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Ukazuje się od 2011 roku

Wejherowianie uczci-
li bohaterów i ofiary Po-
wstania Warszawskiego. 
1 sierpnia o godz. 17 gru-
pa złożono kwiaty i zapa-
lono znicze przy Bramie 
Piaśnickiej. Modlitwę 
odmówił ks. dziekan 
Daniel Nowak - współ-
organizator uroczystości, 
który następnie odprawił 

również mszę św. w ko-
ściele Chrystusa Króla.

Liturgię poprzedził  
program słowno-muzycz-
ny „W hołdzie heroiczne-
mu miastu” w wykonaniu 
młodych artystów z Powia-
towego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie. 

W obchodach 73. 

rocznicy Powstania 
Warszawskiego w Wej-
herowie uczestniczyła 
posłanka Dorota Arci-
szewska-Mielewczyk, 
samorządowcy z mia-
sta i powiatu, działacze 
Prawa i Sprawiedliwości 
oraz różnych organizacji, 
a także mieszkańcy. 

Hołd dla Powstańców

Powstaje hala sportowa

Fot. Zygmunt Pałasz

Fot. Starostwo w Wejherowie

Rozpoczęła się 
budowa pełnowy-
miarowej hali spor-
towej przy Zespole 
Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 w 
Wejherowie (Samo-
chodówka). To naj-
większa inwestycja 
powiatowa reali-
zowana w mieście 
Wejherowo. 

Powiat Wejherowski 
otrzymał na tę inwe-
stycję  blisko 3,2 mln zł 
dofinansowania z Mini-
sterstwa Sportu i Tury-
styki. Nowy obiekt ma 
być oddany do użytku już 
1 września 2018 roku.
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Wakacje
pełne
imprez

Nie ma wątpliwości, że 
lato w Wejherowie oraz 
w niektórych miejscowo-
ściach powiatu wejherow-
skiego jest pełne atrakcji, 
zarówno  dla mieszkań-
ców, jak i dla turystów. 
W sierpniu nie zabraknie 
kolejnych wydarzeń arty-
stycznych i rekreacyjnych.

Szczegóły  wewnątrz  
tego  wydania „Pulsu”. 

Prace przy budowie 
węzła integracyjnego 
w rejonie dworca PKP 
wchodzą w kolejną fa-
zę inwestycji. 
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STRAŻ MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

Z POLICJI
W aucie narkotyki
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Wejherowie kontrolowali kierowcę vw 
passata. Okazało się, że 35-latek był bardzo zdenerwowa-
ny i był pod wpływem narkotyków oraz miał przy sobie 
zabronione substancje. 

Policjanci zauważyli jak ręką sięgał po paczkę papiero-
sów, która leżała na siedzeniu i kurczowo trzymał ją w dło-
ni. Wewnątrz pudełka znajdowała się amfetamina i jeszcze 
pod dywanikiem kierowcy była marihuana. Mężczyzna 
był pod wpływem substancji zabronionych, dlatego zo-
stała pobrana od niego krew do analizy, by dokładnie 
sprawdzić stężenie środka psychoaktywnego w jego or-
ganizmie. Policjanci zatrzymali 35-latka i zabezpieczyli je-
go samochód. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że ciało 
17-letniej mieszkanki Wej-
herowa, znalezione zostało w 
lutym 2015 roku w Gdańsku 
Brzeźnie, w parku niedaleko 
plaży. Policjanci zatrzymali 
wówczas 17-letnią Wiktorię 
M. i 18-letnią Aleksandrę L. 
Okazało się, że ta pierwsza 
zadała cios, a druga pomaga-
ła zacierać ślady i przekony-
wać do samobójstwa Agaty. 

Śledczy przesłuchali po-
nad 150 świadków i kilku-

nastu biegłych z różnych 
dziedzin. Na winę Wikto-
rii wskazywało m.in. jej za-
chowanie oraz zeznania 
pacjentów szpitala psychia-
trycznego, w którym prze-
bywała Wiktoria, a także 
zeznania Aleksandry. Dowo-
dem winy był też pamiętnik 
Wiktorii, w którym przyzna-
ła się do zabójstwa. 

Sąd uznał, że 17-letnia 
Agata zaplanowała własną 
śmierć, nafaszerowała się 

Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Agaty z Wejherowa

Niesamowita śmierć na prośbę
Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał nieprawomocny wyrok w sprawie zabójstwa w lutym 

2015 roku młodej mieszkanki Wejherowa, Agaty. Jej koleżanka Wiktoria (dziś 19-latka), 
która zadała zaplanowany przez Agatę śmiertelny cios nożem, została skazana na karę 11 
lat pozbawienia wolności oraz zapłatę rodzinie ofiary 100 tys. zł zadośćuczynienia. 

przed tym psychotropami 
aby nie panować nad swo-
imi zachowaniami, jednak 
śmiertelny cios zadała na 
prośbę Agaty, Wiktoria. 

Obrońca Wiktorii twier-
dził, że ta tylko wyjęła nóż w 
brzucha Agaty, a potem za-
cierała ślady oraz, że biegli 
nie byli w stanie jednoznacz-
nie stwierdzić, czy Agata 
nie mogła sama zadać sobie 
śmiertelnego ciosu.

Sąd był innego zdania.

- Mamy do czynienia z za-
bójstwem, najpoważniejszą 
zbrodnią jaka znajduje się 
w kodeksie karnym.  Było to 
brutalne morderstwo, wbicie 
noża w wątrobę jednym gwał-
townym ciosem i wykrwa-
wienie na śmierć - stwierdził 
m.in. Bartosz Kahsin, sędzia 
sprawozdawca Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku.

Aleksandra została skaza-
na na 1 rok więzienia w za-
wieszeniu na 4 lata.

Strażnicy miejscy dwukrotnie przyszli na czas z po-
mocą zagrożonym lub zaniedbanym zwierzętom. 

Z balkonu jednego z mieszkań ratowali ranną mewę, któ-
rą przekazali wolontariuszom Animals. Z kolei na obrzeżach 
Wejherowa, na jednej z posesji pies trzymany był w skanda-
licznych warunkach, w dziurawej budzie, a wokół było błoto. 
Funkcjonariusze zobowiązali właściciela do natychmiasto-
wej naprawy psiej budy, oczyszczenia kojca z nieczystości i 
zapewnienia psu właściwych warunków bytowania. 

Każdy właściciel zwierzęcia musi zapewnić mu pomiesz-
czenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmos-
ferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające 
swobodną zmianę pozycji ciała. Musi także zapewnić zwie-
rzęciu odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w 
sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodu-
jący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapew-
niający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie 
może być krótsza niż 3 m. 

Jeśli właściciel z tych obowiązków się nie wywiązuje może 
zostać ukarany mandatem karnym od 20-500 złotych. Jeśli 
zwierzę trzymane jest w warunkach krytycznych, może zo-
stać odebrane.

Bezpieczniejsze spacery 
i zabawa na placu zabaw 
W  monitoringu miejskim miasta Wejherowa uruchomiono 

kolejne dwie  kamery. Tym razem urządzenia zamontowano w  
Parku Miejskim im. A. Majkowskiego. Oczy monitoringu będą 
obserwować alejki spacerowe oraz plac zabaw dla najmłod-
szych. To bardzo ważna informacja dla rodziców i spacerowi-
czów, którzy będą mogli czuć się bezpieczniej.

Obecnie w systemie monitorowania Wejherowa działa już 
46 kamer. Studio miejskiego monitoringu mieści się w komen-
dzie Straży Miejskiej. Stanowisko abonenckie posiada również 
policja w Wejherowie. 

Pełna mapa miejsc, w których ustawione są kamery, za-
mieszczona jest na stronie internetowej Straży Miejskiej: 
sm.wejherowo.pl Dbajmy o zwierzęta

Nocą na drodze Barłomino-Wyszecino (gmina Luzino)  
samochód audi, zjechał na pobocze i z impetem uderzył 
w drzewo. Auto odbiło się i wylądowało na dachu, ude-
rzając potem w kolejne drzewo. 

Autem jechało dwóch mężczyzn. Jeden z nich, 38-letni męż-
czyzna zginął na miejscu, a drugi trafił do szpitala. Ranny mężczy-
zna, 25-letni mieszkaniec gminy Luzino był kompletnie pijany i 
miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do wa-
runków panujących na drodze i utrata panowania nad pojazdem. 
Nie wiadomo też, kto prowadził samochód.

Policja wraz z prokuraturą badają okoliczności wypadku.

Nielegalny tytoń
Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie, w Łebnie 

zatrzymali do kontroli kierowcę fiata doblo, który jak się 
okazało przewoził w samochodzie ponad 210 kg krajanki 
tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. 47-letni gdańsz-
czanin wiózł 14 worków ze zmielonym tytoniem. 

Straty powstałe na rzecz Skarbu Państwa w wyniku po-
pełnienia tego przestępstwa wyniosły ponad 210 tys. zł. 
Kierowca fiata został doprowadzony do komendy i usłyszał 
zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3.

Niezgubki dla dzieci
Zagubienia dzieci, zwłaszcza w sezonie letnim stają się 

coraz większym problemem. Niemal codziennie na pla-
żach, w centach handlowych, na festynach i innych miej-
scach gubią się dzieci. Udaje się je odnaleźć, ale to dla 
nich wielki stres. 

Aby poszukiwania przebiegały szybciej, funkcjonariu-
sze z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie rozdawali 
na placu zabaw w parku w Wejherowie opaski „niezgubki”, 
na których można wpisać numer telefonu do rodzica lub 
opiekuna. Opaski należy założyć na nadgarstek dziecka. 
Akcja została zorganizowana dzięki wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, które ufundowało specjal-
ne opaski. 

Policja apeluje do wszystkich o uwagę i czujność 
zwłaszcza w okresie wakacyjnym, wtedy najłatwiej stra-
cić naszą pociechę z oczu. Pamiętajmy również o tym by 
nigdy nie straszyć dziecka policjantem, ponieważ może 
się zdarzyć, że dziecko będzie bało się podejść do niego i 
poprosić o pomoc. 

WAŻNE TELEFONY:
POGOTOWIE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03
KOMENDA  POLICJI   -   Dyżurny 58 672 97 22 
 
STRAŻ POŻARNA    -    Dyżurny  58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA     -      Dyżurny 58 677 70 40

Alkohol i brawura

Tragiczny wypadek
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AKTUALNOŚCI

Komisja pod przewodnic-
twem prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrand-
ta dokonała odbioru prac, 
które w wyniku przetargu 
nieograniczonego wykonał 
Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie. Budowa 
trwała dwa miesiące.

