcili księża pro-
boszczowie. Odczytano Apel Poległych, a kompania honoro-
wa 44. Bazy Lotniczej z Siemirowic oddała salwy honorowe. 
Podczas patriotycznego święta wiązanki kwiatów składały 
delegacje samorządowe, kombatanckie, szkolne oraz stowa-
rzyszeń i służb mundurowych, leśników oraz harcerzy. Li-
turgię odprawili księża Andrzej Kmiecik ze Strzepcza i 
Wojciech Senger z Lini. 

Elżbieta Grot dyrektor oddziału sopockiego Muzeum 
Stutthof wystąpiła z prelekcją o Marszu Śmierci, który zi-
mą przechodził m.in. przez tereny gminy Linia. Mieszkańcy 
Strzepcza i okolic pomagali jak mogli, przekazując wycień-
czonym więźniom bochenki chleba i zupę. 

W trakcie spotkania wręczono podziękowania osobom 
i instytucjom, które przyczyniły się do odsłonięcia tablic i 
przygotowania uroczystości patriotycznej, zwłaszcza Ja-
nowi Trofimowiczowi, dyrektorowi Gminnego Domu 
Kultury w Lini. Przy luzińskim Orli-

ku odbyły się II Wiosen-
ne Biegi Po Zdrowie. W 
tej radosnej imprezie, 
organizowanej przez 
Rafała Freitaga, uczest-
niczyło ponad 150 naj-
młodszych biegaczy. 

Uczestnicy otrzyma-
li słodkie upominki, a naj-
lepsi - dyplomy i nagrody. 
Spośród wszystkich uczest-
ników tradycyjnie rozloso-
wano atrakcyjne nagrody. 
Zawody zostały dofinanso-
wane przez Gminę Luzino i 
Sołectwo Luzino. 

Trasa rajdu wiodła od 
Biblioteki Powiatowej w 
Wejherowie do Dworku Drze-
wiarza w Gościcinie. Przy-
stankiem była Biblioteka w 
Bolszewie, gdzie uczestnicy 
podziwiali wystawę „Titanic 
historia nieznana”. 

„Odjazdowy Bibliotekarz” 
to akcja, w której bibliote-
karze, czytelnicy i miłośnicy 
książek oraz rowerów, mogą 
przyjemnie i aktywnie spę-
dzić wiosenne popołudnie.

Podczas Tygodnia Biblio-
tek bibliotekarze z Gminnej 
Instytucji Kultury i Biblio-
teki w Łęczycach z siedzibą 
w Strzebielinie przyjechali 
do Powiatowej Biblioteki w 
Wejherowie swoim koloro-
wym Bibliobusem. 

Jest to pierwsze spotka-
nie z cyklu „Otwórz się na 
Biblioteki z powiatu wej-
herowskiego”, tak by czy-
telnicy poznali biblioteki w 
swoim okręgu. Grono pra-
cowników wraz z dyrektor 
Hanną Mancewicz na cze-
le przygotowali wiele atrak-
cji dla dzieci odwiedzających 
Bibliotekę. Liczne gry i za-
bawy, a nawet nagrody dla 
małych uczestników spra-
wiły dzieciom wiele radości. 
Instytucja gościła tego dnia 

Rowerowy rajd do gościcina i Bibliobus z Łęczyc

objazdowy bibliotekarz

uroczystość w strzepczu

pamięć, hołd
i modlitwa

W Strzepczu w gminie Linia odsłonięto ta-
blice, upamiętniające ofiary Marszu Śmierci 
- ewakuacji obozu koncentracyjnego Stut-
thof. Podczas mszy św. modlono się  w in-
tencji poległych. Na cmentarzu parafialnym 
spoczywa 75 uczestników Marszu Śmierci 
oraz 5 żołnierzy polskich z 1939 roku.

trzy grupy dzieci: klasę 2D 
z SP nr 9 w Wejherowie, 
przedszkolaki z Przedszkola 
„Akuku” oraz dzieci z Przed-
szkola Sióstr Zmartwych-
wstanek w Wejherowie. 

        Celina Markowicz

W ramach Tygodnia Bibliotek Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, Biblio-
teka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista” 
zorganizowali rajd rowerowy pod nazwą „Objazdowy Bibliotekarz”. W ten sposób moż-
na by nazwać także kolorowy Bibliobus, kursujący po wsiach gminy Łęczyce. Niedawno 
przyjechał do Wejherowa, pod bibliotekę przy ulicy Dworcowej. 

U góry: cykliści pod Dwor-
kiem Drzewiarza w Go-
ścicinie. Obok: impreza 
zorganizowana w Biblio-
tece w Wejherowie przez 
GIKiB w Łęczycach.

