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Sportowcy i trenerzy
z powiatu nagrodzeni
Podczas Gali w auli
Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Wejherowie nagrodzono 10 trenerów i 40 sportowców
z powiatu wejherowskiego za osiagnięcia
w ubiegłym 2017 roku.
Wyróżniono
zawodników, reprezentujących różne dyscypliny
sportu.
- Już po raz ósmy
uhonorowaliśmy nagrodami finansowymi zawodników i
trenerów
za sukcesy w krajowym
lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym - podkreśla członek Zarządu Powiatu
Jacek Thiel. - Te wyróżnienia to forma uznania,
docenienia ich osiągnięć
sportowych, ciężkiej pracy oraz podziękowanie za
promocję Powiatu Wejherowskiego.
Str. 6
Na zdjęciu obok: nagrody młodym sportowcowcom wręczają: starosta
wejherowski
Gabriela
Lisius i przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego
Ryszard
Czarnecki.

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Fakty i mity
o powietrzu
w Wejherowie
Kontynuujemy nowy cykl tematyczny. Niepokojące
informacje o dużym, szkodliwym dla zdrowia zanieczyszczeniu powietrza dotyczą wielu miast w Polsce,
zwłaszcza na południu kraju. Jak wygląda sytuacja
w Wejherowie? Jakie działania trzeba podjąć, żeby
walczyć ze smogiem?
Podobnie jak w poprzednim wydaniu „Pulsu”, dzisiaj zamieszczamy materiały na ten temat.
• Ile pieców węglowych jest w Wejherowie?
• Można otrzymać dotację na wymianę pieca.
• Dron pomoże wyeliminować spalanie śmieci.
Str. 2 i 4

Budżet
Obywatelski
Od tygodnia (od 1 marca br.) można składać
wnioski w czwartej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Projekty przyjmowane będą do 3 kwietnia br.
14 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie sie spotkanie z ekspertami z Urzędu Miejskiego,
którzy powiedzą jak napisać wniosek.
Str. 3
Uwaga, kolejny „Puls Wejherowa” ukaże się po nieco dłuższej, bo trzytygodniowej przerwie: 29 marca.
Prosimy Czytelników o cierpliwość i zapraszamy
do lektury. 		
Redakcja
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AKTUALNOŚCI
Dron pomoże wyeliminować spalanie śmieci

W trosce o czyste powietrze
Od tygodnia (od 1 marca br.) można składać wnioski w czwartej edycji Wejherowskiego
Budżetu Obywatelskiego 2018, o którym piszemy również na str. 3. Wpłynął już pierwszy projekt, dotyczący zakupu drona do lokalizacji miejsc spalania odpadów z pakietem
laboratoryjnym. Celem projektu jest ograniczenie spalania śmieci, plastików, starych
opon, zużytej odzieży oraz innych trujących substancji w Wejherowie. Jest to niezgodne
z prawem, a w dodatku szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia mieszkańców.
Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy chcemy naprawdę coś z tym zrobić czy
nie? Czy warto poprzeć wysiłki w tej sprawie? Na ten temat będą mogli wypowiedzieć
się mieszkańcy właśnie podczas głosowania nad projektami Budżetu Obywatelskiego.
Autorem projektu jest
Wojciech Kozłowski, radny Miasta Wejherowa.
- Celem projektu jest rozwiązanie problemu spalania
odpadów w sposób kompleksowy, a nie tylko sama kontrola czy karanie - podkreśla
radny Wojciech Kozłowski. - W równym stopniu istotne
są inne cele projektu. Informacje pozyskane przy użyciu
drona pozwolą na zaplanowanie akcji edukacyjnych
i informacyjnych, dotyczących bardzo dużej szkodliwości spalania odpadów
oraz na udzielenie wsparcia
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie
zakupu opału lub wymianę
pieca na ekologiczne źródło
ciepła.
Zakup drona (pilotowanego zdalnie bezzałogowego
statku powietrznego) pozwoli na szybką i precyzyjną
lokalizację z powietrza budynków, w których prawdopodobnie spalane są odpady i
inne niebezpieczne substancje. Do drona zamontowane
jest urządzanie pomiarowe
umożliwiające
rozpoznanie prawdopodobnego miejsca spalania odpadów (dron
przelatuje w pobliżu komina), a wynik wyświetla się
na ekranie operatora drona.
Po zlokalizowaniu takich
miejsc patrol Straży Miej-

Sportowa promocja miasta

Dotacja dla
WKS „Gryf”
Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

skiej przeprowadzi kontrolę.
W sprawach spornych pakiet laboratoryjny umożliwia strażnikom pobieranie
próbek w celach dowodowych
do specjalnego pojemnika,
który zostanie zaplombowany przy właścicielu. Zebrane
informacje umożliwią również podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych
oraz udzielenie wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej, których nie stać
na zakup normalnego opału
lub wymianę pieca na ekologiczne źródło ciepła.

