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Ukazuje się od 2011 roku

Atrakcyjne lato
w Wejherowie          Str. 11

Zamknięte dla samochodów i  roz-
kopane ulice w rejonie dworca PKP 
w Wejherowie oznaczają zapowia-
dane od dawna (m.in.  przez nas) 
rozpoczęcie prac przy  budowie ocze-
kiwanego  przez mieszkańców  me-
tropolitalnego węzła integracyjnego 
oraz tunelu w  ciągu ulicy Kwiato-
wej. Na razie  mieszkańców i przy-
jezdnych gości  czekają utrudnienia 
w ruchu, ale w przyszłości ta część 
Wejherowa  bardzo się zmieni.                                  

                                                     Str. 3 

Drodzy Czytelnicy, w drugiej części wakacji nasza gaze-
ta ukaże się dwukrotnie w odstępach trzytygodniowych. 

Kolejne wydanie „Pulsu” pojawi się w Wejherowie i po-
wiecie wejherowskim 10 sierpnia, a następne 31 sierpnia.

Od września wrócimy do  stałego rytmu wydań: co dwa 
tygodnie.  Zmiana terminów nie wpływa na zmniejszenie 
liczby wydań,  zawsze dwóch w miesiącu.

„Puls” za trzy tygodnie

Prace już się rozpoczęły

Tak będzie wyglądał w przyszłości plac Piłsudskiego przed 
dworcem, ale zakres inwestycji jest o wiele większy.

Niezwykłe czarnobiałe zdjęcia kaszubsko-pomor-
skich miast i wsi z przełomu XIX i XX można oglądać 
na wystawie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

Wystawa pokazuje m.in. Wejherowo sprzed stu lat, 
przybliżając klimat tamtych czasów, życie mieszkań-
ców, ważniejsze zabytki.                Str. 7

Zdjęcia sprzed stu lat

Kaszubi wyruszą 
na Jasną Górę

Jak co roku w lipcu Kaszubi przejdą pieszo ok. 640 
kilometrów, aby pokłonić się Matce Bożej Często-
chowskiej i pomodlić się przed Cudownym Obrazem. 

25 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła p.w. Bożego Ciała 
w Helu wyruszy XXXVI Piesza Pielgrzymka Ka-
szubska pod kierownictwem ks. Roberta Jahnsa. 
Na trasie znajdzie się Wejherowo, a mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego na pewno znajdą się wśród 
pielgrzymów.      Str. 5 
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STRAŻ MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

25 czerwca br. na ul. Sportowej w Lini dwaj młodzi straża-
cy ochotnicy, odwożący koleżanką, zauważyli jadący zygza-
kiem uszkodzony samochód audi. Już wiedzieli o tragicznym 
zdarzeniu w Zakrzewie, w którym audi śmiertelnie potrąci-
ło kobietę i mężczyznę na poboczu drogi. Kierowca uciekł z 
miejsca wypadku nie udzielając pomocy poszkodowanym. 
Strażacy pojechali za podejrzanym autem, zatrzymali je i 
ruszyli w pogoń za uciekającym kierowcą. 

Zanim przybyła policja, pijany 21-letni kierowca szarpał 
się, próbował uciekać, prosił o wypuszczenie. Nietrzeźwy 
kierowca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. 

Przyczynili się do tego członkowie OSP Linia: Radosław 
Kliński i Dawid Woźniak oraz ich koleżanka Paulina 
Młyńska z Lęborka, która wezwała policję.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wejhe-
rowie insp. Beaty Perzyńskiej, wójt Gminy Linia Bogu-
sława Engelbrecht zorganizowała uroczystość, podczas 
której gratulowano strażakom wzorowej postawy. Cała trój-
ka otrzymała dyplomy oraz nagrody finansowe. 

Chcieli podjechać za darmo 
Przed północą policjanci Komendy Powiatowej Policji w 

Wejherowie zostali wezwani przez mężczyznę, który był świad-
kiem wypadku drogowego. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło 
do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy na terenie 
Strzebielina. 

20-latek, którego na miejscu zastali funkcjonariusze, twier-
dził, że został uderzony przez przejeżdżająca ciężarówkę. Na 
miejscu był też świadek zdarzenia 48-letni mężczyzna, który 
o wypadku poinformował dyżurnego. Ratownicy medyczni 
podczas badania mężczyzny, nie znaleźli na jego ciele żadnych 
obrażeń. Policjanci zaczęli szczegółowo rozpytywać najpierw 
20-latka, a później 48-letniego świadka zdarzenia. 

Okazało się, że mężczyźni wszystko wymyślili, bo chcieli aby 
policjanci odwieźli ich do domu, do jednej z miejscowości na 
terenie Gminy Luzino. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 
mężczyzn. 20-latek w wydychanym powietrzu miał ponad 2,5 
promila alkoholu, a 48-latek „wydmuchał” 2 promile alkoholu. 
Za wywołanie niepotrzebnej czynności poprzez fałszywe zgło-
szenie grozi im kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzyw-
ny do 1500 zł

Awantura i narkotyki
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie póź-

nym wieczorem odebrali zgłoszenie o awanturze domowej. W 
mieszkaniu doszło do kłótni pomiędzy kobietą a jej 34-letnim 
partnerem. Mężczyzna po kłótni poszedł do piwnicy, gdzie  
udali się również funkcjonariusze. Gdy podeszli do mężczyzny 
wyczuli silną woń spalonej marihuany. Okazało się, że 34-latek 
miał przy sobie marihuanę i amfetaminę. 

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy 
Powiatowej Policji w Wejherowie. Został przesłuchany i usłyszał 
zarzuty. Grozi mu grzywna i kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Poszukiwany włamywacz
Policjanci z Wejherowa pracując nad wyjaśnieniem włamań 

do domków jednorodzinnych ustalili, że związek z tymi prze-
stępstwami ma 35-letni mężczyzna, który został zatrzymany 
i usłyszał zarzuty dotyczące dwóch kradzieży z włamaniem. 
Mężczyzna ukradł elektronarzędzia z domów będących w bu-
dowie. Część rzeczy została odzyskana. Włamywacz był także 
poszukiwany i trafił bezpośrednio do aresztu śledczego. Za kra-
dzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Fabryka dopalaczy
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w 

Bożympolu Małym w gminie Łęczyce odkryli fabrykę, w 
której produkowano truciznę do produkcji syntetycznych 
narkotyków. CBŚP twierdzi, że jest to jedna z największych 
wytwórni narkotyków w Europie. Zabezpieczyli 135 kg tok-
sycznej substancji znanej jako klefedron (4CMC), która jest 
wykorzystywana do wytwarzania tzw. dopalaczy. 

W budynku po zlikwidowanym PGR znaleziono także sprzęt 
laboratoryjny i półprodukty, z których można wytworzyć ok. 
900 tysięcy porcji narkotyków. Wielkie odkrycie zaczęło się od 
zatrzymania kilka dni wcześniej mężczyzny, który przewoził 
samochodem ponad 14 kilogramów tej substancji chemicznej 
4CMC. Wtedy policjanci trafili do laboratorium, w którym pro-
dukowano tę truciznę. 

Specjaliści na miejscu odkrycia fabryki stwierdzili niebez-
pieczne stężenie środków chemicznych a także zagrożenie uję-
cia wody pitnej, które musiano natychmiast zamknąć.

Dopiero po dwóch dniach można było wejść do hali produk-
cyjnej bez narażenia życia i zdrowia policjantów, służb sanitar-
nych, chemicznych oraz straży pożarnej. 

Zatrzymali sprawcę tragedii

Nagrody 
dla odważnych

W Lini odbyło się spotkanie, podczas które-
go trzy osoby zostały wyróżnione przez Komen-
danta Powiatowego Policji w Wejherowie, wójta 
gminy Linia oraz strażaków. Nagrodzone osoby 
ujęły mężczyznę, podejrzanego o spowodowanie 
tragicznego wypadku. 

Komendant Powiatowy Policji insp. Beata Perzyńska-
gratuluje młodym strażakom wzorowej postawy.

Rozpoczyna się nabór

Możesz zostać 
policjantem

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku ogłosił rekru-
tację kandydatów do służby w Policji na terenie wojewódz-
twa pomorskiego, w tym także do jednostki w Wejherowie.

Aby zostać policjantem lub policjantką trzeba mieć co najmniej 
wykształcenia średnie, obywatelstwo polskie, nieposzlakowa-
ną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw 
publicznych, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w 
formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służ-
bowej. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać 
uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W ogłoszeniu Komendanta Głównego Policji rozpoczynającym 
procedurę rekrutacji podaje się terminy i limity przyjęć do służby w 
Policji:  termin 22 sierpnia 2017 r. - limit 87 osób, termin 2 listopada 
2017 r. - limit 50 osób, termin 28 grudnia 2017 r.  - limit 95 osób.

Informacje na stronie: praca.policja.pl/pwp/rekrutacja
/38751,dok.html. Szczegółowe informacje dot. przebiegu etapów 
rekrutacji dostępne są w Informatorze dla kandydatów.

Służba w Policji zapewnia: możliwość pozyskania pracy niezależ-
nie od posiadanego doświadczenia zawodowego, gwarancję stałych 
warunków pracy, ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, 
różnorodny system szkoleń, precyzyjny system wynagrodzenia 
(m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie), rozbudo-
wany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla 
funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, 
pokrycie kosztów dojazdu do pracy), a także po 25 latach służby i 
ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

Spłonął gołębnik
Komu przeszkadzał gołębnik stojący pod lasem przy ul. 