- Nawierzchnie ulic Grot-
tgera i Mokwy zostały wyko-
nane metodą tymczasowego 
utwardzania z płyt IOMB, a 
chodniki z kostki brukowej. 
Radni zabiegali o to, aby 
wykonać to zadanie komfor-
towo a wykonawca zrealizo-
wał tę inwestycję w sposób 
oczekiwany przez miesz-
kańców - informuje prezy-
dent Krzysztof Hildebrand.

Prezydent poinformo-
wał, że przebudowane dro-
gi mają łączną długość  334 
metrówi, a ich powierzch-
nia wynosi  3200 metrów 
kw. Koszt inwestycji wy-
niósł  288 tys. zł.

- Dziękuję władzom mia-
sta a zwłaszcza panu prezy-
dentowi za „zielone światło” 
dla tej inwestycji oraz za 
wygospodarowanie środ-
ków na ten cel w obecnie 
trudnej sytuacji budżetowej 
- powiedział radny Jacek 
Gafka. - Dziękuję w imie-

niu własnym, ale przede 
wszystkim w imieniu 
mieszkańców. Praktycznie 
każdy wniosek zgłaszany 
przez mieszkańców do pre-
zydenta miasta lub do ZUK 
został uwzględniony. 

Jak podkreslił radny 
Gafka, dzielnica Śmie-
chowo należy do najstar-
szych części Wejherowa. 
Jej mieszkańcy wcześniej 
zgłaszali uwagi, że wła-
dze zaniedbują ten obszar. 
Dlatego poprawa jakości 
życia stała się jednym z 
priorytetów wejherow-
skich włodarzy.

Sekretarz miasta Bogu-

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. wykonał nową na-
wierzchnię ulic Grottgera i Mokwy na północnym Śmiechowie. 31 
lipca br. oficjalnie zakończono prace budowlane i dokonano odbio-
ru tej inwestycji, a mieszkańcy moga już korzystać z utwardzonej 
jezdni i chodnika.

sław Suwara podkreślił, 
że na uwagą zasługuje bu-
dowa chodników, gdyż tę-
dy chodzą  dzieci do szkoły 
(SP nr 5), a wielu miesz-
kańców dzielnicy idzie ty-
mi uliczkami do stacji SKM 
w Śmiechowie. 

W odbiorze uczestniczyli 
również m.in. radny Rafał 
Szlas, kierownik Wydzia-
łu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska UM Stanisław 
Brzozowski, prezes Za-
kładu Usług Komunalnych 
Roman Czerwiński oraz 
inspektorzy Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie.

Ulice Grottgera i Mokwy na Śmiechowie

Nowe nawierzchnie

Od 7 sierpnia wyłączo-
na z ruchu została część 
ul. Dworcowej, ul. Kwiato-
wa (do skrzyżowania z ul. 
Zachodnią) oraz Plac Pił-
sudskiego. Zmiana polega 
na całkowitym zamknięciu 
przejazdu przez plac Pił-
sudskiego przed dworcem 
wraz z wyłączeniem dla ru-
chu dojazdów od strony ul. 
Dworcowej i ul. Kwiatowej. 

W dalszym ciągu wyłą-
czona z przejazdu jest ul. 10 
Lutego od CH „Nasze” do pl. 
Piłsudskiego (na zdjęciu). 

Z początkem sierpnia po-
stój taksówek sprzed wej-
herowskiego dworca PKP 
został przeniesiony na ul. 
Dworcową (przy budynku 
„Ciucholandu”).

Inwestycja w rejonie dworca PKP

Zamknięte ulice

Inwestycja została po-
dzielona na cztery etapy, a 
pierwszy z nich zakończy się 
w maju 2018 r. 

W ramach pierwszego 
etapu inwestycji przewi-
dziano przebudowę ulicy 
10 Lutego i części ulic:  Ko-
pernika, Dworcowej i Kwia-
towej wraz z pl. Piłsudskiego 
przed dworcem.

Realizowane będą pra-
ce rozbiórkowe, siecio-
we-wodno-kanalizacyjne, 
elektryczne, teletechnicz-
ne, gazowe oraz prace 
drogowe. 

Trwają prace związane z budową metropolitalnego węzła inte-
gracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. O 
rozpoczęciu tej ważnej strategicznej inwestycji oraz związanych 
z tym zmianach w komunikacji informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Pulsu”. Teraz prace budowlane w rejonie dworca PKP 
wchodzą w kolejną fazę inwestycji. 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z 
o.o. uprzejmie informuje, że z powodu zamknię-
cia dla ruchu samochodowego przejazdu ulicą 
Kwiatową w Wejherowie, dotychczasowa trasa 
linii nr 4 ulegnie zmianie.

Linia nr 4 skierowana zostanie objazdem przez ulicę 
Batalionu Morskiego i ulicę Sobieskiego. 

Na trasie objazdu będą obowiązywać wszystkie ist-
niejące przystanki MZK, w tym dwa przystanki na ul. 
Batalionu Morskiego.

Dotychczasowe przystanki dla linii nr 4:
w kierunku Orla:
1. Wejherowo Dworcowa / Filharmonia 03 przy ulicy 

Dworcowej
2. Wejherowo Przemysłowa 01 na wiadukcie przy uli-

cy I Brygady.
w kierunku centrum Wejherowa:
1. Wejherowo Urząd Pracy 02 na żądanie przy ulicy 

I Brygady
2. Wejherowo Kwiatowa 02 przy ulicy Dworcowej 
3. Wejherowo Dworcowa / Filharmonia 04 przy ulicy 

Dworcowej
Nie będą funkcjonować przystanki przy ulicy I Bryga-

dy WP.  Pozostają nadal czynne tylko dla linii nr 5 i 10.
Zakończenie robót przewidywane jest w 2018 roku.
W związku z objazdami prosimy pasażerów o uwzględ-

nienie zmian w podróżach. 
Przepraszamy za mogące wystąpić zakłócenia w kur-

sowaniu autobusów.

Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl        
Dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33

Władze miasta pro-
szą pieszych o zachowanie 
szczególnej ostrożności w 
miejscu prowadzonych ro-
bót. Zapewniają o dołożeniu 

wszelkich starań, aby zmi-
nimalizować utrudnienia 
w tym rejonie. Niestety, są 
one nieuniknione, a inwe-
stycja służy mieszkańcom. 

Cztery etapy

Ulica Grottgera na Śmiechowie.

O zmianach w kurso-
waniu innych linii autobu-
sowych, m.in. linii nr 2 i o 
likwidacji przystanku MZK 
w rejonie Dworca Głów-
nego PKP w Wejherowie 
pisaliśmy w poprzednch 
wydaniach „Pulsu” 

NTT System Quersus LG Wakacyjne Super Game E-Sport Wejherowo 
CS:GO 5 Vs 5 to impreza, która odbywa się w dniach 9-11 sierpnia w Fil-
harmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Fanom e-sportu zapewniono mnó-
stwo atrakcji, takich jak turnieje Counter Strike: Global Offensive 5 vs 5 
oraz 1 vs 1 i FIFA 17. 

Gry sportowe ...w Filharmonii

Fani przy komputerach

To niepowtarzalna oka-
zja, aby sprawdzić swoje 
umiejętności w pojedynkach 
jeden na jednego na najno-
wocześniejszym, super szyb-
kim, gamingowym sprzęcie 
firmy NTT System. 

Zwycięzcy otrzymają na-
grody i puchary.  
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ZDROWIE

1 sierpnia, marszałko-
wie Mieczysław Struk i 
Paweł Orłowski podpisali 
z Zarządem Szpitali Pomor-
skich sp. o.o. umowę na do-
finansowanie projektu pn. 
„Poprawa jakości i dostęp-
ności w diagnostyce i tera-
pii chorób cywilizacyjnych 
poprzez rozbudowę Szpita-
la Specjalistycznego im. F. 
Ceynowy w Wejherowie”. 
Uroczyste spotkanie odbyło 
się w szpitalu specjalistycz-
nym w Wejherowie. 

Całkowita wartość pro-
jektu to blisko 105 mln zł, 
z czego ponad 66 mln zł 
stanowi dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, 34,43 mln 
zł pochodzą z budżetu sa-
morządu województwa po-
morskiego, zaś pozostała 
kwota - 4,1 mln zł to środki 
własne spółki „Szpitale Po-
morskie”. 

- To ważna chwila w 
krótkiej jeszcze histo-
rii naszej spółki, a przede 
wszystkim dobra wiado-
mość dla pacjentów szpitala 
w Wejherowie - powiedzia-
ła Jolanta Sobierańska-
-Grenda, Prezes Zarządu 
„Szpitali Pomorskich sp. z 
o.o.” - Nowa infrastruktu-
ra wpłynie na wzrost efek-
tywności funkcjonowania 
szpitala, skrócenie czasu 
oczekiwania pacjenta na 
dane świadczenia specjali-
styczne oraz pobytu chore-
go w szpitalu.

Obszarem objętym pro-
jektem będą powiaty ob-
ciążone występowaniem 
chorób cywilizacyjnych: wej-
herowski, lęborski i pucki. W 
porównaniu z innymi powia-
tami na terenie wojewódz-
twa pomorskiego, obszar 

ten charakteryzuje wysoki 
odsetek umieralności. Nie-
stety, powiat wejherowski 
znajduje się w czołówce jeśli 
chodzi o zachorowalność na 
nowotwory.

Na realizację inwestycji 
trzeba będzie jeszcze pocze-
kać ponad dwa lata. Prace 
rozpoczną się we wrześniu 
2019 roku, a zakończą w 
grudniu 2021 roku.

W szpitalu w Wejherowie podpisano umowę

Blisko 105 milionów złotych 
na nowy kompleks 

W wejherowskim ratuszu umowę na dofinansowanie 
zakupu podpisali Beata Rutkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik mia-
sta oraz Jolanta Sobierańska-Grenda - prezes Zarządu 
Szpitali Pomorskich sp. z o.o. i Andrzej Zieleniewski - 
wiceprezes spółki, dyrektor wejherowskiego szpitala.