Biegi na orliku w Luzinie
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Starosta wejherowski 
Gabriela Lisius wręczyła 
laureatom nagrody (zdjęcie 
obok), gratulując i życząc 
dalszego pogłębiania wiedzy 
z zakresu fizyki jądrowej i 
atomowej na rzecz rozwoju 
naszego regionu.

Międzyszkolny konkurs 
zorganizowano dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych w ramach 
działań ,,Powiatowego 
Ośrodka wspierania rozwo-
ju zawodowego przyszłych 
pracowników pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej. 
W eliminacjach szkolnych 
w powiecie wzięło udział 
blisko czterystu uczniów, 
do finału przystąpiło czter-
nastu gimnazjalistów i trzy-
dziestu pięciu uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

w nagrodę pojechali obejrzeć reaktor jądrowy

wiedzą wszystko o atomie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Wejherowie podejmuje różne działania, 
zmierzające do upowszechnienia wśród 
uczniów oraz mieszkańców miasta i po-
wiatu wiedzy o energetyce jądrowej. Nie-
dawny Międzyszkolny Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Energetyce Jądrowej należał do 
takich przedsięwzięć.

W finałowej uroczystości 
w „Elektryku” wzięli udział 
przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu, spół-
ki PGE Energia Jądrowa 1 
oraz Nadmorskiego Stowa-
rzyszenia Rozwoju Energe-
tyki Jądrowej z siedzibą w 
Choczewie.

Pracownik Akademii 
Morskiej w Gdyni dr To-
masz Nowak wygłosił 
wykład pod tytułem „Czy 
elektrownie jądrowe są bez-
pieczne?”.

Podczas finału starosta 
Gabriela Lisius oraz dy-
rektor ZSP nr 2 w Wejhe-
rowie Krystyna Grubba 
podpisały list intencyjny 
w sprawie współpracy Na-
rodowego Centrum Badań 
Jądrowych z Powiatem Wej-
herowskim (zdjęcie obok).

Młody bokser od ósmego do trzynastego roku życia treno-
wał kickboxing w Fight Zone (Wejherowskie Stowarzyszenie 
Sportowe), zdobywając tytuł Mistrza Europy WFMC 2012. 

Potem trafił do Wejherowskiego Klubu Bokserskiego Gryf 
Wejherowo „pod skrzydła” medalisty olimpijskiego Huberta 
Skrzypczaka. Został powołany do reprezentacji kraju na Mi-
strzostwa Europy. Obecnie jest zawodnikiem Trójmiejskiej 
Federacji Boksu SAKO. Sukcesu gratulowała uczniowi dy-
rektor „Sobieskiego” - Bożena Conradi (na zdjęciu powyżej).

Studenci Wejherowskie-
go Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku YMCA nie po raz 
pierwszy pokazali ogromne 
poczucie humoru i wielkie 

zapasy energii, a do tego ta-
lenty aktorskie i wokalne. 

W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 

działający w ramach WUTW 
Teatr „Srebrna Nitka” za-
prezentował zabawny spek-
takl pt. „Od przedszkola do 
seniora”.

spektakl  „od przedszkola do seniora”

seniorzy na scenie

Konrad Kaczmarkiewicz z Redy podczas 
kwietniowych Mistrzostw Polski Juniorów w 
Boksie wywalczył złoty medal w wadze półcięż-
kiej. Konrad jest uczniem I LO w Wejherowie. 

Złoto dla konrada

Ósmy na świecie

Członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Sportu 
Psich Zaprzęgów gościł niedawno w Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie, gdzie spotkał się z Zarządem Powiatu 
Wejherowskiego. Grzegorz Linda podziękował za pomoc w 
organizacji wyprawy pierwszego polskiego zaprzęgu na za-
wody. Przedstawił także relację z udziału w mistrzostwach.

- Gratulujemy dotarcia do mety i zajęcia ósmego miejsca 
w klasie 8 siberian husky. Jest pan naszym ambasadorem 
w tej dziedzinie - powiedziała starosta Gabriela Lisius (na 
zdjęciu razem z G. Lindą).

Grzegorz Linda z powiatu wejherowskiego 
zajął ósme miejsce podczas Mistrzostw Świata 
World Sleddog Association (wyścigi psich za-
przęgów) na długim dystansie 300 km w Szwecji.

Bilety 
rozdane

w poprzednim „pul-
sie” oferowaliśmy naszym 
Czytelnikom bilety do 
Multikina w Rumi. otrzy-
mały je osoby, wyłonione 
w konkursie.