Zamkowej w Wejherowie? A może były inne przyczyny po-
żaru tego obiektu? Tego dowiemy się zapewne po zakończe-
niu śledztwa policji. Straż Miejska 17 lipca ok. godz. 1 w nocy 
otrzymała zgłoszenie o pożarze gołębika. Na miejsce przyje-
chali policjanci oraz Straż Pożarna, bowiem istniało zagrożenie 
przeniesienia się ognia na teren leśny. 

Uczciwa wejherowianka
Mieszkanka Wejherowa znalazła na rynku portfel, w którym 

znajdowały się dokumenty,  bilet na przejazd koleją z Wejhero-
wa do Warszawy i pieniądze. Uczciwa mieszkanka przyniosła 
wszystko do dyżurnego Straży Miejskiej, a strażnicy  odnaleź-
li mieszkańca Warszawy na peronie dworca PKP. Mężczyzna z 
rodziną oczekiwał na przyjazd pociągu. Był bardzo zdziwiony, 
gdy  pięć minut przed odjazdem pociągu mundurowi wręczy-
li mu za pokwitowaniem portfel  z dokumentami, biletem na 
przejazd do miejsca zamieszkania  i pieniędzmi. 

Wandal w łazience
Strażnicy miejscy ujęli pijanego mężczyznę, który wyłado-

wał swoją niezwykłą moc na wyposażeniu toalety w lokalu przy 
ul. Wałowej. Wandal raczył się tam alkoholem. Nie wiadomo 
czym zawiniły: spłuczka, bateria umywalkowa oraz suszarka, 
ale nie miały szans w starciu z naładowanym promilami osioł-
kiem. 27-letni mieszkaniec Wejherowa uciekł, ale miał pecha 
bo na ul. Puckiej został ujęty. Straty oszacowano na ok. 3 tys. zł.
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INWESTYCJA

W ramach pierwszego 
etapu inwestycji przewi-
dziano przebudowę uli-
cy 10 Lutego i części ulic:  
Kopernika, Dworcowej i 
Kwiatowej wraz z pl. Pił-
sudskiego przed dworcem.

Realizowane będą prace 
rozbiórkowe, sieciowe-wod-
no-kanalizacyjne, elektrycz-
ne, teletechniczne, gazowe 
oraz prace drogowe. 

Możliwy jest przejazd 
przez teren budowy od ul. 
Dworcowej do ul. Kwiato-
wej przez autobusy PKS, 
samochody zaopatrzenia i 
pojazdy uprzywilejowane.

Na przejazd kolejowy 
w ulicy Kwiatowej, któ-
ry nadal będzie czynny, 
można wjechać od  ul. Spa-
cerowej i od ul. Zachodniej.

Władze miasta proszą 
o zachowanie szczególnej 
ostrożności w miejscu pro-
wadzonych robót i o wyro-
zumiałość, bo inwestycja 
służy mieszkańcom. 

Wyłączenie z ruchu  ul. 10 Lutego (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kopernika), placu Piłsudskiego przed dworcem oraz odcinka ul. 
Kwiatowej związane jest z początkiem prac przy budowie metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiato-
wej. Inwestycja została podzielona na cztery etapy, a pierwszy z nich zakończy się w maju 2018 r. Podczas realizacji inwestycji nastą-
pią utrudnienia w ruchu, a także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Ulica10 Lutego i plac Piłsudskiego już zamknięte

Rozpoczęła się budowa Węzła Wejherowo

Linie nr 2, 12 i wybrane 
kursy linii nr 7 w kierunku 
do „Dworzec PKP Wejhero-
wo” kursują objazdem przez 
ul. Sobieskiego. Na trasach 
obowiązują wszystkie ist-
niejące przystanki MZK. 

Autobusy linii nr 2 jadą 
przez ul. Sienkiewicza i ul. So-
bieskiego do ronda przy ul. 
Batalionu Morskiego (Dom 

W rejonie dworca PKP nastąpiły zmiany w komunikacji miejskiej 

Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem, rondem przed dworcem i parkingami

Zgodnie z projektem, w 
pierwszym etapie rozpocz-
ną się prace u zbiegu ulic Ko-
pernika i 10 Lutego, gdzie 
przebudowane zostanie 
skrzyżowanie. Następnie na 
skrzyżowaniu ulic Dworcowej, 
10 Lutego i Kwiatowej powsta-
nie rondo, od którego w kie-
runku zachodnim odchodzić 
będzie ulica Kwiatowa, prowa-
dząca do wiaduktu  pod tora-
mi kolejowymi z włączeniem 
do ronda im. Solidarności w 
drodze krajowej nr 6. 

Dzięki temu ruch pojazdów 
na ul. Kwiatowej, jadących w 
kierunku „szóstki”, będzie od-
bywał się płynnie. Zatory i 
utrudnienia w tym rejonie po-
wodowane są obecnie głów-
nie przez zamykane rogatki na 
przejeździe kolejowym. Prace 
prowadzone będą także na 
części ul. Spacerowej.

Ważnym elementem Węzła 
Wejherowo (Kwiatowa) w rejo-
nie głównego dworca PKP/SKM 
będzie II etap inwestycji, czyli 
budowa ogólnodostępnego 

parkingu dla samochodów i ro-
werów oraz przystanków MZK 
i PKS w pasie drogowo-kole-
jowym (po północnej stronie 
dworca – pomiędzy torami ko-
lejowymi, a drogą krajową nr 
6). Wielofunkcyjny parking po-
łączony zostanie istniejącym 
przejściem z dworcem.

Charakterystyczne dla 
węzła integracyjnego to zlo-
kalizowane tu funkcje tzw. 
PARK&RIDE (z ang. zaparkuj 
i jedź), czyli miejsca przezna-
czone dla kierowców, którzy 

przesiadają się do komuni-
kacji miejskiej), a także funk-
cji KISS&RIDE (z ang. pocałuj 
i jedź), czyli miejsca przezna-
czone dla kierowców odwo-
żących swoich pasażerów, 

którzy przesiadają się do ko-
munikacji miejskiej. Te miej-
sca postojowe pozwalające 
na krótkotrwały postój. 

Zaplanowano też funkcję 
BIKE&RIDE,  czyli parking dla 

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji, która obejmuje tereny położone pomiędzy 
ulicami 10 Lutego, Kwiatową i Spacerową, a ulicą I Brygady Pancernej Wojska Polskiego, 
powstanie wiadukt kolejowy (bezkolizyjny przejazd pod torami) w ciągu ulicy Kwiato-
wej, przebudowane zostaną skrzyżowania, ulice, chodniki i zjazdy w drogach powią-
zanych z ul. Kwiatową. Wybudowane zostaną parkingi i miejsca postojowe, przystanki 
autobusowe, trasa rowerowa. Przebudowane zostaną zejścia do tunelu dla pieszych w 
sąsiedztwie dworca kolejowego wraz z budową wind.

Władze Wejherowa zdobyły prawie 19 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na 
tę bardzo potrzebną i długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.

rowerów działający według 
zasady: zaparkuj rower i jedź 
komunikacją publiczną.

Cały teren zostanie zago-
spodarowany z uwzględnie-
niem terenów zielonych.

Działkowca ) i z powrotem na 
Sobieskiego.

Autobusy linii nr 12 w kur-
sach do i z „Dworca PKP Wejhe-
rowo” jeźdżą do i z przystanku 
„Transportowa”.

Autobusy linii nr 7 w kursach 
po godz. 21, z i do „Dworca PKP 
Wejherowo” jeżdżą z przystan-
ku „Sobieskiego Sąd”, wracając 
do przystanku „Sobieskiego 

GS”. W przedpołudniowych 
kursach do Cegielni w dni 
powszednie wakacyjne, od-
jazd i powrót z przystanku 
„Transportowa”.

Linia nr 16 - kurs zjazdowy 
w dni powszednie wakacyj-
ne kończy się na przystanku 
„Wejherowo Św. Jana 01”.

Linia nr 4 do jesieni 2017 r.  
kursuje bez zmian.
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AKTUALNOŚCI

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

Ksiądz kanonik Ryszard 
Rajski, który zmarł w 2001 
r., był pierwszym probosz-
czem strzebielińskiej para-
fii pw. św. Maksymiliana 
Kolbe i budowniczym ko-
ścioła.  Mieszkańcy nie 
mieli wątpliwości, że jego 
imię powienien nosić skwer 
w centrum Strzebielina. 
Uchwałę w tej sprawie pod-
jęła Rada Gminy Łęczyce. 

Uroczyste otwarcie 
skweru w miniony piątek 
14 lipca poprzedziła msza 
święta polowa, którą kon-
celebrował ks. prałat An-
drzej Czerwiński. 

O oprawę uroczystości  
zadbał sołtys Strzebielina 
Osiedle Grzegorz Maziuk, 
który od wiele lat aktywizuje 
lokalne grupy mieszkańców 
wokół rożnych przedsię-
wzięć, festynów, itp. W 
uroczystości wzięli udział 

Ks. kanonik Ryszard Rajski pierwszy proboszcz parafii  i budowniczy kościoła p.w. św. Mak-
symiliana Kolbego w Strzebielinie. Zmarł 27 maja 2001 roku w Tczewie, ale został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Strzebielinie.

Powstanie parafii związane jest z powstaniem „Solidarności” w 1980 roku, które otworzy-
ło możliwość budowy nowych kościołów. W latach siedemdziesiątych planowano budowę  
punktu katechetycznego dla wsi i osiedla Strzebielino, oddalonych od parafii macierzystej 
w Luzinie o około 5 km. Po Sierpniu 1980 roku władze państwowe, pod naciskiem społe-
czeństwa, zgodziły się na budowę kościoła, zaplecza duszpasterskiego i powstanie parafii. 
Budowa trwała bardzo krótko, od 2.10.1982 r. do 16.12.1984r. Konsekracji kościoła dokonał 
bp. Marian Przykucki z Pelplina.