-  Nowoczesny nadzór medyczny jest bardzo potrzebny 
i  pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa przebywają-
cych tu pacjentów, tym bardziej, że przed kilkoma miesią-
cami został oddany do użytku zmodernizowany odcinek 
pooperacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
- stwierdził Andrzej Zieleniewski. - Sprzęt będzie służył 
monitorowaniu podstawowych parametrów ważnych dla 
życia - akcji serca, ciśnienia, tętna, saturacji.

- Cieszymy się, że współpraca naszej spółki i działają-
cego w jej ramach szpitala w Wejherowie - oraz lokalnych 
samorządów stała się już tradycją - powiedziała prezes Jo-
lanta Sobierańska-Grenda. - Od lat, dzięki naszej współ-
pracy i wsparciu władz z powiatu wejherowskiego, udaje 
nam się zakupić potrzebny sprzęt czy też dofinansować 
remonty oddziałów.

Beata Rutkiewicz podkreśliła, że miasto regularnie 
wspomaga wejherowski szpital.

Szpital w Wejherowie zakupi nowoczesny sprzęt za 
łączną kwotę 70 000 zł. Oprócz Miasta Wejherowa do-
tacje na zakup systemu kardiomoniotoringu przekazały 
gminy: Wejherowo, Szemud, Luzino, Rumia oraz Powiat 
Wejherowski.

Rozbudowa i wyposażenie kompleksu Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceyno-
wy w Wejherowie, utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego, pracowni diagnosty-
ki endoskopowej i inwazyjnych zabiegów diagnostyczno-leczniczych oraz komórkowej i 
tkankowej diagnostyki nowotworów i układu sercowo-naczyniowego, to tylko niektóre z 
założeń projektu Spółki Szpitali Pomorskich. Szpital na tak wielka inwestycję otrzymał 
105 milionów złotych unijnej dotacji.

W ramach inwestycji szpital w Wejherowie zostanie rozbudowany o czterokondygna-
cyjny budynek, w którym znajdzie się m.in. blok operacyjny z siedmioma salami ope-
racyjnymi (zwiększenie powierzchni o ponad 11,5 tys. m2), centralna sterylizacja oraz  
oddziały: angiologiczny, chirurgii naczyniowej i rehabilitacji kardiologicznej. 

Rozbudowane zostanie Centrum Endoskopii a także zmodernizowany zostanie Zakład 
Patologii (zwiększy się jego powierzchnia w celu poprawy warunków diagnostyki chorób, 
zniwelowania ryzyka błędów oraz ryzyka wydłużenia czasu leczenia pacjentów). 

Projekt przewiduje także zakup sprzętu medycznego. 
Dodatkowo, wyznaczone zostaną miejsca na konsylia lekarskie i prowadzenie działań 

z zakresu promowania idei wolontariatu.

Dyrektor szpitala w Wejherowie Andrzej Zieleniewski 
podczas uroczystego spotkania 1 sierpnia. W głębi 
prezes Zarządu Szpitali Pomorskich i marszłkowie 
województwa pomorskiego.

Nie tylko blok operacyjny

Nowoczesny sprzęt

Kardiomonitory
i centrala

Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie bę-
dzie wyposażony w system kardiomonito-
ringu. Miasto Wejherowo przekazało na ten 
cel 10 tys. zł. Kardiomonitory i centrala mo-
nitorująca będą funkcjonowały na Oddziale 
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala. 

Przypomnijmy, że w lutym br. zakończono remont  od-
cinka pooperacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej. Inwestycja kosztowała prawie 250 tys. zł, z 
czego 65 tys. zł pochodziło od samorządów: Rumi i Kro-
kowej. Dzięki tym środkom odnowiono cztery sale dla 
chorych i wyremontowane pomieszczenia sanitarne. Na 
oddziale brakowało jednak nowoczesnego systemu kar-
diomonitoringu.

Na oddziale są 54 łóżka, w tym 15 na odcinku pooperacyj-
nym. W 2016 r. przebywało na nim 3262 pacjentów, z czego 
na odcinku pooperacyjnym prawie 2 tys.

22 sierpnia oraz 17 października br. w godz. 9.00-17.00 za-
planowano bezpłatne badania mammograficzne dla miesz-
kanek Gminy Luzino w wieku od 50 do 69 lat. Mammobus 
stanie przy hali widowiskowo-sportowej w Luzinie (ul. Mic-
kiewicza 22). Rejestracja odbywa się telefonicznie pod nu-
merem: 58 767 34 55 lub 58 767 34 77. 

Na badania należy zabrać dowód osobisty. 
Więcej informacji w Urzędzie Gminy Luzino  - Referat 

Spraw Obywatelskich, tel. 58 678 20 68 wew. 41

Mammobus w Luzinie
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INWESTYCJE

- W ramach realizowa-
nego projektu wzmocnie-
nia potencjału szkolnictwa 
zawodowego w powiecie 
wejherowskim, w trzech 
powiatowych szkołach po-
nadgimnazjalnych na tere-
nie Wejherowa oraz jednej 
w Rumi trwają obecnie in-
tensywne prace budowlane 
- mówi Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - 
Największy zakres robót 
realizowany jest w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 im. Jakuba Wejhera 
w Wejherowie, ponieważ w 

Starosta Gabriela Lisius i członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski podczas 
wizyty na placu budowy hali sportowej.                             Fot. Starostwo w Wejherowie

Remonty i rozbudowy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego

Nowoczesna hala i pracownie zawodowe
Tegoroczne wakacje to okres intensywnych prac budowlanych prowadzonych w placówkach oświatowych Powiatu Wejherowskie-

go.  Samorząd powiatowy rozpoczął bowiem realizację projektów, związanych z poprawą warunków kształcenia zawodowego. Zakres 
prac obejmuje budowę nowej oraz modernizację istniejącej już infrastruktury szkolnej, przeznaczonej do kształcenia praktycznego, 
doposażenie istniejących pracowni i wyposażenie nowych warsztatów zawodowych.

tej placówce realizowane są 
dwa zadania jednocześnie, 
tj. powstają nowe pracow-
nie zawodowe w ramach 
projektu podniesienia jako-
ści kształcenia zawodowego 
oraz budowana jest pełno-
wymiarowa hala sportowa.

Największa 
inwestycja 
Projekt rozbudowy w ZSP 

nr 4 w Wejherowie jest dwu-
etapowy. W czerwcu ruszyły 
prace przy budowie pełno-
wymiarowej hali sportowej, 
która będzie najnowocze-
śniejszym obiektem tego typu 

w mieście oraz realizowana 
jest budowa kompleksu sze-
ściu pracowni zawodowych.

Powiat Wejherowski 
otrzymał dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki z Programu rozwo-
ju szkolnej infrastruktury 
sportowej – edycja 2017 w 
kwocie blisko 3,2 mln zł na 
budowę tego obiektu.

- To największa inwesty-
cja powiatowa, realizowana 
obecnie w mieście Wejhero-
wo, której  całkowity koszt 
zamknie się kwotą około 13,5 
mln zł, z czego hala sportowa 
będzie kosztować ok. 8,5 mln 
zł. Dlatego bardzo się cieszy-
my, że otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki - dodaje 
starosta Gabriela Lisius.

Praktyczna 
nauka zawodu
Oprócz hali sportowej 

w ZSP nr 4 w Wejherowie 
powstaje także kompleks 
sześciu pracowni zawodo-
wych. Nowe warsztaty, któ-
re znajdą się w powiatowej 
placówce wesprą branżę mo-
toryzacyjną. Praktyczną na-
ukę zawodu uczniowie będą 
mogli zdobywać w pracow-
ni elektroniki i automatyki, 
montażu i eksploatacji pod-
zespołów samochodowych 
oraz maszyn i urządzeń czy 
montażu i obsługi peryfe-
ryjnych instalacji samocho-
dowych. Koszt zadania to 
blisko 5 mln zł.

Nowe pracownie 
w ZSP nr 2
Podczas wakacji prace 

budowlane realizowane są 
także w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w 
Wejherowie. Ruszyła rozbu-
dowa szkoły o siedem pra-
cowni zawodowych, która 
wesprze takie branże jak: 
energetyka, ekoenergetyka, 
elektronika i ICT. W ciągu 
dwóch lat na miejscu dawnej 
świniarni powstaną nowo-
czesne pracownie zawodo-
we, które posłużą uczniom 
do praktycznej nauki zawo-
du. W obiekcie znajdą się 

m.in. pracownie: maszyn 
i napędów elektrycznych, 
urządzeń dźwigowych, ob-
róbki ręcznej, lutowania i 
spawania, energetyki źródeł 
odnawialnych czy montażu 
i pomiarów instalacji elek-
trycznych. Wartość zadania 
to 3,2 mln zł.

Rozbudowa  ZSP 3
oraz ZSP 2 w Rumi
W ramach przedsięwzię-

cia strategicznego również 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wejhero-
wie ruszyła budowa jednego 
piętra wraz z klatką schodo-
wą. W nowych pomieszcze-
niach powstanie pracownia 
symulacji nowoczesnych 

usług hotelarsko-tury-
syczno-kelnerskich, usług 
informatycznych w hotelar-
stwie, turystyce i gastrono-
mii, planowania żywienia i 
produkcji gastronomicznej 
oraz komunikacji w języku 
obcym zawodowym. Koszt 
projektu to 2,5 mln zł.

Prace budowlane reali-
zowane są także w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi. Ruszyła rozbu-
dowa placówki o kompleks 
pięciu pracowni zawodo-
wych wraz z łącznikiem. 
Przyszli uczniowie branży 
transportowej i logistycz-
nej już niebawem będą mie-
li do dyspozycji następujące 

W nowej hali sportowej przy ZSP nr 4, o powierzchni cał-
kowitej 2261,74 m kw.  znajdzie się pełnowymiarowe boisko 
do piłki ręcznej, trybuna na blisko 300 osób, pomieszcze-
nia magazynowe, techniczne, sala fitness, siłownia, węzły 
sanitarne i szatnie.  Obiekt będzie także przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Fot. Starostwo w Wejherowie

pracownie zawodowe: zin-
tegrowanych procesów lo-
gistycznych i spedycyjnych, 
gospodarki materiałowej i 
środków transportu, symu-
lacji nowoczesnych usług 
biznesowych, logistyki, go-
spodarki materiałowej i 
środków transportu oraz ko-
munikacji w języku obcym 
zawodowym. Wartość zada-
nia to blisko 3,3 mln zł.