Sposród wielu wiadomo-
ści z poprawną odpowie-
dzią na pytanie konkursowe 
(wróbel) wylosowaliśmy lau-
reatów. Bilety do kina otrzy-
mali:  Agnieszka Labuda, 
Adela plińska i  wiesław ki-
ryluk. Kolejna szansa na bilet 
do kina pojawi się za dwa ty-
godnie,  8 czerwca.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Fot. Zygmunt Pałasz
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W Tarnobrzegu wejherowianie zagrali tragicznie niesku-
tecznie, za to dali się „wykartkować” przez sędziego. Piłkarze 
otrzymali aż sześć żółtych kartoników. W 90. min. honorową 
bramkę zdobył R. Chwastek. 

W Wejherowie Gryf zremisował z walczącym o awans Ra-
domiakiem Radom. Nasza drużyna przegrywała do ok. 60. 
min. 1:3, i wszystko wskazywało na kolejną klęskę, przybli-
żającą gryfitów do spadku. Jednak doprowadzili do niezwy-
kle ważnego remisu. 

W pierwszej drużyny zagrały na remis, ale na począt-
ku drugiej piłkarze Radomiaka szybko zaaplikowali gryfi-
tom dwie bramki i zajęli się spokojnym bronieniem wyniku. 
Jednak Gryf nie złożył broni. Do końca walczyli o zmianę 
wyniku. W 90. min. Ł. Nadolski zdobył upragnionego wy-
równującego gola. Nasi zawodnicy grali do samego końca i 
to się opłaciło.

Gryf Wejherowo: Ferra - Mońka, Kołc, Kamiński, Dampc 
(Goerke) - Klimczak (Tomczak), Wicon (Łysiak), Nadolski, 
Chwastek - Wicki, Marczak. 

piłka nożna. wks gryf

powolutku 
do sukcesu?

Po serii porażek i strachu przez spadkiem 
do niższej ligi, gryfici wreszcie zdobyli bar-
dzo ważny punkt. W meczu z pretendentem do 
gry w I lidze, zremisowali z Radomiakiem 3:3. 
Wcześniej przegrali z Siarką Tarnobrzeg 3:1. 

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

W rywalizacji wzięło 
udział ponad 200 zawodni-
ków i zawodniczek z powiatu 
wejherowskiego, co świadczy 
o ogromnym zainteresowa-
niu lekkoatletyką w naszym 
powiecie. Poziom rywalizacji 
był bardzo wysoki, a dzięki 

Lekka atletyka. gimnazjada

ponad 200 zawodników
Na stadionie Centralnego Ośrodka Szkolenia w Cetniewie, odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w In-
dywidualnej Lekkoatletyce Dziewcząt oraz Chłopców. Zwyciężyła re-
prezentacja Rumi, przed Bolszewem, Redą, Wejherowem i Kostkowem. 

wspaniałemu obiektowi oraz 
dobrej pogodzie, wielu mło-
dych lekkoatletów uzyskało 
wartościowe wyniki, a nie-
którzy poprawili swoje re-
kordy życiowe. 

Na zakończenie zawodów 
zawodnicy oraz zawodniczki 

zostali nagrodzeni medala-
mi oraz dyplomami. Orga-
nizatorami zawodów byli: 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie oraz 
Centralny Ośrodek Szkole-
nia w Cetniewie.

Trzej zawodnicy GOSRiT Lu-
zino, Siergiej Kamil, Socha Fa-
bian i Karczewski Jakub zostali 
przez Pomorski Związek Piłki 
Nożnej w Gdańsku powołani  
na konsultację szkoleniową 
Kadry Województwa Pomor-
skiego rocznik 2005. Uczest-
niczyli w zajęciach i grach na 
stadionie w Rumi. Zawodnicy 
trenują na co dzień pod okiem 
trenera Piątka i Buzały.

Bramkarka GOSRiT Luzino, 
Nikola Kankowska dzięki zwy-
cięstwu z Kadrą Wielkopolski 
3:1 awansowała wraz z repre-
zentacją Pomorza do finałów 
Mistrzostw Polski. 

Warto dodać, że sztuka ta 
udała się czterem byłym pił-
karkom GOSRiT, Julii Damps, 
Ewelinie Pielowskiej, Joannie 
Kożyczkowskiej i Annie Misz-
ka , które w 2015 r. wraz z Ka-
drą Pomorza U-16 zdobyły 
srebrny medal na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży .

Luzino
Bramkarka 
w kadrze

konsultacje
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SPORT

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

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

N A S Z  P A R T N E R

W sobotnim pojedynku 
Wiked Luzino po trudnym 
meczu pokonał walczący o 
utrzymanie GKS Sierako-
wice. Obydwie bramki w 
końcówce spotkania zdobył 
wprowadzony po przerwie 
Krystian Opłatkowski. 

Mimo, że przeciwnicy 
znajdują się w dolnych re-
jonach tabeli, okazali się 
wymagającym przeciwni-

Zwycięzca turnieju repre-
zentować będzie nasze wo-
jewództwo podczas finału 
krajowego, który odbędzie 
się w Siedlcach. 