Początkowo Strzebielino należało do Diecezji Chełmińskiej, a od 1992 roku leży na obrze-
żach Archidiecezji Gdańskiej, w Dekanacie Luzino.

Strzebielino. Pamięci ks. R. Rajskiego

Nowy skwer i obelisk
W Strzebielinie uroczyście otwarto zmodernizowany, ładnie za-

gospodarowany skwer w pobliżu kościoła, na którym zamonto-
wano urządzenia do ćwiczeń, plac zabaw, ławeczki, oświetlenie, 
uruchomiono też fontannę. Nowy skwer otrzymał imię księdza 
kanonika Ryszarda Rajskiego, któremu poświęcono też obelisk. 

- Każdego roku, w zależ-
ności od możliwości finan-
sowych, miasto stara się 
wesprzeć mieszkańców w 
ich planach remontowych, 
w budynkach o charakterze 
zabytkowym - powiedziała 
zastępca prezydenta miasta 
Beata Rutkiewicz. - Popie-
ramy starania mieszkańców o 
poprawę stanu technicznego 
i wizerunku nieruchomości. 
Są one ważnym elementem 
architektury miasta.

Podczas spotkania w ratu-
szu przedstawiciele wspólnot 
mieszkaniowych i właściciel 
budynków podpisali umowy 
na dotacje przyznane przez 
miasto. Wspólnota  Miesz-
kaniowa „Rzeźnicka3” otrzy-
mała niespełna 20 tys. zł na 
remont elewacji, a właścicie-
le budynku przy ul. 12 Mar-
ca 155 otrzymali taką samą 
dotację na remont dachu. 
Właścicielowi budynku przy 
ul. Kopernika 2 przyznano 
dotację w wysokości 20 tys. 
zł na remont elewacji. 

 - Mamy środki własne na 

Kolejne trzy kamienice, wpisane do rejestru zabytków, zostaną 
wyremontowane i odrestaurowane, dzięki dotacjom z miejskiej 
kasy. Wsparcie finansowe na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych otrzymali:  Wspólnota 
Mieszkaniowa „Rzeźnicka 3” oraz właściciele budynków 12 Mar-
ca 155 i Kopernika 2. 

O G Ł O S Z E N I E

Dotacje na remonty kamienic

Zabytki odzyskają blask

remont elewacji, ale brako-
wało nam pieniędzy na ca-
ły remont frontowej ściany 
budynku. Dlatego cieszy-
my się z dotacji przyznanej 
przez miasto - mówi Roman 
Potrykus, przedstawiciel 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
Rzeźnicka 3, która posta-
nowiła wykonać remont 
elewacji przy zachowaniu 

wszelkich elementów zale-
canych przez  konserwatora 
zabytków.

Umowy zostały podpi-
sane w obecności skarb-
nika miasta Arkadiusza 
Kraszkiewicza i Mirosła-
wa Ziemanna, kierownika 
Wydziału Nieruchomości i 
Urbanistyki Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie.

Dzięki dotacji odnowiona zostanie m.in. elewacja ka-
mienicy przy ul. Rzeźnickiej 3.

mieszkańcy Strzebielina i 
gminy Łęczyce, parafianie 
oraz władze samorządowe 

Łęczyc z wójtem Piotrem 
Wittbrodtem na czele. 

Wśród gości znaleźli się 
przedstawiciele władz po-
wiatu wejherowskiego z 
wicestarostą Witoldem 
Reclafem oraz władz są-
siedniej gminy Luzino z 
wójtem Jarosławem We-
jerem.

Inwestycja kosztowała 
ok. 280 tys. zł, a pieniądze 
wyłożyła gmina Łęczyce oraz 
sołectwo Strzebielino. 

Dodajmy, że Strzebie-
lino liczy ponad 2 tysią-
ce mieszkańców i ciagle się 
rozbudowuje. Z pewnością 
mieszkańcom przyda się 
miejsce wypoczynku i reke-
racji na świeżym powietrzu

Obelisk upamiętniający ks. kanonika Ryszarda Rajskie-
go, pierwszego proboszcza parafii w Strzebielinie



5

redakcja@pulswejherowa.pl 20 lipca 2017

PIELGRZYMKA

Piesza Pielgrzymka Ka-
szubska z Helu na Jasną 
Górę jest najdłuższą piel-
grzymką w Polsce. Przez 
19 dni pątnicy pokonują 
638 km, przechodząc ko-
lejno przez województwo 
pomorskie, kujawsko-po-
morskie, wielkopolskie, 
łódzkie i śląskie. 

Grupa wyruszy 25 lipca 
o 6:00 z Helu, a na Jasną 
Górę dotrze 12 sierpnia po 
południu. Trasa w większo-
ści odcinków biegnie droga-
mi asfaltowymi. Pielgrzymi 
pokonują dziennie średnio 
35 km, a tempo waha się w 
granicach 5,5-6 km/h.

Jak czytamy na stronie 
internetowej www.kaszub-
skapielgrzymka.pl, udział 
w pielgrzymce jest niesa-
mowitą przygodą i bardzo 
głębokim przeżyciem du-
chowym. To czas budowania 
więzi z Bogiem i relacji z in-
nymi ludźmi. 

Podczas drogi pielgrzy-
mi mierzą się ze swoimi 
słabościami i uczą się je 
pokonywać. Odkrywają w 
Panu Bogu siły do krocze-
nia w pielgrzymce swojego 
życia. Poznają fantastycz-
nych ludzi, którzy w rado-
ści wiary przeżywają swoją 
codzienność. 

25 lipca br. z Helu wyruszy na trasę XXXVI Piesza Pielgrzymka Kaszubska, której kierownikiem jest 
ks. Robert Jahns. Trasa pielgrzymki wiedzie przez Wejherowo i powiat wejherowski, a wśród pątników 
z pewnością nie zabraknie mieszkańców miasta i powiatu, którzy co roku pielgrzymują nie tylko do 
Częstochowy. W ostatni weekend uczestniczyli w uroczystościach odpustowych w Sianowie, docierając 
do Matki Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub m.in. pieszo. Teraz wiernych czeka kolejny trud i daleka 
droga, podczas której będą modlić się i śpiewać Bogu.

- Dołącz do nas! - piszą or-
ganizatorzy, zapraszając do 
udziału w pielgrzymce.

Pierwszego dnia piel-
grzymi przejdą z Helu do 
Swarzewa, pokonując 38 
km, a drugiego dnia 26 lip-
ca ze Swarzewa dotrą do 

Wejherowa (27 km). Miesz-
kańcy powitają ich późnym 
popołudniem w parafii pw. 
Świętej Trójcy. 

27 lipca rankiem  XXXVI 
Piesza Pielgrzymka Ka-
szubska wyruszy z Wejhe-
rowa do Sianowa. 

Tę trasę, liczącą 34 kilo-
metry, grupa wejherowian 
pokonała w obie strony w 
ostatnią sobotę i niedzie-
lę (15-16 lipca) w drodze do 
i z Sianowa. Pielgrzymi z 
Wejherowa uczestniczyli w 
Odpuście Matki Bożej Szka-

plerznej w Sanktuarium 
Matki Bożej Sianowskiej 
Królowej Kaszub. Wejhe-
rowscy pielgrzymi wyruszyli 
z kościoła  Matki Bożej Kró-
lowej Polski, a prowadził ich 
ks. Wiesław Mielewczyk 
oraz kleryk Beniamin. 

Uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę co roku docierają m.in. do Wejherowa. Tak było m.in. 
podczas XXX jubileuszowej pielgrzymki w 2011 r.          Fot. Anna Kuczmarska

Od 25 lipca do 12 sierpnia, z Helu do Częstochowy

Kaszubi pójdą pieszo na Jasną Górę

Oprócz  Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę 
na terenie wierni z Archidiecezji Gdańskiej mogą podjąć 
trud pielgrzymowania jedną z dwóch innych tras piel-
grzymkowych:

26 lipca br. po mszy św. o godz. 6.00 w kosciele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa  w Gdyni wyruszy XXXII Piesza 
Pielgrzymka Gdyńska, kierownik - ks. Krzysztof Czaja. 

Szczegóły na stronie:   www.gdynskapielgrzymka.pl

28 lipca br. po mszy św. o godz. 6.00 z Bazyliki Mariackiej w 
Gdańsku wyruszy XXXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka 
Gdańska, kierownik - ks. Krzysztof Ławrukajtis.     

Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na Jasnej 
Górze - 12 sierpnia około godz. 15.00. Zapraszamy wiernych 
do codziennej modlitwy Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 
w łączności z pielgrzymami wędrującymi do Częstochowy.

Szczegóły na stronie:   www.pielgrzymka.gda.pl

Inne trasy pielgrzymek z Archidiecezji Gdańskiej

26 lipca z Gdyni, 28 lipca z Gdańska

HISTORIA
Piesza Pielgrzymka Ka-

szubska po raz pierwszy 
wyruszyła ze Swarzewa 25 
lipca 1982 r. Organizacji tego 
przedsięwzięcia podjął się ks. 
Zygmunt Trella - proboszcz 
parafii św. Jakuba i św. Miko-
łaja w Mechowie koło Pucka. 
Mimo wielu przeszkód piel-
grzymki w latach 80-tych 
cieszyły się dużą popular-
nością. W kolejnych latach z 
pielgrzymki kaszubskiej wy-
odrębniły się kolejne grupy. 
Powstały: Pielgrzymka Gdań-
ska, Gdyńska, potem Grupa 
Chojnicka, Kościerska i Kar-
tuska. Pątnicy pielgrzymo-
wali niestrudzenie przez lata. 