Niedługo rozpoczną się 
prace w Powiatowym Zespole 
Szkół Policealnych w Wejhero-
wie, gdzie powstanie pawilon 
korekcyjno-rehabilitacyjny z 
zapleczem sanitarno-socjal-
nym. Kończy się właśnie pro-
cedura przetargowa. 

 Fot. Starostwo w Wejherowie

Krancbal pełen atrakcji
Folklorystyczny, pełen 

atrakcji festyn Krancbal w Na-
dolu oraz XI Kaszubski Przegląd 
Orkiestr Dętych w Czymano-
wie to niektóre elementy bo-
gatego programu Dni Gminy 
Gniewino. Tradycyjnie odbyła 
się również wodno-piesza piel-
grzymka przez Jezioro Żarno-
wieckie. Odsłonięto też obelisk 
z okazji  80.  rocznicy wizyty 
Prezydenta RP Ignacego Mo-
ścickiego w Nadolu.
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Władze powiatu wejherowskiego, we współpracy z 
samorządami gminnymi realizują też kilka innych in-
westycji drogowych, m.in. remont odcinka drogi Wy-
sokie-Kaczkowo, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Gdańskiej, Pomorskiej i Częstochowskiej w Rumi, a także  
budowę drogi z Zamostnego do Zelewa. Trwa remont 
drogi, między krajową „szóstką” i Kębłowem (Luzino).

Najpoważniejsze prace będą prowadzone u zbiegu 
ulic: Gdańskiej, Pomorskiej i Częstochowskiej w Rumi 
Janowie. Nowe rondo, które będzie oddane do użytku 
w listopadzie br. ma poprawić bezpieczeństwo na tym 
ruchliwym skrzyżowaniu.

POWIAT

Wójt gminy Łęczyce za-
prasza do Bożegopola Wiel-
kiego na uroczyste Święto 
Plonów. 27 sierpnia Gmin-
ne Dożynki rozpoczną się od 
mszy świętej dziękczynnej 
o godz. 14.00 w kościele w 
Bożympolu Wielkim. Potem 
kolorowy korowód ruszy do 
centrum wsi. Tam władze 
gminy i starostowie doży-
nek powitają gości, a także 
nastąpi ogłoszenie wyni-
ków konkursu na „Piękną 
wieś” i „Najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy”. 

Zagra gminna orkiestra 
dęta, wystąpią zespoły regio-
nalne i kabaret. Po cygań-
skiej biesiadzie o godz. 19.00 
wystąpi gwiazda - Szymon 
Wydra i „Carpe Diem”. Na za-
kończenie odbędzie się pokaz 
teatru ognia Nam-Tara.

Uroczyste przecię-
cie wstęgi odbyło się z 
udziałem m.in.: poseł 
Doroty Arciszewskiej-
-Mielewczyk, wojewody 
pomorskiego Dariusza 
Drelicha, starosty wej-
herowskiego Gabrieli 
Lisius, wicestarosty Wi-
tolda Reclafa, przewod-
niczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego Ryszar-
da Czarneckiego i wójta 
Gminy Linia Bogusławy 
Engelbrecht  (wszyscy na 
zdjęciu obok). 

Obecny był także dy-
rektor Zarządu Drogowe-
go dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego Robert 
Lorbiecki.

- Na tym skrzyżowaniu, 
często dochodziło do wy-
padków, w tym śmiertel-
nych. Dlatego tak bardzo 
zależało nam, żeby po-
wstało tu rondo - powie-
działa starosta Gabriela 
Lisius.

Całkowity koszt budo-
wy ronda wyniósł 2,2 mln 
zł, ale połowę tej sumy 
pokryje dotacja z budżetu 
państwa. Pozostały koszt 
po połowie sfinansują: Po-
wiat Wejherowski i Gmi-
na Linia.

Zadanie obejmowało bu-
dowę jezdni, skrzyżowania 

Budowa ścieżki rowero-
wej i chodnika wzdłuż ulicy 
Obwodowej w Redzie rozpo-
częła się w zeszłym roku i 
była realizowana w dwóch 
etapach. W ub. roku zmo-
dernizowano 730-metrowy 
odcinek tej drogi, od uli-
cy Kazimierskiej do ulicy 

Tradycja, zabawa, rywalizacja

Wkrótce Dożynki
Nowe rondo im. prof. G. Labudy

Jest już bezpieczniej
W następną niedzielę 27 sierpnia w kilku gminach odbędą się 
uroczystości dożynkowe. Jak co roku zaplanowano oficjalne uro-
czystości, a potem zabawę mieszkańców gmin i ich gości.

Tego samego dnia, czyli 
27 sierpnia Gminne Dożynki 
zaplanowano w Luzinie. Po 
mszy św. dziękczynnej za plo-
ny w kościele św. Wawrzyńca 
barwny korowód przejedzie 
ulicami wsi na plac przy bo-
isku gminnym. Tam odbędzie 
się m.in. turniej sołectw, wrę-
czenie nagród w konkursie 
„Piękna gmina”, a także wy-
stępy kabaretowe i wokalne. 
Na scenie pojawią się m.in. 
zespoły disco polo: „Soleo” i 
„Skalars”. Zaplanowano rów-
nież pokaz sztucznych ogni.

Również w następną nie-
dzielę 27 sierpnia Gminne 
Dożynki  świętować będą 
mieszkańcy Gminy Wejhe-
rowo. Obok tradycyjnej 
mszy świętej dziękczynnej i 
konkursu wieńców dożynko-
wych, wśród wielu atrakcji w 

programie znalazł się koncert 
zespołu „Czarno Czarni” oraz 
grupy „Trzy Gitary”. 

27 sierpnia w skansenie 
w Nadolu odbędzie się Dzień 
Chleba i Miodu - impreza dla 
mieszkańców Gminy Gnie-
wino oraz ich wakacyjnych 
gości. W programie m.in. 
gminny konkurs wieńców do-
żynkowych.

W Szemudzie święto plo-
nów zaplanowano 3 wrze-
śnia, podobnie jak  w gminie 
Linia. Tam również miesz-
kańcy będą świętować w 
pierwszą niedzielę września.

Uroczyste Dożynki Po-
wiatowe, co roku odby-
wające się w innej gminie, 
zaplanowano 17 września 
w Choczewie. O szczegó-
łach poinformujemy w kolej-
nych wydaniach „Pulsu”.

W ub. roku Dożynki Gminno-Powiatowe odbyły się w Gościcinie w gminie Wejherowo.

Kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Obwodowej w Redzie

Uroczyście otwarto nowe rondo w pobliżu  granicy trzech gmin: 
Lini, Szemuda i Luzina. Inwestycja, powstała dzięki dofinansowa-
niu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 
2016-2019, pozyskanego przez Powiat Wejherowski. Rada Gminy 
Linia, na terenie którego znajduje się obiekt, zdecydowała o nada-
niu rondu imienia prof. Gerarda Labudy.

Inwestycje drogowe

typu rondo, czterech zatok 
autobusowych, chodni-
ków, zjazdów, kanalizacji 
deszczowej oraz wycinkę 
kolidujących drzew i fre-
zowanie pni. 

Na rondzie zamontowa-
no nowoczesne oświetlenie 
typu LED.

Prace realizowała firma 
Trakcja SA z Warszawy.

Kolejny 870-metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Obwodowej w Re-
dzie oficjalnie oddano do użytku. Nowa trasa biegnie od ulicy Łąkowej do ulicy Młyńskiej. 

Łąkowej.Pierwszy odcinek 
kosztował 400 tys. zł, zaś 
drugi 650 tys. zł. 

Obie inwestycje zostały 
w połowie sfinansowane ze 
środków miasta Redy i Po-
wiatu Wejherowskiego. 

- To bardzo istotna in-
westycja ze względu na 

użytkowanie jej przez 
mieszkańców - powiedzia-
ła starosta Gabriela Li-
sius. - Reda bardzo się 
rozbudowuje i każdego 
roku przybywa jej miesz-
kańców, dlatego taki ciąg 
rekreacyjno-spacerowy 
jest bardzo potrzebny.

Jak podkreślił bur-
mistrz Redy, Krzysztof 
Krzemiński, w przy-
szłym roku będzie jesz-
cze III etap modernizacji 
ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Obwodowej, tj. 
od ulicy Młyńskiej do ulicy 
Gdańskiej.
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KULTURA

Część imprez i spotkań 
odbyła się i nadal się od-
bywa w siedzibie biblioteki 
przy ul. Kaszubskiej, gdzie 
dzieci mogły obejrzeć dwa 
spektakle teatralne, bawić 
się w „Zakątku Wyobraźni” 
m.in. przy grach planszo-
wych. W sierpniu odbywa-
ją się tam także warsztaty 
psychologiczne „Sprzeczno-
ści kobiecej wolności”.

Podobnie jak w ubiegłych 
latach, Miejska Biblioteka 
przeniosła się latem również 
do miejskiego parku, zresztą 
mającego tego samego patro-
na. Tam, wśród zieleni odby-
wają się m.in. zabawy dla 
dzieci, połączone z nauką 
angielskiego (11 sierpnia 
odbędzie się ostatnie spo-
tkanie), a na tarasie pałacu 
(Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej) funkcjonuje plenero-
wa wypożyczalnia książek. 
Gościnny taras był też miej-
scem serii spotkań z pisarza-
mi. W lipcu w cyklu spotkań 
autorskich „Literackie Śro-
dy” w Letniej Bibliotece go-
ścili: Agnieszka Pruska, 
Adam Karczewski, Marek 
Adamkowicz i Piotr Bolc. 

Ostatnie spotkanie w tym 
cyklu odbyło się 2 sierpnia, 
a jej bohaterką była młoda 
warszawska pisarka Mar-
ta Reich. Z poczuciem hu-
moru mówiła o swojej pracy 
literackiej, m.in. o genezie 
swojej pierwszej książki, 
kryminalnej powieści „Mor-
derstwo i cała reszta”. Au-
torka mówiła też o drugiej 
powieści „Sztuki i sztuczki”. 

Spotkania z literata-
mi prowadził Krzysztof 
Szkurłatowski, zawsze 
świetnie przygotowany i 
bardzo dobrze odnajdujący 
się w tej roli. Podczas każdej 

literackiej środy ogłaszano 
wyniki konkursu interneto-
wego dla czytelników i wrę-
czano nagrodę zwycięzcom.