Najlepszym strzelcem zo-
stał Łukasz Michałek (KTS-
-K GOSRiT/el professional  
Luzino), a zawodnikiem 
Beniamin Damps (KTS-K 

piłka nożna. kadra czeka

gosRit/el profesjonal
W finale wojewódzkim XXXIII Turnieju Piłkarska Kadra Czeka LZS, 

najlepszą drużyną był  GOSRiT/el professional Luzino, który przeszedł 
przez całe eliminacje jak burza i dopiero w finale z wielkimi kłopotami 
po serii rzutów karnych pokonał Gimnazjum Starzyno z gminy Puck. 

GOSRiT/el professional Lu-
zino). Najlepsza trójka finału 
otrzyma 28 maja pamiątko-
we statuetki oraz medale w 
przerwie ekstraklasowego 
meczu Lechia Gdańsk- Po-
goń Szczecin. 

Wczoraj, 24 maja na 
obiektach GOSRiT w Luzinie 
odbył się finał wojewódzki 

VI  Turnieju LZS Chłopców 
„Mała Piłkarska Kadra Cze-
ka” im. Marka Procyszyna. 
W imprezie uczestniczyło 
8 drużyn z Pomorza wyło-
nionych we wcześniejszych 
eliminacjach. W tym czasie 
nasza gazeta była już w dru-
karni, więc nie możemy po-
informować o wynikach.

piłka nożna. wikęd zwycięża

w drodze do awansu
KTS-K  Wikęd Luzino na drodze do wyższej klasy rozgrywkowej 

w piłce nożnej (IV ligi) pokonał Start Mrzezino 1:4, a następnie GKS 
Sierakowice 2:0. Po tych wygranych pojedynkach Wikęd umocnił się 
na pozycji lidera V ligi.  

kiem i niewiele zabrakło, 
żeby wyjechali z Luzina ze 
zdobyczą punktową. Od po-
czątku stroną dominującą 
był Wiked, ale nie potrafił 
zdobyć prowadzenia.

Po zmianie stron Wiked 
jeszcze bardziej przyśpie-
szył. W 85. min. gospoda-
rze wyszli na prowadzenie, 
po strzale Opłatkowskie-
go. Chwilę później ten sam 

zawodnik po raz drugi 
umieścił piłkę w siatce. 
Następny mecz z Sokołem 
Ełganowo.

Wikęd Luzino: Pran-
ga - Bank (Opłatkowski), 
Semak (M. Kożyczkow-
ski), Dąbrowski, Kenner, 
Murakowski, Kotwica, 
Tobiaski (Pietrucha), D. 
Mienik, Rutkowski, Bu-
zała (Rompca). 
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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

SPORT I REKREACJA
2 tysiące uczestników na trasie

wejherowo biegało
W wejherowskim parku po raz piąty odbyła się impreza rekre-

acyjna „Wejherowo Biega”. W tym roku padł rekord frekwencji 
uczestników, bo linię startu przekroczyło 2 tysiące biegaczy w 
różnym wieku! Nie zabrakło dorosłych, młodzieży i dzieci.

W sobotnie przedpołudnie 
Park Miejski nabrał poma-
rańczowej barwy. Było tam 
mnóstwo osób w pomarańczo-
wych koszulkach z logo akcji 
„Wejherowo Biega 2017”. 

- Cieszę się, że tak dużo 
mieszkańców odpowiedziało 
na zaproszenie do wspólne-
go biegania po parku - po-
wiedział prezydent miasta 
Krzysztof Hildebrandt, 
główny organizator imprezy. 

Uczestnicy biegu mieli do 

wyboru różne dystanse, odpo-
wiednie dla wieku i możliwo-
ści. Nie prowadzono żadnej 
klasyfikacji, a medale dla 
wszystkich wytrwałych bie-
gaczy wręczali: prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
Jacek Thiel z Zarządu Po-
wiatu (inicjator akcji) i Ra-
fał Szlas - przewodniczący 
Komisji Sportu RM. Po bie-
gach odbyło się losowanie na-
gród rzeczowych. Uczestnicy, 
którzy nie otrzymali meda-

lu podczas imprezy, mogą go 
odebrać w Starostwie, w Wy-
dziale Kultury (pokój 114), co-
dziennie w godz. 7.30-15.30. 

Organizatorami biegów 
byli: Starostwo Powiatowe, 
Wejherowskie Centrum Kul-
tury i Klub Sportowy Wejher, 
przy wsparciu: Northpol, Pro-
Sport, Olimp Resort&SPA, 
TigerGym, Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego, 
Karate Klubu Wejherowo, 
FitMed oraz MANA reklamy.

         Fot. UM Wejherowo

Fot. Zygmunt Pałasz

Fot. Zygmunt Pałasz         Fot. UM Wejherowo