W 2000 r. dla uczczenia ju-
bileuszu chrześcijaństwa Ka-
szubi rozpoczęli pielgrzymkę 
z Helu. W latach 2001-2016 
pielgrzymką przewodził ks. 
prof. Jan Perszon wielki 
promotor i miłośnik kultury 
kaszubskiej, a od 2017 roku 
tę funkcję pełni ks. Robert 
Jahns proboszcz z Leźna. 

Zmieniała się trasa, poko-
lenia pielgrzymów, niektó-
re zwyczaje, ale niezmienna 
pozostała dyscyplina Piel-
grzymki Kaszubskiej. Od po-
czątku jej istnienia każdy z 
uczestników kaszubskiej gru-
py dokłada starań by się nie 
spóźniać, zostawić po sobie 
miłe wspomnienie i porzą-
dek, by nie rozmawiać pod-
czas modlitw i konferencji. 

Kaszubi dbają również o 
rozwój duchowy. Pielgrzym-
ka to przecież rekolekcje 
w drodze. Wspólne wędro-
wanie rozpoczyna poranna 
msza święta, a po wyjściu 
są modlitwy poranne, śpiew 
godzinek, szkoła modlitwy. 

Wspólny marsz przez 
radosny śpiew religijnych 
piosenek umila grupa mu-
zyczna. Kwatermistrzowie 
dwoją się i troją, by każde-
mu pielgrzymowi zapewnić 
nocleg. Od 1993 roku piel-
grzymi śpią ”pod dachem” 
- u gospodarzy, w szko-
łach, remizach strażackich, 
czy domach kultury. Nad 
sprawnym i bezpiecznym 
przejściem przez drogi czu-
wają bracia porządkowi, a 
za działanie sprzętu nagła-
śniającego grupa technicz-
nych. Zbolałe nogi i inne 
dolegliwości opatruje gru-
pa medyczna. 

W roku 2006 podczas ju-
bileuszowej 25. Pielgrzymki 
Kaszubskiej Kaszubi po-
stanowili przedłużyć piel-
grzymowanie do krzyża na 
Giewoncie. Trasa wydłużyła 
się o 300 km, tym samym 
pątnicy w 26  dni przeszli ra-
zem ok. 940 km. 

Na 30-lecie pielgrzymi 
udali się do Sanktuarium 
Maryjnego w Lewoczy na 
Słowacji, pokonując 1040 
km w 29 dni. 

Na Giewont
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W najbliższych dniach w Choczewie odbędzie się 
szereg imprez sportowych, kulturalnych i rozryw-
kowych. W dniach 21-22 lipca zaplanowano Dni 
Gmino Choczewo, a w ramach tego wydarzenia 
m.in. rozgrywki sportowo-rekreacyjne, zabawy dla 
dzieci, występy na scenie, zabawa taneczna. Wszyst-
ko to na terenie Gminnych Obiektów Sportowych.

W tych dniach w Choczewie odbędzie się także 15 
Pomorski Zlot Garbusów.

Szczegóły na plakatach oraz na stronie www.
choczewo.com.pl

Tydzień później, 28 lipca o godz. 18.00 w sali 
konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Tu-
rystycznej odbędzie się koncert poezji śpiewanej 
„Cztery pory miłowania”. Wstęp wolny.

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Celem projektu jest utworzenie pracowni cerami-
ki w wejherowskim Muzeum oraz organizacja cyklu 
warsztatów ceramicznych dla dzieci, młodzieży oraz 
osób starszych. 

Dbanie o kaszubską tradycję jest jednym z 
głównych priorytetów działań Muzeum i dlatego 
tak ważne jest zachowanie i rozwój ceramiki oraz 
garncarstwa - jako jednych z bardzo istotnych ele-
mentów kultury naszego regionu. Ceramika mimo 
swojej długoletniej tradycji należy do ginących za-
wodów, dlatego edukując mieszkańców Kaszub i 
Pomorza Muzeum zadba o zachowanie i rozwój 
tego rzemiosła.

Projekt pt. „Wokół sama glina. Warsztaty czas 
zacząć!” realizowany jest dzięki dofinansowaniu 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Powiatu Wejherowskiego, Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Wejherowie, 
Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług - Biura Re-
jonowego w Wejherowie oraz środków własnych 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

Glina w Muzeum

Warsztaty 
ceramiczne

Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie otrzymało dofinansowanie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w wysokości 20 000 zł na 
realizację projektu pn. „Wokół sa-
ma glina. Warsztaty czas zacząć!”.

Dni Choczewa
W najbliższy weekend
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Niezwykłe stare zdjęcia można oglądać na wystawie w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.  Wystawa zatytułowana „Z Wejherowa do 
Gdańska. Obraz kaszubsko-pomorskich miast i wsi przełomu XIX i XX w. w fotogra-
fii Augustyna Ziemensa, Bruno Riebanda, Artura Rogorscha i innych” pokazuje m.in. 
Wejherowo sprzed stu lat, przybliżając klimat tamtych czasów i życie mieszkańców.

Można je oglądać do końca wakacji

Niezwykłe stare fotografie
na wystawie w muzeum

Na ekspozycji w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprezento-
wano m.in. fotografie Au-
gustyna Ziemensa, którego 
zdjęcia prezentowano już w 
tej placówce.

Podczas wernisażu zabra-
no uczestników w sentymen-
talną podróż do przeszłości, 
gdzie mozna było zobaczyć 
znane miejsca Wejherowa i 
okolic sprzed stu lat. Zdjęcia 
pokazują m.in. zabytki oraz 
panoramę i krajobraz wielu 
pomorskich miast i wsi.

Gości powitała Gabrie-
la Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego, a o histo-
rycznych fotografiach opo-
wiedział autor i kurator 
wystawy, kustosz Maciej 
Kurpiewski z Działu Foto-
grafii i Dokumentów Życia 
Społecznego wejherowskie-
go muzeum. M. Kurpiewski 
mówił nie tylko o zdjeciach, 
ale też o ciekawym życiu 
dawnych fotografów oraz 
tajnikach ich twórczości za-
wodowej i artystycznej. 

Przypomnijmy, że w 2016 
r. Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie, 

zakupiło do zbiorów muze-
alnych kolejną partię 430 
negatywów i diapozytywów 
szklanych autorstwa Au-
gustyna Ziemensa przed-
stawiającą m.in. Gdańsk, 
Sopot, Gdynię, Wejherowo, 
Hel, Lwów, Szczecin, Buda-
peszt, Wiedeń oraz 70 wi-
dokówek do których zdjęcia 
wykonywało kilkunastu fo-
tografów. Sa to m.in.: Artur 
Rogorsch, Charls Hundt i 
Franz Wandtke z Gdańska, 
A. Arnhold z Heringsdorfu, 
von Kreisig z Malborka, Bu-
chholz z Gniewina, Bruno 
Rieband z Lęborka, Engler i 
Brandenburg z Wejherowa. 

Widokówki przedstawia-
ją wsie dawnego powiatu 
wejherowskiego (prowincja 
Prusy Zachodnie) i lębor-
skiego (prowincja Pomorze) 
na przełomie XIX i XX w.

Warto dodać, że zakup 
zbioru negatywów, diapozy-
tywów i widokówek został 
sfinansowany z budżetu 
Samorządu Powiatu Wej-
herowskiego i środków wła-
snych Muzeum.

Wystawę można oglą-
dać do 31 sierpnia br. w 
pałacu przy ul. Zamko-
wej 2a. Od prawej: starosta Gabriela Lisius, członek Zarzą-

adu Powiatu Jacek Thiel i kurator wystawy Maciej 
Kurpiewski.                    Fot. Starostwo w Wejherowie

Wejherowskie koło, działające przy Zrzeszeniu Kaszub-
sko-Pomorskim reprezentowali: Teresa Uzdrowska, 
Danuta Gacek, Tadeusz Trocki, Brygida i Józef Śnia-
teccy, Jacek Gorzawski, Danuta Dzwonkowska, Te-
resa Elwart, Henryk Kasprzyk oraz Zofia Botulińska.  
W kompleksie rekreacyjnym, należącym do Litwina, Albina 
Szuszczewicza zorganizowali  wystawę poświęconą Wej-
herowu, na którą zaproszenie przyjęli wójt Puńska Witold 
Liszkowski, proboszcz miejscowej parafii ks. Czesław  Bagan 
oraz okoliczni mieszkańcy. Obrazy, przedstawiające nasze 
miasto, a zwłaszcza Kalwarię Wejherowską spotkały się z 
dużym zainteresowaniem oglądających.

Uczestnicy pleneru, oprócz malowania obrazów, znaleźli 
czas na wycieczkę do Trok i Wilna, Wigier, na potrójną gra-
nicę Polski, Rosji i Litwy w miejscowości Bolcie. Mieli także 
okazję zobaczyć przegląd litewskich zespołów folklorystycz-
nych w miejscowości Burbiszki nad jeziorem Gaładuś. 

- Przez cały czas trwania pleneru spotykaliśmy się z dużą 
życzliwością, co niewątpliwie miało duży wpływ na doskona-
łą atmosferę podczas pracy - relacjonuje Teresa Uzdrowska. 
- Wójt Puńska zrobił nam miłą niespodziankę, zapraszając 
nas na plener w przyszłym roku w tym samym miejscu, na 
koszt gminy.

Plener malarski

Wejherowianie
promowali miasto

Członkowie Stowarzyszenia Plastyków 
ZKP im S. Lewińskiego w Wejherowie 
oraz zaprzyjaźnionych klubów plastycz-
nych z Gniewina, Luzina , Redy oraz Stę-
życy uczestniczyli w plenerze malarskim w  
Oszkinie k. Puńska, przy granicy z Litwą.
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Cantoresi zaśpiewali w 
Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie Ła-
giewnikach, w Bazylice 
Katedralnej pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Sandomierzu, w Kate-
drze Zmartwychwstania 
Pańskiego i Św. Tomasza 
Apostoła w Zamościu oraz 
w Kościele Farnym pw. Św. 
Jana Chrzciciela i Św. Bar-
tłomieja Apostoła w Kazi-
mierzu Dolnym.