Organizatorem spotkań 
była Miejska Biblioteka 

Pierwsze z sierpniowych 
wydarzeń skierowane było 
do dzieci. W minioną nie-
dzielę 6 sierpnia w Parku 
Miejskim pojawiło się Mia-
steczko Zabaw Niezwy-
kłych, w ramach projektu 
„Magiczny świat Książek 
Astrid”. Tego samego dnia 
na w parku wystąpił Teatr 
Lalki „Tęcza”.

W najbliższą niedzielę 13 
sierpnia, w Wejherowie zro-
bi się głośno za sprawą ze-
społu Foliba. O godz. 13.00 
na Placu Jakuba Wejhe-
ra odbędą się warsztaty 
gry na bębnach afry-
kańskich, podczas których 
zespół będzie uczył podsta-
wowych uderzeń i techni-
ki gry na dundun i djembe. 
Ilość miejsc ograniczona (za-
pisy pod adresem wck@wck.
org.pl), ale posłuchać i popa-
trzeć mogą wszyscy chętni.  

WCK zaprasza dzie-
ci, młodzież i dorosłych W 
przypadku deszczu warsz-
taty odbędą się w Filhar-
monii Kaszubskiej.

Jednak to nie koniec 
atrakcji z zespołem Foli-
ba tego dnia, ponieważ o 
17:00 muzycy zagrają w 
Parku Miejskim. Ich nie-
codzienne instrumenty i 
wielobarwne struktury 
rytmiczne tworzą wyjątko-
wą energię i przenoszą słu-
chaczy do dzikiej Afryki. 
Jak sami mówią: „podnosi-
my temperaturę otoczenia 
o 15 stopni Celsjusza!”.

Kolejnym wydarzeniem 
plenerowym sierpnia jest 
Potańcówka Przedmiej-
ska. Warszawski Teatr „Pi-
jana Sypialnia” zaprasza 15 
sierpnia o godz. 18.00 na 
wejherowski rynek (Plac Ja-
kuba Wejhera) do wspólnej 
zabawy wszystkich miesz-
kańców i gości bez wzglę-
du na wiek. Polka, walczyk, 
sztajer i fokstrot to tylko 
niektóre z tańców, których 
będziemy mogli nauczyć się 
pod kierunkiem artystów z 
Teatru Pijana Sypialnia. Nie 
trzeba mieć doświadczenia, 
wystarczą wygodne buty.

Plenerowa wypożyczalnia książek, „Angielski na wesoło” dla dzieci, 
spektakle i zabawy w ramach „Zakątka wyobraźni”, warsztaty psy-
chologiczne dla pań oraz Literackie Środy pod patronatem Prezy-
denta Wejherowa - takie ciekawe propozycje dla dorosłych i młodych 
czytelników przygotowała na wakacje Miejska Biblioteka Publiczna 
im. A. Majkowskiego.

Wakacyjne propozycje dla czytelników

Atrakcyjne lato
z biblioteką

Na zdjęciach powyżej sierpniowe spotkanie z Marią 
Reich (zdjęcia Urząd Miejski w Wejherowie), a poniżej 
lipcowa literacka środa, której bohaterem był Piotr 
Bolc, autor kryminałów. Obok niego siedzi Krzysztof 
Szkurłatowski, prowadzący spotkania z pisarzami. 
Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Miejskiej Bio-
blioteki w Wejherowie.

Publiczna w Wejherowie 
przy współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej i 
Wydawnictwem „Oficynka” 
z Gdańska.

Wejherowskie Centrum Kultury

Imprezy plenerowe
W lipcu w Wejherowie nie brakowało atrakcyjnych wydarzeń 

kulturalnych i rozrywkowych w plenerze. Największą imprezą, na 
której tłumnie bawili się wejherowianie oraz ich goście był lipcowy 
Festyn Letni, na którym wystąpił zespół Afromental. W liczne bez-
płatne imprezy plenerowe, skierowane zarówno do mieszkańców, 
jak i turystów, obfituje również sierpień. Zaprasza na nie Wejhe-
rowskie Centrum Kultury.

Teatr Pijana Sypialnia 
to największy niezależny 
teatr w kraju, założony wio-
sną 2012 roku w Warszawie 
przez aktorów, tancerzy, 
muzyków i wokalistów. 
Obecnie zespół tworzy po-
nad 100 artystów pracu-
jących w sekcji aktorskiej, 
Filharmonii Pijanej Sypial-
ni, Zespole Wokalnym oraz 
w zespole tanecznym „Wo-
da na młyn”. 

Autorskie widowiska 
oraz koncerty realizowa-
ne przez Teatr Pijana Sy-
pialnia prezentowane są 
w tradycyjnych salach te-
atralnych, ale równie często 
w zaskakujących przestrze-
niach postindustrialnych i 
w plenerze.

Szczególowe informacje 
na temat tych wydarzeń do-
stępne są na stronie Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury:  
wck.org.pl, a o innych pro-
pozycjach informujemy na 
stronie 9.

Zespół Foliba zagra w  Wejherowie dwukrotnie w niedzielę 13 sierpnia. Najpierw o 
godz. 12 na rynku w ramach warsztatów gry na bębnach, a potem o godz. 17.00 na 
scenie w Parku Miejskim.
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AKTUALNOŚCI

Na trasie wędrówki znalazło się Wejherowo, gdzie piel-
grzymi dotarli 26 lipca, na początku swojej długiej trasy. 
Mieszkańcy miasta witali ich późnym popołudniem na uli-
cach oraz w kościele pw. Świętej Trójcy. 

27 lipca rankiem  XXXVI uczestnicy Pielgrzymki Ka-
szubskiej wyruszyli w dalszą drogę, najpierw do Sianowa, 
a potem do kolejnych miejscowości. Modląc się i śpiewając 
w drodze, pokonując trudy wędrówki i własne słabości, cie-
sząc się życzliwością i pomocą ze strony pielgrzymów oraz  
mieszkańców odwiedzanych miejscowości, już w najbliż-
szą sobotę 12 sierpnia po południu pielgrzymi z Kaszub 
dotrą na Jasną Górę, do Matki Bożej Częstochowskiej.

Już za dwa dni, 12 sierpnia na Jasną Górę dotrą uczestnicy XXXVI Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej, którzy wyruszyli w drogę 
25 lipca z Helu. Wśród pielgrzymów są mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego. To najdłuższa piesza pielgrzymka w 
Polsce, licząca prawie 640 kilometrów.

Najdłuższa w Polsce piesza pielgrzymka idzie z Helu do Częstochowy

Już w sobotę Kaszubi dotrą na Jasną Górę

Pielgrzymów w kościele św. Trójcy w Wejherowie fotografował Zygmunt Pałasz

Wkrótce 15 Sierpnia - święto państwowe i religijne

Odpust Wniebowzięcia NMP na Kalwarii
15 sierpnia obchodzone są dwa święta: Święto Wojska Polskiego, związane z rocznicą Cudu Nad 

Wisłą oraz kościelne Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (a także święto Matki Bożej 
Zielnej). Tego dnia wierni spotykają się m.in. na Kalwarii Wejherowskiej. Nie inaczej będzie w tym 
roku, podczas Odpustu Wniebowzięcia NMP 14 i 15 sierpnia (poniedziałek - wtorek), na który zapra-
szają ojcowie Franciszkanie.

Bitwa Warszawska nazwana Cudem 
nad Wisłą stoczona w dniach 13–25 sierp-
nia 1920 roku podczas wojny polsko-bol-
szewickiej zadecydowała o zachowaniu 
niepodległości przez Polskę i przekreśliła 
plany rozprzestrzenienia rewolucji bolsze-
wickiej na Europę Zachodnią. Należy do 
najważniejszych bitew w historii świata.

Polskie wojsko odparło atak bolszewi-
ków, a jeden z ważniejszych epizodów star-
cia miał miejsce właśnie 15 sierpnia. Było 
nim zdobycie przez kaliski 203 Pułk Ułanów 
sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, 
a wraz z nim kancelarii armii, magazynów i 
jednej z dwóch radiostacji.

Cud na Wisłą

Matka Boża Zielna
Ponieważ Matkę Boską Wniebowziętą czci się jako patron-

kę ziemi i jej bujnej roślinności, świeto to nazywane jest także 
Świętem Matki Boskiej Zielnej. Wierni przynoszą do kościo-
łów bukiety z kwiatów i ziół, a zwyczaj święcenia bukietów 
wywodzi się z dawnych czasów. 

Wiąże się to z faktem, że święto Wniebowzięcia NMP zbie-
ga się z czasem dożynek i zbiorów.  Chodzi o podziękowanie 
Bogu za udane plony.

Uroczystości odpustowe będą 
przebiegały podobnie, jak w po-
przednich latach. W poniedziałek 
14 sierpnia o godz. 19.00 przy Ka-
plicy Kajfasza Na Kalwarii Wej-
herowskiej odprawiona zostanie 
msza święta.

 Następnego dnia, 15 sierpnia 
o godz. 9.00 w kościoła klasztor-
nego św. Anny na Kalwarię wy-
ruszy procesja z Najświętszym 
Sakramentem. 

Przy Kaplicy Kajfasza (Domu 
Kajfasza) o godz. 10.00 rozpocz-
nie się uroczysta msza św. odpu-
stowa pod przewodnictwem ks. 
Łukasza Kątnego, na co dzień 
wykładowcy Seminarium Du-
chownego w Pelplinie.

Jak co roku, po zakończeniu 
liturgii odbędzie się poświęcenie 
kwiatów, owoców i ziół, zgodnie 
z tradycją świeta Matki Bożej 
Zielnej. 
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ROZMAITOŚCI

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 E

Całkowity koszt progra-
mu to  21 050  zł, w tym do-
tacja z budżetu państwa w 
wysokości 12 450 zł  i wkład 
własny Powiatu  8 600 zł.

W edycji 2017 roku niniej-
szego programu, realizowane 
będą działania skierowane 
do młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest 
Powiat Wejherowski, miesz-
kańców powiatu, osób do-
świadczających przemocy 
oraz samorządów gminnych, 
przedstawicieli służb zobowią-
zanych ustawą o przeciwdzia-
łaniu przemocy  w rodzinie do 
podejmowania działań w ra-
mach swoich kompetencji na 
rzecz przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. 