Głównym celem wyjaz-
du było promowanie regio-
nu wejherowskiego oraz 
języka kaszubskiego. Zespół 
pod kierownictwem Toma-
sza Chyły wykonywał m. 
in. artystyczne opracowa-
nia pieśni ludowych w ję-
zyku kaszubskim, a także 
kompozycje pochodzącej z 
Wejherowa Anny Rocław-
skiej-Musiałczyk.

Kraków powitał chór ża-
rem lejącym się z nieba. W 
związku z tym koncert nie 
należał do najłatwiejszych. 
Potężna przestrzeń Sank-
tuarium zachwyca i daje 
doskonałą możliwość do pre-
zentacji materiału.

Następny dzień to wizy-
ta w upalnym Sandomie-
rzu. Spontaniczny koncert 

Na początku lipca znakomity wejherowski chór Cantores Veiherovienses wrócił z kilkudniowej trasy kon-
certowej, promującej muzykę kaszubską i marynistyczną kompozytorów regionu wejherowskiego. Zespół 
wystąpił na koncertach w świątyniach najpiękniejszych miast polskich na południu kraju.

w kościele pw. Św. Jakuba 
prezentujący kilka utwo-
rów z programu, zachęcił 
turystów do przybycia na 
wieczorny koncert. 

Przepiękna, bogato zdo-
biona Sandomierska Ba-
zylika okazała się być 
idealną do zaprezentowa-
nia się chóru. Świetna aku-

styka pozwoliła ukazać 
piękno brzmienia zespołu.

Kolejny punkt na mapie 
tournée to Zamość. Msza 
Święta  z udziałem chóru i 
tuż po niej koncert w zamoj-
skiej Katedrze.

Na zakończenie wyjaz-
du, koncert w malowniczym 
Kazimierzu Dolnym w tam-
tejszym kościele farnym. 
Niedzielna Msza Święta i 
bezpośrednio po jej zakoń-
czeniu prezentacja repertu-
aru. Piękne i ciepłe przyjęcie 
sprawiło, że to miejsce na 
długo zapadnie w pamięci 
członków zespołu.

- Wystąpienia chóru 
spotkały się z szerokim 
zainteresowaniem. Entu-
zjastyczne reakcje widzów, 
którzy nie kryli zachwy-
tu, a nawet łez wzruszenia 
mobilizuje zespół do dalszej 
wytężonej pracy na rzecz 
promocji naszego regionu - 
powiedział dyrygent chóru, 
Tomasz Chyła.

Cenatores Veiherovienses zaśpiewał w kościołach południowej Polski

Upał i gorące reakcje słuchaczy

- W ten sposób zakończy-
liśmy kolejny sezon śpiewa-
czy. Był to czas wytężonej 
pracy, której uwieńcze-
niem były wspaniałe kon-
certy. Czas na zasłużony 
wakacyjny odpoczynek. Od 
września wracamy do in-
tensywnych przygotowań, 
aby móc realizować kolejne 
plany - dodaje Dominika 
Trusewicz, prezes chóru.

Cantores Veiherovienses w podkrakowskich Łagiewnikch. Tournee chóru mogło zostać zrealizowane dzięki 
wsparciu finansowemu, przyznanemu przez Urząd Miasta Wejherowa i Powiat Wejherowski.

Wejherowski chór w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym.

Zespół tworzą:
Dyrygent: Tomasz Chyła
Prezes: Dominika Trusewicz
Skarbnik: Jan Andrzejewski
Sekretarz: Waldemar Lewan-
dowski
Członek Zarządu: Anna Ma-
ciejewska

Dyrygent honorowy: 
prof. Marek Rocławski

SOPRANY
Maja Jarząb
Joanna Kurek 
Anna Maciejewska
Adrianna Niklas
Magdalena Piechota-
-Sieczkowska
Zuzanna Piotrowska
Ewa Rocławska (urlop)
Joanna Rompza
Alicja Sowirko
Martyna Tutaj

ALTY
Urszula Bieszk
Beata Felczykowska
Elżbieta Lieder
Anna Piotrowska
Izabela Pohl
Anita Rutz
Weronika Styn
Ewa Świderska - Mądry
Dominika Trusewicz
Urszula Zakrzewska

TENORY
Witek Cechosz (urlop)
Tadeusz Dompke
Arkadiusz Piotrowski
Bogdan Theisebach
Mateusz Ziemann

BASY
Jan Andrzejewski
Łukasz Baranowski
Jarosław Bator
Waldemar Lewandowski
Paweł Rozenkranc
Wiesław Ziętkowski

Zostań chórzystą
Jak do nich dołączyć? Wystarczy przyjść na jedną z na-

szych prób.  Chór szuka muzykalnych pań i panów obda-
rzonych dobrym głosem. Znajomość nut, choć bardzo 
przydatna, nie jest niezbędna. 

Próby chóru odbywają się w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (Pałac Przeben-
dowskich):    poniedziałki i środy: w godz. 19.30 - 21.30

Zdarza się, że próba z różnych względów odbywa się w in-
nym miejscu lub o innym czasie. Dlatego lepiej skontaktować 
się chórem przed przybyciem, na przykład e-mailem:

                kontakt@cantores-wejherowo.pl
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WYDARZENIA

- Impreza była bardzo do-
brze przygotowana i połą-
czona z wypoczynkiem na 
nad morzem Tyrreńskim, 
zwiedzaniem Rzymu, Waty-
kanu oraz świetną zabawą 
w parkach rozrywki - rela-
cjonuje Elżbieta Czeszej-
ko, instruktor prowadzący 
sekcje taneczne Wejherow-
skiego Centrum Kultury. - 
Dla nas najważniejszy był 
jednak przegląd wszystkich 
grup, który odbywał się w 
dwóch blokach tanecznych. 
Jestem dumna ze swoich 
podopiecznych, bo stanęli na 
wysokości zadania. Wszyst-
kie grupy zaprezentowały 
się znakomicie i dały z sie-
bie wszystko. 

Przegląd oceniało sied-
mioosobowe jury międzyna-
rodowe. Kiedy po koncercie 
galowym zostały odczytane 
wyniki Festiwalu, okaza-
ło się, że wszystkie grupy z 
Wejherowa stanęły na naj-
wyższym podium. 

Jury doceniło choreogra-
fię, stroje, scenografię oraz 
technikę taneczną. Forma-
cje z Wejherowskiego Cen-

Nagrody wytańczyli:

ZESPOŁY
Bąbelki mini formacja - kategoria show dance etiuda art do 
lat 11 - 1 miejsce
Baccarki - kat. show dance etiuda art 12-15 lat - 1 miejsce
Baccara Junior - kat. etiuda art dance - 12 -15 lat - 1 miejsce
Baccara - kat. etiuda art dance - powyżej 15 lat - 1 miejsce
Baccara  - kat. show dance - powyżej 15 lat - 1 miejsce

SOLIŚCI GRUPA MŁODSZA
Zuzanna Syska - show dance etiuda art do lat 11 - 1 miejsce
Aleksandra Szeląg - etiuda art do lat 11 - 2 miejsce
Ewa Odwrot - show dance etiuda art - 3 miejsce

SOLIŚCI GRUPA ŚREDNIA
Magdalena Świtała - show dance etiuda art - 2 miejsce
Maja Jesionowska - show dance etiuda art - 1 miejsce
Amelia Badena - etiuda art dance - 3 miejsce

Formacje taneczne z Wejherowskiego Centrum Kultury uczest-
niczyły w Międzynarodowym Festiwalu „TOP ART FESTIVAL - Le 
strade della Musica” Roma 2017. W Top Art Festival w Rzymie, 
który odbył się w dniach od 25 czerwca do 2 lipca br., uczestniczy-
li młodzi artyści z całej Europy. Sam wyjazd do Włoch oraz możli-
wość wzięcia udziału w wydarzeniu jest ogromnym wyróżnieniem.

trum Kultury otrzymały w 
dowód uznania czek na kwo-
tę 500 euro. Sukces wywołał 
ogromna radość i łzy szczę-
ścia. Młodzi tyancerze i ich 
trenerka przżyli w Rzymie 
wielkie emocje towarzyszyły 
nam tego dnia.

Udział w Top Art Festival 

potwierdza wysoki poziom 
artystyczny sekcji tanecz-
nych WCK. Szczególne 
gratulacje należą się chore-
ografowi - Elżbiecie Czeszej-
ko, obchodzącej w tym roku 
jubileusz 20-lecia pracy ar-
tystycznej w Wejherowskim 
Centrum Kultury.

Zespoły i soliści z WCK podbili Rzym

Międzynarodowy 
sukces  tancerzy

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie 7 lipca zakończył się II cykl zajęć 
„Mali - Wielcy chemicy w bibliotece” (na zdjęciu powyżej).  Ze względu na bardzo 
duże zainteresowanie rodziców dzieci i samych uczestników zajęć, biblioteka zorganizo-
wała III cykl wakacyjny, który rozpocznie się 24 lipca i trwać będzie do 28 lipca.

Natomiast w dniach od 7-11 sierpnia odbędą się kolejne warsztaty ceramiczne dla 
dzieci. Zapisy w wypożyczalni biblioteki przy ul. Dworcowej lub pod nr tel. 58 736 25 01 
lub 535 555 937. Ilość miejsc ograniczona.

Ciekawe zajęcia wakacyjne

Eksperymenty w bibliotece
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KULTURA

Znakomita obsada aktorska sprawia, że sztuka wciąga i 
bawi do łez wszystkich widzów.

Spektakl pokazuje losy Eryka Swana, od momentu kiedy 
stracił pracę i zaczął korzystać z pomocy opieki społecznej. 
Okazuje się, że jest to łatwy sposób na zdobycie pieniędzy, 
który wciąga i uzależnia. Takie pozyskiwanie środków staje 
się dla bohatera sposobem na życie i rozrywką. Wszystko się 
komplikuje, kiedy zaczynają się kontrole i mężczyzna posta-
nawia skończyć z oszustwem.

Jak Eryk rozwiąże tą sytuację będzie można zobaczyć 
w piątek 4 sierpnia o godz. 19.00 w sali głównej Filhar-
monii Kaszubskiej. 

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii oraz na stro-
nie wck.org.pl w cenie 20 zł uczniowskie; 25 zł ulgowe; 
30 zł normalne.

Na początku lipca przed 
wejherowską parkową pu-
blicznością wystapił 8-osos-
bowy zespół Reggaeside 
prezentujący muzykę reg-
gae, rock, ska i funk (finali-
sta 9 edycji programu Must 
be the music). W kolejna 
lipcową niedzielę wszyst-
kich słuchaczy rozruszał 
znakomity zespół FUCUS 
z Wejherowa, wykonujący 
muzykę folkową: irlandz-
ką, bretońską i szkocką, a 
także szanty.

W ostatnią niedzielę 
na letniej scenie wystąpi-
ła Jagoda „Goda” Woj-
ciechowska (na zdjęciu 
obok) - wokalistka, kompo-
zytorka, autorka tekstów, 
która śpiewa różną mu-
zykę: od old jazzu i swin-
gu przez rock’n’rolla do 
współczesnych przebojów.

W najbliższą niedzielę 
23.07, jak zwykle o godz. 
17.00 w parku zaplano-
wano nietypowy koncert: 
Kino Nieme, Kino Objaz-
dowe z muzyką na żywo. 

Od pierwszych filmów 
niemych, przez horror, we-
stern, współczesne kino 
akcji, aż po sciencefiction 
- wszystkie filmy w tym 

ENEMEF:   Noc Nolana to wyjątkowa szansa, aby obejrzeć na 
wielkim ekranie rewelacyjne filmy wybitnego twórcy najbar-
dziej zakręconego współczesnego kina. Christopher Nolan od 
przełomowego, łamigłówkowego „Memento” za każdym razem 
zaskakuje niebanalną fabułą i świeżością. Tej nocy widzowie bę-
dą mogli przenieść się w czasie i przestrzeni oraz przeżyć moc 
rozmaitych wrażeń i emocji. Podczas premierowego pokazu 
„Dunkierki” odwiedzą przeszłość i poznają niezwykłą wojenną 
historię, „Interstellar” zabierze ich w międzygalaktyczną podróż 
w przyszłości, a „Incepcja” umożliwi wejście do intrygującego, 
pełnego tajemnic świata snów. 

ENEMEF:  Noc Nolana odbędzie się w piątek, 21 lipca br. w 25 
kinach sieci Multikino, m.in. w Rumi przy ul. Sobieskiego 14 A, (Ga-
leria Rumia). Maraton filmowy rozpocznie się o godz. 22.00, prze-
widywany koniec ok. 6.00 rano.

Mamy dla naszych Czytelników 3 podwójne zaproszenia. Żeby 
zdobyć jedno z nich, trzeba jeszcze dzisiaj, wysłać  e-maila.

ENEMEF. Noc Nolana - mamy bilety dla Czytelników
Aby zdobyć 2 bilety 

na ENEMEF Noc Nola-
na do Multikina w Rumi 
trzeba dzisiaj 20 lipca  
do godz. 20.00 przesłać 
swoje imię i nazwisko e-
-mailem na adres:  redak-
cja@pulswejherowa.pl

W temacie wiado-
mości prosimy napisać:  
ENEMEF.

Do wylosowanych 
3 osób odpiszemy ok. 
godz. 21.00.

objazdowym kinie mają je-
den mankament: nie mają 
dźwięku. Trzech Operato-
rów, grając na wszystkim, 
co wpadnie im w ręce, gene-
ruje na żywo nie tylko mu-
zykę filmową, ale i dialogi, 
odgłosy, a nawet (od czasu 
do czasu) efekty  specjalne.

W niedzielę 6 sierpnia 
zamiast koncertu zapla-
nowano Spektakl Teatr 
Lalki Tęcza „Przygody 
Kubusia”. Początek jak 
zwykle o godz. 17.00.

13 sierpnia w parku za-
gra zespół Foliba, a 20 

sierpnia zaplanowno kon-
cert Kwartetu smyczko-
wego Emilii Chyły. 

W ostatnią sierpnio-

Wśród licznych propozycji wakacyjnych (szczegóły na plakacie obok), dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców cieszą się niedzielne koncerty w Parku Miejskim im. A. Majkow-
skiego. Od początku lata trzykrotnie na małej scenie na dolnym tarasie parku wystąpili 
wokaliści i zespoły muzyczne, prezentując muzykę na żywo. Kolejne koncerty przed nami.

Niedzielne popołudnia na scenie w wejherowskim parku

Koncerty wśród zieleni

wą niedzielę 27.08 będzie 
można obejrzeć kabaret: 
„Jachimek i Tremiszewski 
improwizują”.

Spektakl w Filharmonii

Z rączki 
do rączki...

Filharmonia Kaszubska zaprasza na sztu-
kę Michaela Cooney'a w wykonaniu aktorów 
Nowego Teatru im Witkacego w Słupsku. „Z 
rączki do rączki” to zabawny, ale też dają-
cy do myślenia obraz działania pomocy spo-
łecznej w dzisiejszych czasach. 
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Rumianin Daniel 
Dempc od dawna zajmuje 
się poszukiwaniem rodzin-
nych korzeni oraz opra-
cowywaniem informacji 
archiwalnych, m.in. doty-
czących mieszkańców Ru-
mi na przełomie XIX i XX 
wieku. Od kilku lat jest 
aktywnym członkiem Po-
morskiego Towarzystwa 
Genealogicznego z siedzibą 
w Sopocie. Zrzeszeni tam 
genealodzy badają dostęp-
ne w archiwach informacje 
i starają się ułatwić dostęp 
do nich wszystkim zainte-
resowanym.

Wiele osób poszuku-
je danych o swoich przod-
kach, a nie każdy ma czas 
i możliwość żmudnego prze-
glądania dokumentów w 
archiwach. Dlatego członko-
wie PTG najpierw fotogra-
fują akty chrztów, ślubów 
i zgonów dostępne w Die-
cezji Pelplińskiej oraz w 
Archiwum Państwowym w 
Gdańsku, a potem wpisują 
informacje z tych ksiąg do 
odpowiednich tabeli. 

W poszukiwaniu 
grobu prababci
Pan Daniel zaintereso-

wał się starym cmentarzem 
w Wejherowie z powodu 
pochowanych tam człon-
ków rodziny. Okazało się, 
że na wejherowskim sta-
rym cmentarzu zachował 
się grób prapradziadków 
rumianina: Augustyna i 
Rozalii Okoń. Pytając człon-
ków rodziny  dowiedział się 
ponadto o pochowanej tam 
siostrze pradziadka, jego 
bratowej i siostrze prabab-
ci, a także krewnych żony. 
W Wejherowie spoczął brat 
jej matki, brat dziadka i 
prababcia. 

- Na jednym grobie za-
montowałem tabliczkę. 
Chciałem zrobić to samo na 
grobie prababci, ale nikt 

O czym mówią nagrobki na starym cmentarzu

Zachować w pamięci 
O tym, jak wiele ciekawych informacji kryje zabytkowy cmentarz przy ul. 3 Maja w 

Wejherowie przekonał się Daniel Dempc, mieszkaniec powiatu wejherowskiego, któ-
ry dokładnie przyjrzał się starym nagrobkom. Pasjonat genealogii, poszukujący na 
tym cmentarzu informacji o własnych przodkach, z pomocą kilku osób sfotografował 
i zindeksował groby. Ta żmudna praca przyniosła ciekawe odkrycia i przekonanie, że 
wejherowska nekropolia wyróżnia się spośród innych cmentarzy w regionie.

już nie pamiętał, gdzie się 
znajduje - wyjaśnia Daniel 
Dempc. - Wiąże się z tym 
ciekawa historia. Prabab-
cia mieszkała w Dąbrówce 
w parafii Luzino. Była kie-
dyś na pogrzebie w Luzinie 
i nie spodobało się jej, że w 
dole na trumnę stoi woda. 
Nie chciała tam być w przy-
szłości pochowana. Rodzina 
uszanowała jej wolę i po-
chowano ją w Wejherowie. 

Niestety większość gro-
bów rodziny była w Luzinie 
i coraz rzadziej zaglądano 
do Wejherowa. Z czasem 
dzieci prababci poumiera-
ły i dziś nikt nie pamięta, 
gdzie był jej grób.

Wyjątkowy 
cmentarz
Podczas kolejnej wizy-

ty na cmentarzu rumianin 
zauważył, że jest tam wie-
le starych i bardzo pięk-
nych nagrobków. 

- Ten cmentarz jest wy-
jątkowy - twierdzi D. Da-
niel. - Pomimo, że jest 
młodszy od cmentarzy w 
Kielnie, Oksywiu czy Lu-
zinie, od prawie 60 lat jest 
zamknięty. Dzięki temu w 
Wejherowie zachowało się 
więcej starych grobów niż 
na wspomnianych star-
szych nekropoliach. Nie-
stety, ponad połowa grobów 
nie ma  żadnych tablic z in-
formacjami. 