Porozumienie Powiatu i Ministerstwa

Razem przeciw przemocy
Zarząd Powiatu Wejherowskiego  zawarł z Ministerstwem Rodzi-

ny,  Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie o wsparcie realizacji 
zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłono-
wego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Two-
rzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na mocy 
niniejszego porozumienia Powiat Wejherowski, za pośrednictwem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizuje 
program „Razem przeciw przemocy”, dedykowany mieszkańcom z 
terenu powiatu wejherowskiego. 

 Działania te mają na celu  
profilaktykę przemocy i pod-
niesienie świadomości spo-
łecznej na temat przemocy. 

W ramach programu prze-
widziano konkurs plastycz-
ny dla młodzieży pn. „ Nie 
zamykaj oczu na przemoc”. 
Prace plastyczne w trzech 
kategoriach: „Przemoc ró-
wieśnicza”, „Cyberprzemoc” 
i „Przemoc domowa” posłużą 
kampanii edukacyjnej miesz-
kańców powiatu poprzez ulot-
ki informacyjne i plakaty.

Kolejnym przewidzia-
nym działaniem jest kon-
ferencja powiatowa pt. 
„Powiat wejherowski bez 
przemocy” połączona z wer-
nisażem prac plastycznych 
zgłoszonych do konkursu. 

Konferencja odbędzie się 
we wrześniu 2017 roku, prze-
widziana jest dla ok. 150 
uczestników i poświęcona bę-
dzie m.in. wymianie dobrych 
praktyk pomiędzy instytucja-
mi ustawowo zajmującymi się 
przemocą oraz  będzie okazją 
do wypracowania wniosków 
do dalszych działań na rzecz 
wsparcia rodzin borykających 
się z przemocą w rodzinie.

Program przewiduje rów-
nież wsparcie dla osób do-
świadczających przemocy                   
w rodzinie w postaci „Gru-
py wsparcia”. Chętne osoby 
skorzystają z  pomocy psycho-
logicznej i prawnej, zgłaszając 
się do udziału w programie do 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Wejherowie.

Koncert Letni, zatytułowa-
no  „Miłość, szampan i muzy-
ka”, odbędzie się 15 sierpnia 
o godz. 17.00 w  Arboretum  
przy Nadleśnictwie w Luzinie. 

Luzino 
Koncert 

W Strzebielinie w najbliż-
szą niedzielę 13 sierpnia o 
godz. 15.00 odbędzie się 
tradycyjny parafialny festyn, 
połączony z odpustem św.  
Maksymiliana Kolbe. 

Organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji dla małych i 
duzych mieszkańców wsi Strze-
bielino i gminy Łęczyce.

Na scenie wystąpi m.in. ze-
spół folklorystyczny „Chmiela-
nie”, nie zabraknie smakołyków, 
konkursów i dobrej zabawy.

Strzebielino
Festyn

W drugiej części wakacji „Puls Wejherowa” ukazuje 
się wyjątkowo w odstępach trzytygodniowych. 

Kolejne wydanie „Pulsu” pojawi się w Wejherowie i 
powiecie wejherowskim 31 sierpnia.

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

„Puls” za 3 tygodnie

Od 1 września 2017 r. Urząd Gminy Wej-
herowo będzie miał swoją siedzibę przy ul. 
Transpotowej 1 w Wejherowie. 

Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej 
UG Wejherowo, numery telefonów, adresy e-mailowe, 
numer konta bankowego i inne dane, dotyczące funkcjo-
nowania Urzędu Gminy pozostają bez zmian.

Wejherowo, ul. Transportowa

Urząd Gminy
w nowej siedzibie

Ideą pikniku było przybli-
żenie odwiedzającym sposobu 
funkcjonowania Warszta-
tów Terapii Zajęciowej. Go-
ście wysłuchali  wywiadów 
z dyrektorem ośrodka, To-
maszem Gzowskim oraz 
dwoma uczestnikami zajęć: 
Małgorzatą Adamczyk i 
Romanem Wittbrodtem. 
Zwiedzali także pracownie 
terapeutyczne, z których ko-
rzystają dorosłe osoby nie-
pełnosprawne. 

Na uczestników pikniku 
czekały inne atrakcje, m.in. 
turniej rodzin, quiz wiedzy 
czy pokaz Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Choczewa. 

Piknik swoim występem 
uświetniła uczestniczka 
kaszubskiego „Idola”, Ni-
cole Modzelewska, a o 
poczęstunek zadbali Koło 
Gospodyń Wiejskich z Sasi-
na oraz lokalni darczyńcy. 

Wolontariusze fundacji 
pomyśleli też o najmłod-
szych - na dzieci czekał po-
kój zabaw oraz możliwość 
przejażdżki na kucyku ze 
stadniny w Lubiatowie. V 
Piknik Integracyjny cieszył 
się bardzo dużym zainte-

Spotkali się w Lubiatowie

V Piknik Integracyjny 
Na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubiatowie 5 sierp-

nia odbył się V Piknik Integracyjny „Spotkajmy się w Lubiatowie”. 
Wydarzenie zorganizowali wolontariusze Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” w ramach kilkudniowego szkolenia. 

resowaniem – tuż po jego 
zakończeniu, wolontariu-
sze Fundacji Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko” zapra-
szali gości na to wydarze-
nie w przyszłym roku.
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KULTURA, ROZRYWKA

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne za-
proszenia na dowolny seans filmowy w Multikinie w 
Rumi (Galeria Rumia).  Zwycięzcy będą mogli wybrać się 
do kina w dniach od poniedziałku do czwartku włącznie, z 
wyłączeniem imprez specjalnych.

Multikino zaprasza również rozdziców z dziećmi na week-
endowy Festiwal „Nie bój się marzyć” z pięknymi filmami 
animowanymi dla całej rodziny (szczegóły na grafice obok). 

W jednym z filmów, prezentowanych w sierpniowe 
weekendy na tym festiwalu bohaterka o imieniu Roszpun-
ka ma magiczne włosy.  Jak brzmi tytuł tego filmu?

Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwi-
skiem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl,  do soboty 
12 sierpnia  br.  do godz. 20.00. 

W temacie prosimy napisać:  Bilety do Multikina.  
Do wylosowanych osób odpiszemy w sobotę wieczorem.

Konkurs filmowy

Bilety do Multikina

W niedzielę 13 sierpnia o godz. 18.00 w 
Filharmonii Kaszubskiej (WCK) odbędzie 
się spotkanie z Wojciechem Malajkatem. 
Będzie to rozmowa o nowej książce, która 
opowiada o tym znanym aktorze.

Opowiada o sobie sam bohater, ale także jego 
studenci i przyjaciele - Piotr Polk, Zbigniew Zama-
chowski, Grzegorz Turnau. Malajkat, mało znany 
czytelnikom, wyłania się z tego wywiadu-rzeki jako 
człowiek niezwykle interesujący, o bogatej biogra-
fii, wart wysłuchania nie tylko wtedy, gdy mówi o 
teatrze, ale także o swojej drodze życiowej z małego 
mazurskiego miasteczka na najlepsze sceny. 

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Wojciech Malajkat

Nie tylko
o książce

Baśnie Hansa Christiana Andersena zna każdy, a histo-
ria Małej Syrenki, która zakochała się w mężczyźnie z innego 
świata wzrusza kolejne pokolenia. Na motywach tej opowie-
ści reżyser Konrad Dworakowski stworzył piękny spektakl. 
Aktorzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy zaprezentują go 
już w środę 30 sierpnia o godz. 18.00 na scenie Filharmo-
nii Kaszubskiej.

Wrocławski Teatr Pantomimy działa ponad sześćdziesiąt 
lat. Jego założycielem był Henryk Tomaszewski, wybitny re-
żyser, scenarzysta i choreograf. Obecnie dyrektorem teatru 
jest Zbigniew Szymczyk, znakomityy choreograf i aktor, któ-
ry w Hydrokosmosie występuje w roli króla. 

Teatr od momentu założenia odwiedził ze swoimi spek-
taklami wszystkie kontynenty (z wyjątkiem Antarktydy) i 
pełni ważną rolę na światowej scenie pantomimy.

Hydrokosmos to opowieść o miłości, która jest tak czysta 
i szczera, że nie zna granic światów ziemskiego i morskie-
go. Mała Syrenka (Paula Krawczyk-Ivanov) zakochana w 
księciu (Piotr Sabat) zmienia swoje życie podążając za war-
tościami i głosem serca, pomimo najwyższej ceny jaką musi 
ponieść. Emanuje z niej odwaga i poświęcenie w dążeniu 
za uczuciem. Wszystko to dzieje się w pomysłowej scenerii, 
którą dopełniają niezwykłe kostiumy stworzone przez Marię 
Balcerek. Warte uwagi są również sceny zespołowe, w mor-
skim świecie, bardzo barwne i dynamiczne. Całość bawi i 
wzrusza, a nawet przeraża za sprawą ośmiornic (Agnieszka 
Kulińska, Izabela Cześniewicz i Paulina Jóźwin).

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii oraz na 
stronie wck.org.pl w cenie 20 zł uczniowskie, 25 zł 
ulgowe, 30 zł normalne.

Wrocławski Teatr Pantomimy w Filharmonii Kaszubskiej 

Hydrokosmos na koniec wakacji
30 sierpnia będziemy gościć w Wejherowie 

jeden z najbardziej renomowanych zespołów 
pantomimicznych w Europie - Wrocławski 
Teatrt Pantomimy, z pięknym baśniowym 
przedstawieniem „Hydrokosmos” dla mło-
dych i dorosłych widzów. 

Bilety dla Czytelników

Konkurs i losowanie
Wejherowskie Centrum Kultury przekazało nam dwa po-

dowójne zaproszenia na to wydarzenie artystyczne dla na-
szych Czytelników. 

Zainteresowane osoby prosimy o odpowiedź na pytanie kon-
kursowe, które brzmi:

Kto był założycielem Wrocławskiego Teatru Pantomimy?

Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwiskiem na 
adres:  redakcja@pulswejherowa.pl,  do niedzieli 12 sierpnia  br.  
do godz. 20.00. 