Wejherowskie
Powązki
Pomysł sfotografowania 

i zindeksowania cmenta-
rza przy ul. 3 Maja powstał 
po  lekturze książki Reginy 
Osowickiej „Wejherowskie 
Powązki”.

- Wraz z kilkoma osoba-
mi groby sfotografowałem 
na początku maja. Okazało 
się, że na około 4500 gro-
bów, tylko na około 2000 

można znaleźć jakiekol-
wiek informacje. Zrobiłem 
indeks i odpowiednio ponu-
merowałem zdjęcia. Mając 
już dane w tabeli, można 
było zająć się statystyką.

Od 1864 
do 2005 roku
Źródłem wszystkich 

obliczeń i ciekawostek, do 
których dotarli pasjonaci, 
są dane, pozyskane z na-
pisów na grobach.

I tak, najstarszy po-
chówek dotyczy Melanii 
Habowskiej, niespełna 
miesięcznego dziecka zmar-
łego w kwietniu 1864 roku 
(zdjęcie poniżej).

Najstarsza data urodze-
nia na cmentarzu dotyczy 
Barbary Krebs urodzonej 
w 1808 roku (zdjęcie powy-
żej, po prawej stronie). 

Najdłużej żyjąca osoba 
to prawdopodobnie Anna 
Okwiecińska (niewyraź-

ne cyfry), która zmarła w 
wieku prawie 100 lat (zdję-
cie poniżej). W sumie 9 osób 
dożyło wieku ponad 90 lat. 

Ostatni pochówek na 
Wejherowskich Powązkach-
miał miejsce w 2005 roku. 
Pomimo tak dużego odstępu 
czasu od najstarszego do naj-
nowszego pochówku, prawie 
90 procent grobów ma daty 
zgonów między 1927 a 1958 
rokiem, kiedy to cmentarz 
zamknięto. 

Jeszcze do 1963 roku było 
tu do kilkunastu pogrzebów 
rocznie, a po tym roku, przez 
ponad 40 lat tylko 23. 

Kreft, Krefta,
Grzenkowicz
Z kolei tych najstar-

szych grobów do 1910 roku 
(a właściwie dat zgonów, bo 
nagrobek może być później-
szy) jest 31.

Najstarszy zachowany grób na Wejherowskich Powązkach to grób niespełna 
miesięcznego dziecka - Melanii Habowskiej, zmarłej w kwietniu 1864 roku.

Barbara Krebs urodziła się w 1808 roku - naj-
wcześniej spośród pochowanych na starym cme-
tarzu osób.

Anna Okwiecińska zmarła w wieku prawie 100 lat.

Dokończenie na str. 13
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Co ciekawe, średnia dłu-
gość życia osób tu pocho-
wanych wynosi ok. 44 lata 
(na 1718 osób). Najwięcej 
pochówków to groby dzieci 
do lat 2 - w sumie 250. Pra-
wie tyle samo pochowanych 
przy ul. 3 Maja osób zmarło 
w wieku od 71 do 80.

Na nagrobkach najczę-
ściej występują nazwiska: 
Kreft, Krefta i Grzenkowicz 
(po 26 osób), Miotk, Miotke 
(21), Potrykus (20), Lesner, 
Lezner (18), Milewczyk, Mie-
lewczyk (17), Hewelt oraz 
Hinz (po 15).

W jednej z dziecinnych 
mogił pochowano trojacz-
ki. Wszystkie zmarły przed 
ukończeniem 5 miesięcy. W 
innym grobie leżą bliźniaki, 
które zmarły w odstępie 52 
lat  (zdjęcie obok, po lewej).

Ponad 60 
starych fotografii
Są tu wielkie monumen-

talne grobowce (Roszczy-
nialskich, Dąbrowskich, 
rodziny Pawła Pokory), są 
też maleńkie groby dziecię-
ce. Na jednym z nich równie 
maleńka tabliczka:  „Jaś”.

Na ponad 60 grobach są 
zdjęcia zmarłych, niektóre 
bardzo piękne, a inne z kolei 
wyblakłe. Na jednym z nich 
jest podpis zakładu fotogra-
ficznego, który je wykonał 
(zdjęcie obok, po lewej).

Na samych grobowcach 
są również „wizytówki” za-
kładów kamieniarskich 
np. z Wejherowa, Lębor-
ka, Sopotu, Gdańska i aż 
3 z Wąbrzeźna (zakład Ka-
mińskiego) - niewielkiego 
miasta leżącego niedaleko 
Torunia (zdjęcie poniżej).

Dokończenie ze str. 12

Zachować w pamięci

W jednym z grobów spoczywają bracia bliźniacy, 
którzy zmarli w odstępie 52 lat.

Na ponad 60 grobach są zdjęcia zmarłych, niektóre 
bardzo piękne, a inne z kolei wyblakłe. Na jednym 
z nich jest podpis zakładu fotograficznego, który 
je wykonał.

Na jednym z grobów 
oprócz krzyża postawiono 
obelisk, taki jak na radziec-
kich cmentarzach. Na innym 
kolejne osoby pochowane w 
tym samym grobie zapisa-
no na drugiej stronie tabli-
cy, którą potem odwrócono 
(zdjęcie obok, po prawej). 

Na niektórych grobach 
są różne dopiski - senten-
cje, funkcje pełnione przez 
pochowanych, stopnie woj-
skowe, zawody, okoliczno-
ści śmierci, czy fundatorzy 
mogiły. Wyjątkowo dużo na-
pisano na grobie Leona Ko-
walewskiego, zmarłego w 
styczniu 1947 roku (zdjęcie 
poniżej, po prawej).

Na wejherowskim cmen-
tarzu przy ul. 3 Maja jest 
kilkadziesiąt betonowych 
słupków z numerem i ro-
kiem z czasu II wojny świa-
towej (zdjęcie u dołu, po 
prawej stronie) oraz kilkana-
ście niewielkich metalowych 
krzyży z numerem, które 
stawiano prawdopodobnie 
na likwidowanych grobach, 
przygotowanych do kolejne-
go pochówku.

Bezimienne groby
Zdjęcia i indeks grobów, 

zachowanych na starym 
cmentarzu trafią do wyszu-
kiwarki Pomorskiego Towa-
rzystwa Genealogicznego, 
ale to nie jedyny cel pracy 
na cmentarzu.

- Chcielibyśmy zachować 
w pamięci informacje o spo-
czywających na cmentarzu 
ludziach - mówi D. Dempc. 
- Niektóre groby są w fatal-
nym stanie i niedługo nie 
będzie można nic z nich od-
czytać. Wiele jest zadbanych, 
ale bezimiennych grobów i 
dobrze by było, gdyby człon-
kowie rodziny umieścili na 
nich tabliczki. Inaczej kie-
dyś nie będzie wiadomo, kto 
został tam pochowany. Oby 
takich bezimiennych grobów 
było jak najmniej.           AK. Fot. Daniel Dempc
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Tym razem do składu Gryfa dokooptowano nowych zawod-
ników. Są nimi: Mikołaj Gabor z Arki Gdynia (drużyna gra-
jąca w IV lidze) oraz Marcin Banaszak z Lecha Poznań II i 
Piotr Wapniewski z Motoru Lubawa. Wcześniej w Wejherowie 
pojawili się: Maciej Koszałka (Stolem Gniewino), Rafał Macie-
jewski (Świt Nowy Dwór Mazowiecki), Patryk Regulski (KS 
Chwaszczyno), Filip Sosnowski (Bałtyk Gdynia).

Piłkarze Gryfa Wejherowo na stadionie w Gniewinie roze-
grali sparingowy mecz z drużyną Tennis Borussia Berlin, wy-
stępującą w tzw. oberlidze północnych Niemiec. Nasza drużyna 
mogła ten pojedynek zdecydowanie wygrać, jednak padł remis 
1:1. Gola na remis strzelił J. Wicon, a wejherowianie mogli jesz-
cze strzelić dwa „pewne” gole z rzutów karnych, w tym przypad-
ku jednak strzelcy (Wicki i Kołc) wypadli słabiutko.

Piłkarze Gryfa Wejherowo zagrali w rundzie wstępnej 
Pucharu Polski i na wyjeździe pokonali drużynę Zagłębia II 
Lubin. Zwycięską bramkę dla wejherowian zdobył na trzy 
minuty przez końcem pojedynku Mikołaj Gabor. W pierwszej 
rundzie Pucharu Polski Gryf zagra na wyjeździe z Ruchem 
Zdzieszowice, prawdopodobnie 22 lub 23 lipca br.

Piłka nożna. Gryf Wejherowo

Kadra i sparingi
Wejherowski klub przygotowuje się do kolej-

nej rundy rozgrywek II ligi piłki nożnej. Władze 
klubu wzmacniają skład drużyny, która rozgry-
wa sparingi.

Na płycie wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Zespole 
Szkół nr 3 na ul. Nanickiej w Wejherowie w lipcu została ułożona 
kolorowa nawierzchnia z polipropylenu, co zapewnia uniwersal-
ność tego obiektu. Umożliwia jego funkcjonowanie przez cały rok, 
a nie tylko w okresie zimy, kiedy było tam lodowisko. Teraz można 
na nowoczesnym boisku grać w piłkę , np. w siatkówkę.

Piłka nożna. Turnieje

Piłkarska 
Kadra Czeka LZS

Dzięki zwycięstwu w finale wojewódzkim Tur-
nieju Piłkarska Kadra Czeka LZS, który odbył się 
w Starogardzie Gdański, zawodnicy GOSRiT/el 
professional 2002/03 Luzino zagrają w finale kra-
jowym tej imprezy w Zamościu. 