W temacie prosimy napisać:  Hydrokosmos.  
Do wylosowanych osób odpiszemy w sobotę wieczorem.
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Projekt zakłada wydanie 
zbioru reportaży literackich 
Stanisława Jankego, pra-
cującego jako reporter od 
1979 roku w miesięczniku 
„Pomerania”, jednego z nie-
licznych niezależnych perio-
dyków w PRL-u.

Poszukiwania literac-
kie i reporterskie Jankego 
w tej książce dotyczyć bę-
dą przede wszystkim miej-
scowości kaszubskich mało 
znanych, peryferyjnych, zna-

cząco oddalonych od dużych 
aglomeracji Gdańska, Gdy-
ni, Wejherowa. Reporterskie 
opowieści Jankego mają swój 
niepowtarzalny klimat, a jed-
nocześnie bardzo wyraziście 
prezentują językową i kul-
turową odrębność kaszub-
ską, która przetrwała mimo 
szykan, zniewolenia rdzen-
nych mieszkańców tej ziemi 
w okresie zaboru pruskiego, 
podczas II wojny światowej i 
w okresie komunistycznym.

Instruktorami byli: Weronika Korthals-
-Tartas - piosenkarka, kompozytorka i 
dyrygent, Jaromir Szroeder z Muzeum Za-
chodniokaszubskiego w Bytowie - znawca teatru 
obrzędowego, Tadeusz Makowski - gawę-
dziarz i wytwórca instrumentów obrzędowych, 
któremu towarzyszył Kazimierz Gruenholz, 
oraz Ewelina Karczewska i Piotr Zatoń - fil-
mowcy, autorzy dokumentów na temat Kaszub. 
Nad sprawnym przebiegiem warsztatów czuwa-
li pracownicy Muzeum - Anna Kąkol, Joanna 
Cichocka, Iwona Stenka oraz koordynator 
projektu Roman Drzeżdżon.  

Uczestnicy uczyli się pieśni sobótkowych, na 
podstawie tekstu „Sobótka” Pawła Szefki stwo-
rzyli oryginalny scenariusz widowiska, grali na 
instrumentach obrzędowych m.in. diabelskich 
skrzypcach, burczybasie i bazunie, a także za-
poznali się z pracą na planie filmowym. 

Warsztaty były pierwszym etapem progra-
mu „Hej, Sobótka, Sobótka…”. We wrześniu br. 
nagrany zostanie film instruktażowy przezna-
czony dla nauczycieli i animatorów kultury, a 
w październiku wydana zostanie praca Pawła 
Szefki w nowym opracowaniu i komentarzami 
nt. sobótki na Kaszubach. 

Projekt pt. realizowany jest dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Narodowego Centrum 
Kultury, Powiatu Wejherowskiego oraz środ-
ków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Hej Sobótka, Sobótka
Sobótka w lipcu? Ależ tak! Żeby się do tej przyszłorocznej dobrze przygotować, należy 

zacząć rok wcześniej. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie odbyły się warsztaty „Hej, Sobótka, Sobótka…”. Wzięli w nich udział  nauczyciele, 
pracownicy instytucji kultury, dziennikarze oraz miłośnicy kultury kaszubskiej. 

Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach: utwory 
prozatorskie w języku kaszubskim o tematyce science fiction 
oraz utwory poetyckie w języku kaszubskim: wymagana for-
ma - ballada. Każdy twórca może wziąć udział tylko w jednej 
z dwóch kategorii Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do 
31 sierpnia  niepublikowanej wcześniej pracy w czterech eg-
zemplarzach na adres:  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-
200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Kon-
kurs im. Jana Drzeżdżona. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, prace w czterech 
egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone go-
dłem (pseudonimem) umieszczonym także w zaklejonej 
kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, ad-
res i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję 
pracy na płycie CD. 

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieod-
płatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkur-
su utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na 
następujących polach: wydanie drukiem (wersja papierowa 
i elektroniczna), audiobook, adaptacja muzyczna i teatralna, 
media społecznościowe, w działalności statutowej Muzeum.

Na laureatów czekają nagrody finansowe.Ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. 
Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie interneto-
wej: www.muzeum.wejherowo.pl 

Dodatkowych informacji udziela Grażyna Wirkus  pod 
numerem telefonu: 58 736-18-20 lub za pośrednictwem e-
-maile: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl. 

XVIII Ogólnopolski konkurs literacki im. Jana Drzeżdżo-
na zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego.

KULTURA

Do 31 sierpnia można przesyłać prace na 
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana 
Drzeżdżona. W tym roku Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie ogłosiło XVIII  edycję tego konkursu. 

Jeszcze trzy tygodnie

Konkurs 
literacki

Na książkę Stanisła-
wa Jankego „Język u wa-
gi. Opowieści o Kaszubach 
nieznanych” złoży się 50 
historycznych reportaży li-
terackich. Publikacja skie-
rowana jest do młodzieży 
gimnazjalnej i starszej oraz  
do osób dorosłych. 

Reportaże o Kaszubach 
będę ważnym dopełnieniem 
bogatego dorobku literackie-
go autora. Teksty zawarte w 
tej książce, napisane staran-

Opowieści o Kaszubach nieznanych. Będzie nowa książka!
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie realizuje pro-

jekt pn. „Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych” dofinansowany przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2016-2018.

ną polszczyzną, będą miały 
zarówno duże walory literac-
kie jak i poznawcze. Repor-
taże powstaną na kanwie już 
istniejących tekstów, opubli-
kowanych przez Stanisława 
Jankego w latach 1979-2015.

Stanisław Janke (ur. 1956) autor książek, dziennikarz,  
poeta, prozaik, tłumacz, twórca i historyk literatury kaszub-
skiej. Przez 25 lat był związany zawodowo z miesięcznikiem 
„Pomerania”, a potem innymi lokalnymi tytułami. 

Od debiutu literackiego w 1977 roku wydał ponad dwadzie-
ścia książek, w tym dziewięć tomów poezji kaszubskiej, powie-
ści pisane po kaszubsku i polsku, wśród których znalazła się 
wydana w 1988 roku „Łiskawica” (Błyskawica), ze scenami noc-
nego pogrzebu ofiary Grudnia’ 1970.

Ponadto opublikował biografie literackie „Poeta z kaszub-
skiej nocy” (1998), o życiu i twórczości ks. dr. Leona Heykego, 
„Derdowski” (2002), o pierwszym poecie kaszubskim Hieroni-
mie Derdowskim. W 2010 roku ukazało się jego tłumaczenie 
na kaszubski poematu „Pan Tadeusz” („Pón Tadeùsz”) Adama 
Mickiewicza – jedno z 50 przekładów tego arcydzieła literatury 
polskiej na języki świata. Autor jest członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Kaszubskich i Polskiego PEN Clubu.
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W wyjazdowym poje-
dynku pierwsza połowa by-
ła nudna w wykonaniu obu 
ekip. W drugiej części w 65. 
min. Ł. Nadolski wykorzy-
stał rzut karny. Gospodarze 
rzucili się do ataków i 10 mi-
nut później zdobyli wyrów-
nanie. Dzięki skutecznym 
interwencjom W. Ferry, wej-
herowianom udało się do-

W Rozłazinie (gmina Łę-
czyce) 15 sierpnia odbędzie 
się III Rozłaziński Bieg i Marsz 
z Kijkami. Sportowo-rekre-
acyjna impreza rozpocznie 
się o godz. 10.00.

Chętni do biegania i masze-
rowania mogą wziąć udział w 
biegu głównym na dystansie 
10 km (kat. open od 18 lat), a 
także w marszu z kijkami na 
dystansie 5 km (kat. open). 
Dla młodszych wiekiem odbę-
dą się: Bieg na dobry początek 
– 5 km i od 16 roku życia, bieg 
rekreacyjny – 1500 m i od 12 
do 16 lat, bieg juniora – 300 m 
i od 8 do 11 lat, bieg malucha 
– 100 m i od 0+ do 7 lat.

Zapisy prowadzone są na 
stronie: www.elektroniczne-
zapisy.pl. Kontakt: Krzysztof 
Licau 608 888 665 lub email: 
licau@wp.pl.

Piłka nożna. Gryf zaczął słabo

Dwa mecze, jeden punkt
Na inaugurację rozgrywek w II lidze piłki nożnej  Gryf Wejherowo 

zremisował 1:1 ze Stalą w Stalowej Woli. Natomiast w pierwszym meczu 
na Wzgórzu Wolności wejherowianie „polegli”  0:2 w rywalizacji z benia-
minkiem rozgrywek GKS 1962 Jastrzębie. 

trwać do końca spotkania.
W minioną sobotę to Ślą-

zacy, będący beniaminkiem 
w II lidze, byli w trudniejszej 
sytuacji, a Gryf miał przewa-
gę doświadczenia i własnego 
boiska. Jednak na nic zda-
ła się taka przewaga, skoro 
wejherowianie zagrali jak 
prowincjusze, nieskutecznie 
i bez pomysłu. GKS bronił 

się skutecznie i zadawał mo-
ce ciosy, szybkimi akcjami. 
Mimo dobrej postawy nasze-
go bramkarza Ślązacy, nie 
mógł on nic zrobić, gdy resz-
ta zespołu była bezradna.

Gryf Wejherowo: Ferra 
- Brzuzy, Banaszak, Kołc. 
Goerke - Gabor (Koszałka), 
Nadolski, Łysiak, Maciejew-
ski - Wicki, Wicon. 

Biało-czerwone barwy re-
prezentowało 19 graczy, na 
czele z najwyżej notowanym 
w historii krajowego golfa 
Adrianem Meronkiem. 

Najlepiej z Polaków, któ-
rzy awansowali do finałowej 
rundy, spisał się Mateusz 
Gradecki, który zajął 15. 
miejsce. Meronk był dwu-
dziesty drugi. 

Golf. Sierra Polish Open w Wejherowie

Grali zawodowcy z Europy
W Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn Sier-

ra Polish Open 2017, będących częścią zawodowego cyklu Pro Golf Tour, 
rozgrywanych na polu golfowym pod Wejherowem, grali profesjonalni 
gracze z całej Europy. Wygrał Niemiec, przed Szkotem i Portugalczykiem.

- Chcemy być miejscem 
coraz bardziej rozpozna-
walnym na mapie Europy, 
przyczyniając się również 
do promocji Wejherowa i 
całego regionu - stwierdził 
Sebastian Magrian, prezes 
zarządu Sierra Golf Resort. 
- Sierra to nie tylko sporto-
we pole golfowe, ale miejsce 
rodzinnego wypoczynku..

Rozłazino
Bieg i marsz

Piąta edycja turnieju koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego” odbędzie się 2 września na parkingu przy 
Decathlonie w Rumi.  Turniej, organizowany przez klub UKS Basket 
Ósemka Wejherowo, rozpocznie się o godz. 10.00. 

Pomysłodawcami tego 
przedsięwzięcia są: Bartło-
miej Woźniak oraz  Kordian 
Zabrocki.  Współorganizato-
rami tej edycji są:  sklep De-
cathlon Rumia, Tiger Gym 

Wejher Park oraz Fit-Med.
Organizatorzy zapowia-

dają dla bardzo ciekawe i 
atrakcyjne nagrody. W ka-
tegorii Open chłopców zwy-
cięzcy otrzymają 1000 zł.

Zapisy mailowe 1 wrze-
śnia do godziny 20:00. Zgło-
szenie drużyn (nazwę wraz 
z kategorią wiekową) nale-
ży przesłać na maila stre-
etball_mtk@wp.pl. Będzie 

można zapisać się w dniu 
turnieju do godziny 9.45. 
Wpisowe wynosi 50 zł od 
drużyny (3+1). Kategoria 
Mini Basket udział w tur-
nieju ma bezpłatny. 

W każdej kategorii mo-
że zagrać maksymalnie 15 
ekip. Gramy na 4 boiskach 
(9m x 9m).

Dodatkową atrakcją bę-
dzie konkurs rzutów za 3 
punkty dla kobiet oraz męż-
czyzn.

Turniej skierowany jest 
do wszystkich miłośników 
koszykówki. Głównym ce-
lem projektu jest propago-
wanie zdrowego stylu życia 
poprzez sport.

Koszykówka. 2 września w Rumi

Streetball Małego Trójmiasta
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 W 21 minucie meczu 
Gryf wyszedł na prowadze-
nie. Po tym golu Gryf jesz-
cze przyspieszył, ale czym 
bliżej końca pierwszej po-
łowy tym lepiej zaczął grać 
Wikęd. W 45 minucie po-
winno paść wyrównanie, 
ale dośrodkowanie Fierki 
nie zdołał zamienić na go-
la Opłatkowski. 

Drugą część meczu-
odważniej rozpoczęli go-
ście, a mecz wyraźnie się 
zaostrzył i sędzia co rusz 
musiał kartkami upominać 
zawodników obydwu dru-
żyn. W 61 minucie Rutkow-
ski mógł wpisać się na listę 
strzelców, ale akcja zakoń-
czyła się niepowodzeniem. 
Po wyrzuceniu Kennera z 
boiska, grający w osłabie-
niu Wiked groźnie atako-
wał, ale też nadziewał się 
na kontry gospodarzy. 

W ostatnich 10 minutach 
trwała wymiana ciosów, 

Gminny Ośrodek 
Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki w Luzinie go-
ścił na swoim obiekcie 
Kadrę Narodową w 
kickboxingu w gronie 
kadetów i juniorów. 
Zawodnicy do lat 16 
(kadeci) oraz do lat 18 
(juniorzy), szlifowali 
formę przed zbliżający-
mi się Mistrzostwami 
Europy w formule po-
intfighting, które odbę-
dą się we wrześniu się 
w Skopje, w Macedonii.

W zgrupowaniu wzięło 
udział 17 zawodników, a pro-
wadzącym konsultacje był 
pełniący obowiązki trenera 
kadry Polski z ramienia Pol-
skiego Związku Kickboxin-
gu, Rafał Karcz. Z naszego 
terenu udział w zgrupowa-
niu wzięły 3 osoby, które 
zostały zakwalifikowane do 
udziału w Mistrzostwach 
Europy, kadetka Zuzanna 
Kalbarczyk oraz juniorzy: 
Paulina Stenka i Filip Stark. 
Trener Rafał Karcz powołał 
ścisłą reprezentację Polski w 
kadrze A oraz zawodników 
do kadry B, którzy również 
wyjadą do Macedonii. Odby-
ło się 6 treningów specjali-
stycznych oraz dwa poranne 
rozruchy. 

Reprezentanci Polski 
zwiedzili Luzino i ćwiczyli 
na ścieżce zdrowia. Wybrali 
się nad morze do miejscowo-
ści Dębki.

Teraz zawodnicy z nasze-
go terenu przygotowywać się 
będą na sali Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
w Wejherowie oraz KTS-K 
GOSRiT w Luzinie.

W finale Krajowego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziew-
cząt, piłkarki KTS-K GOSRiT Luzino zaprezentowały się znako-
micie, zajmując czwarte miejsce. 

Luzińskie piłkarki reprezentowały województwo pomorskie i 
awansowały do półfinału, co jest najlepszym wynikiem w historii  
występów zawodniczek na tej imprezie. Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Oliwia Werra.

Natomiast w zawodach Małej Piłkarskiej Kadry Czeka LZS piłkar-
ki KTS-K GOSRiT Luzino zostały sklasyfikowane na 7 pozycji, a mali 
piłkarze z GOSRiT Kleba Luzino również siódmą lokatę .  

Federacja Kaszëbë Baszka-Lës, Pomorski 
LZS, GOSRiT Luzino oraz Stowarzyszenie Ka-
szubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne 
w Luzinie zapraszają na turniej sportowy Mi-
strzostwa Europy - Baszka Méster Sport, który 
odbędzie się 13 sierpnia br. w Hali Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego  w Luzinie. 

W turnieju zagra ok. 300 zawodników z Kaszub i Pomo-
rza oraz pozostałych regionów Polski. Imprezą towarzyszą-
cą będzie festiwali Baśki i Kopa, rozegrany 12 sierpnia br.  

Mistrzostwa Europy należą do największych turniejów 
Baśki sportowej w Polsce i będzie zaliczany do rankingu 
Masters Polska 2017. Impreza została objęta patronatem 
honorowym Jarosława Wejera wójta gminy Luzino, Gabrieli 
Lisius starosty powiatu wejherowskiego oraz Piotra Klechy 
przewodniczącego pomorskiego LZS. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać na stronie www.kaszebe-baszka.pl.

Luzino. Turniej Baszki

Mistrzostwa Europy

Piłkarska Kadra Czeka

Sukces luzinianek

Piłka nożna. Porażka Wikędu

Nervosol dla Kennera
Beniaminek rozgrywek IV ligi piłki nożnej Wikęd Luzino przegrał z 

jednym z pretendentów do awansu do III ligi, Gryfem Słupsk. Luzinia-
nie kończyli mecz w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę, za brutalny faul 
na bramkarzu Gryfa, otrzymał Kenner, a na dodatek schodząc z boiska 
jego niecenzuralne gesty wobec kibiców mogło zakończyć się bójką.

która mimo kilku okazji 
nie zakończyła się bramką. 
Kolejny mecz Wikęd roze-
gra na wyjeździe w sobotę 
12 sierpnia o g. 11.00 z Ge-
danią Gdańsk.  

KTS-K Wikęd Luzino: 

Pranga, Kożyczkowski, 
Kotwica, Kowalski, Rop-
pel (Murakowski), Kenner, 
Tobiaski (Mienik Darek), 
Czoska, Kwaśnik, Fierka 
(Rutkowski), Opłatkowski 
(Semak).

Kickboxing

Kadra w
Luzinie
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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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Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

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

SKUTECZNA REKLAMA 
W  PULSIE  WEJHEROWA

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

ZUS informuje i ostrzega

Latem więcej wypadków
 Kursy kat.  A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia

 okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
21 sierpnia 2017 r., a kolejny 7 września

R E K L A M A

Z danych GUS wynika, że 
w I kwartale 2017 r. liczba 
poszkodowanych w wypad-
kach przy pracy wyniosła 
ogółem 16807, z czego 110 
osób doznało ciężkich obra-
żeń, a 47 straciło życie. 

W ponad 60 proc. przy-
czyną wypadku było nie-
prawidłowe zachowanie 
pracownika. Urazom najczę-
ściej ulegają kończyny  górne 
(42,8 proc.) oraz dolne (33,9 
proc.). W I kwartale 2017 r.      
w pomorskim wypadkom 
przy pracy uległo 1140 osób, 
z których 2 straciły życie.   

Latem, niestety rośnie 
zagrożenie wypadkiem przy 
pracy. Co zrobić, gdy ulegli-
śmy wypadkowi w pracy? 
Przede wszystkim, przed 
podjęciem pracy powinni-
śmy upewnić się, że jesteśmy 
zgłoszeni do ubezpieczeń w 
ZUS. Ubezpieczony, który 
ulegnie wypadkowi w pra-
cy może liczyć na jednora-
zowe odszkodowanie, które 
w wypadku śmierci należy 
się także członkom rodziny, 
a także na rentę z tytułu 
niezdolności do pracy, ren-
tę szkoleniową oraz doda-
tek pielęgnacyjny. Rodzina 
zmarłego w skutek wypadku 
przy pracy może otrzymać 
rentę rodzinną. Świadcze-

nia mogą otrzymać zatrud-
nieni na umowę o pracę, 
prowadzący działalność go-
spodarczą oraz zatrudnieni 
na umowę agencyjną bądź 
umowę zlecenie. 

Aby ubiegać się o świad-
czenie wypadkowe trzeba 
złożyć wymagane dokumen-
ty, takie jak wystawiony 
przez pracodawcę proto-
kół ustalania okoliczności  
i przyczyn wypadku. Do 
wniosku należy również do-
łączyć zaświadczenie o sta-
nie zdrowia na druku N-9. 

ZUS, jeżeli uzna, że doku-
menty te są niewystarczające 
bądź istnieje jakaś nieja-

sność, może w celu ustalenia 
pełnych okoliczności wypad-
ku zażądać od zakładu pracy 
lub poszkodowanego dodat-
kowych wyjaśnień. 

Pracujący „na czarno” 
lub na tzw. umowę śmie-
ciową, często nie zdają so-
bie sprawy z konsekwencji. 
Zwłaszcza jeśli pracują w 
sektorze budowlanym, naj-
bardziej narażonym na wy-
padki. W razie nieszczęścia 
nie przysługuje im świad-
czenie wypadkowe. W prak-
tyce oznacza to, że zostaną  
bez środków do życia i bez 
możliwości podjęcia pracy 
ze względu na stan zdrowia.
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