Podopieczni trenera Pawła Radeckiego bronić tam będą 
miana trzeciej drużyny w Polsce, które wywalczyli ich o 
rok starsi koledzy w 2016 r. w Słubicach. Tuż po zakończe-
niu rozgrywek dla rocznika 2003 /03 również w Zamościu 
odbędzie się finał Małej Piłkarskiej Kadry Czeka LZS, w 
którym zagrają luzińskie dziewczyny rocznik 2004 (trener 
Sylwester Piątek) oraz chłopcy z GOSRiT Kleba Luzino. 

Drużyna trenera Grzegorza Semaka, mimo że w finale 
wojewódzkim zajęła drugą lokatę po rezygnacji z wyjazdu 
zwycięzcy turnieju - Beniaminka Starogard Gdański, repre-
zentuje Pomorze w tym finale. 

Kolejny zespół, który zagra w finale krajowym to drużyna 
dziewcząt rocznik 2002/03. Zawodniczki trenera Sylwestra 
Piątka o miano najlepszej drużyny w Polsce LZS, zagrają w 
dniach 21-23.07.2017 w Siedlcach.

Letnia edycja CITY TRAIL

Biegi dla każdego
Już dziś, 20 lipca w Trójmiejskim Parku Kra-

jobrazowym w Gdańsku, w okolicy AWFiS w 
Gdańsku ruszają zawody z cyklu CITY TRAIL 
onTour. Biegi zostaną rozegrane w dni powsze-
dnie w godzinach popołudniowych. 

Lista startowa będzie otwarta także w dniu zawodów. W 
Trójmieście zapisało się dotychczas 169 dorosłych i 44 dzieci. 
Opłata startowa za jeden bieg to 29 zł w przypadku płatno-
ści elektronicznej oraz 39 zł, jeśli zapisu dokonujemy w dniu 
zawodów. W CITY TRAIL Junior za udział w biegu trzeba 
zapłacić odpowiednio 7,5 lub 10 zł. 

Start biegu głównego na 5 km odbędzie się o godz. 19.00. 
Od 17.30 będą trwały zawody dla dzieci i młodzieży na dy-
stansach od 300 m do 2 km. 

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Sport dla 
Każdego. Więcej informacji znajduje się na www.ontour.ci-
tytrail.pl oraz na profilu imprezy na Facebook’u.  

Fot. P. Dymus

Przypomnijmy, że na tym boisku rozegrano już  turniej koszy-
kówki streetballa, w którym wzięło udział ok. 150. zawodników 
i zawodniczek. W połowie września na tym obiekcie zostanie ro-
zegrana II edycja Wejher Cross Games. 

W okresie wakacji obiekt jest do dyspozycji wszystkich 
mieszkańców.  

Wielofukcyjne boisko dla wszystkich
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AKTUALNOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Zawodnicy Karate Klub 
Wejherowo na wspomnie-
nianym turnieju zdobyli 
13 medali, a w kwalifika-
cji generalnej klubów zajęli 
czwarte miejsce. 

Złote medale i Puchary 
Polski dla KKW wywalczy-
li: Łukasz Gąsiewicz, Julia 
Staniszewska i Lena Ki-
sielewska. Srebrne medale 
zdobyli: Mateusz Gąsiewicz, 
Oliwia Westa, Julia Mu-
dlaff, Marcelina Kruszyń-
ska. Brązowe medale trafiły 
do: Seweryna Rogowskiego, 
Amelii Dzienisz, Kingi Płot-
ki, Julii Ortmann. Czwarte 
miejsca (również medalowe) 
wywalczyły drużyny kata w 
składzie: Marcelina Kru-
szyńska, Julia Mudlaff, 
Julia Staniszewska oraz 
Klaudia Gąsiewicz, Oliwia 
Westa, Dominika Westa.

Arkadiusz Kraszkie-
wicz, skarbnik miasta w 
imieniu prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hil-
debrandta pogratulował 

W wejherowskim ratuszu gościli młodzi karatecy, którzy podzie-
lili się  sukcesami sportowymi, które odnieśli podczas XVII Ogólno-
polskiego Pucharu Dzieci w Karate Tradycyjnym.

sukcesów młodym zawodni-
kom i wręczył upominki. Jak 
podkreślił Mirosław Ell-
wart, prezes Karate Klubu 
Wejherowo, trener Polskiego 
Związku Karate Tradycyjne-
go i International Traditional 
Karate Federation, (na zdję-
ciu obok z trenerką Małgorza-
tą Zabrocką)) zwycięstwem 
jest każdy udział w treningu, 
który rozwija możliwości fi-
zyczne ciała, ale i kształtuje 
pozytywne cechy charakteru.

- Karate uczy szacunku 
do siebie i do innych - powie-

działa Małgorzata Zabroc-
ka, wielokrotna mistrzyni 
świata i Europy w karate 
tradycyjnym. - Podczas tre-
ningów nabywamy umiejęt-
ności, które pomagają nam 
poradzić sobie z różnymi sy-
tuacjami w życiu. 

Karate. 13 medali dla wejherowian

Karate uczy szacunku

Uczestnicy zostali wpro-
wadzeni np. w świat wełny i 
filcowania na mokro, samo-
dzielnie tworzyli i ozdabiali 
rzeczy codziennego użytku, 
poznawali różne techniki 
malarsko-plastyczne, a tak-
że uczestniczyli w dwóch 
warsztatach śpiewu. 

Podczas zajęć sportowych 
dzieci brały udział w licznych 
grach i zabawach rucho-
wych, dzięki którym mogły 
poprawić swoją koordyna-
cję ruchową oraz sprawność. 
Zabawy miały charakter 
ogólnorozwojowy.  Liczyła 
się dobra zabawa i propago-
wanie wśród najmłodszych 
zdrowego trybu życia. 

Wszyscy uczestnicy bar-
dzo chętnie przychodzili na 
sportowe zajęcia, które by-
ły prowadzone na świeżym 
powietrzu m.in. w Parku 
A. Majkowskiego, w którym 
można było bawić się m.in. 
w podchody, które bardzo 
spodobały się wszystkim 
dzieciom.

W lipcu w Powiato-
wym Zespole Placówek 
Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejhero-
wie 13 instruktorów 
przez dwa tygodnie 
prowadziło bezpłatne 
zajęcia sportowe oraz 
kulturalne dla dzieci 
z powiatu wejherow-
skiego. 

Wakacyjne zabawy

Sport, malowanie i filc
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WTBS sp. z o.o.   Wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/
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Szpitale Pomorskie Sp. z 
o.o. wraz z organizatorami 
projektu „Świadoma Mama” 
zapraszają kobiety w cią-
ży na bezpłatne warsztaty, 
podczas których omówione 
zostaną tematy związane z 
przygotowaniem do porodu. 
Zaplanowano m.in.: wykład 
„Poród od A do Z”, a także 
takie tematry, jak standar-
dy okołoporodowe, porody 
fizjologiczne a cięcia cesar-
skie, prawa kobiet w ciąży. 

Panie w ciąży będą mo-
gły uczestniczyć w specjalnie 
przygotowanej dla nich sesji 
fotograficznej. 

Warsztaty odbędą się w 
czwartek, 27 lipca br., w 
godz. 13.00-16.00, w Szpi-
talu Morskim im. PCK przy 
ul. Powstania Styczniowego 
1  w Gdyni  (budynek nr 5, 
sala konferencyjna). 

Zapisy chętnych: tel. 601 
644 669; e-mail: rejestracja@
swiadomamamama.pl 

Liczba miejsc ograniczona.

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

N A S Z  P A R T N E R

Dołącz do nas na: 
facebook.com/PulsWejherowa

SKUTECZNA REKLAMA 
W  PULSIE 

WEJHEROWA
606  101 502

redakcja@pulswejherowa.pl

ZUS ostrzega

Nie daj się oszukać
Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów 

otrzymuje sygnały o oszustach podszywa-
jących się pod pracowników ZUS.  

W minionym tygodniu do gdyńskiego Inspektoratu ZUS 
dotarły sygnały o podającym się za pracownika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych mężczyźnie odwiedzającym domy 
emerytów. W jednym przypadku zażądał wpłacenia 1, 8 tys. 
zł celem zwiększenia emerytury, a w innym prosił o stawien-
nictwo świadczeniobiorcy wraz z małżonką w placówce ZUS. 

Wizyty pracowników poza siedzibami jednostek 
ZUS, odbywają się jedynie w dwóch przypadkach. 

Pierwszy z nich to kontrola prawidłowości wykorzystania 
zwolnień lekarskich. Oznacza to, że pracownik ZUS może 
przyjść do naszego domu (lub innego miejsca wskazanego w 
zwolnieniu jako miejsce pobytu w czasie choroby) sprawdza-
jąc, czy wykonujemy zalecenia lekarskie. 

Drugim przypadkiem wizyt jest kontrola przeprowadza-
na u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodar-
czą. Kontrolę taką prowadzą wyłącznie inspektorzy kontroli 
na podstawie stosownego upoważnienia. Kontrola tak jest 
zawsze zapowiadana wcześniej. 

Każdy pracownik ZUS przeprowadzający kontrolę 
posiada odpowiednia legitymację. W razie wątpliwości 
co do tożsamości osoby przedstawiającej się jako pracownik 
ZUS można zadzwonić pod numer 22 560 1600 i poprosić o 
pomoc w zweryfikowaniu sprawy i potwierdzenie tożsamo-
ści pracownika. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, iż 
widomości pocztą elektroniczną wysyła wyłącznie do klien-
tów, którzy zdecydowali się na taką formę kontaktu i zawsze 
są one wysyłane od indywidualnego opiekuna. Wszystkie 
inne informacje wysyłane pocztą elektroniczną rzekomo w 
imieniu ZUS mogą zawierać wirusy i nie należy ich otwierać. 

W szpitalu Gdyni 
odbędą się warszta-
ty o świadomym ma-
cierzyństwie.

W Gdyni
Warsztaty 
dla mam