Powoduje raka i inne choroby
Spalanie odpadów (śmieci, plastików, zużytej odzieży, itp.)
w piecach domowych powoduje, że w jego trakcie do atmosfery emitowane są związki chemiczne, wywierające wybitnie negatywny wpływ na układ oddechowy, odpornościowy
oraz nerwowy, posiadające silne właściwości kancerogenne i
mutagenne. Są to m.in. dioksyny, furany, organiczne związki azotu oraz chloru, drobne pyły zawierające metale ciężkie,
dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz inne. Spalając śmieci dosłownie trujemy siebie i sąsiadów.
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Umowę w wejherowskim ratuszu podpisali: prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Piotr Waga - prezes
WKS Gryf (po lewej) i wiceprezes klubu Sylwester MaFot. Urząd Miejski
szota.

Na podstawie informacji
z innych straży miejskich w
Polsce całkowity koszt projektu oszacowano na 145 000 zł.
Koszt obejmuje: zakup drona

z pakietem laboratoryjnym
oraz szkolenie strażników w
zakresie obsługi drona i pobierania próbek oraz uzyskanie
świadectw kwalifikacji.

Dron jest potrzebny
Tomasz Nowak
Wejherowski Alarm Smogowy
- Pomysł zakupu drona, kontrolującego stan powietrza
jest słuszny i ważny dla nas wszystkich. Dron może nie tylko
wskazywać miejsca, gdzie powietrze jest szczególnie zanieczyszczone, może pomóc zlokalizować takie strefy, ale także
służyć w zakresie prewencyjnym.
Chodzi m.in. o to, żeby mieszkańcy spalający odpady
nie czuli się bezkarni, żeby wiedzieli o możliwości poniesienia konsekwencji takiego szkodliwego dla siebie i innych
procederu. Obecnie Straż Miejska i inne służby nie mają
skutecznych narzędzi do wykrywania i do karania trucicieli.
Oczywiście wykorzystanie drona to za mało, potrzebna jest
szeroka akcja edukacyjna i informacyjna, pomoc dla mieszkańców, których nie stać na wymianę źródła ogrzewania
mieszkania itp. Działania. Dobrze, że władze miasta starają się
poprawić stan powietrza w Wejherowie, ale my wszyscy także
musimy się o to starać, choćby poprzez składanie wniosków
oraz głosowanie na takie wnioski w Budżecie Obywatelskim.

Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” otrzymał
dofinansowanie z miasta Wejherowa w wysokości 200 tys. zł na sportową promocję miasta.
- Przekazujemy środki dla wejherowskiego
klubu sportowego, który poprzez swoje osiągnięcia godnie reprezentuje i promuje miasto
- powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Krzysztof Hildebrandt pogratulował zawodnikom dotychczasowych sukcesów i życzył im kolejnych zwycięstw.
Piotr Waga, prezes WKS Gryf Wejherowo podkreślił
bardzo dobrą współpracę z miastem.
- Dziękujemy prezydentowi za dofinansowanie, obiecując,
że nadal będziemy promować Wejherowo i pokazywać nasze
miasto z jak najlepszej strony - powiedział P. Waga.
Nie tylko sport
Tego samego dnia umowy dotacyjne z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem podpisali przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Prezydent przyznał dotacje na 2018 rok dla 59 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 634 800 zł.
Podczas spotkania w ratuszu prezydent Wejherowa podkreślił znaczenie organizacji, działających dla szeroko rozumianego dobra publicznego w wielu sferach. Organizacje
non-profit umożliwiają wspólne działanie ludzi o podobnych
zainteresowaniach, wzbogacając ich życie i życie społeczności. Dotyczą każdej płaszczyzny życia publicznego od ochrony
zdrowia, przez sport, rekreację, kulturę po sprawy społeczne.
1 marca br. umowy dotacyjne na łączną kwotę ponad 300
tys.zł podpisali: Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”,
Stowarzyszenie „Żyj Godnie”, Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków „Pro Turris”, Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina
- Zdrowa Gmina”, Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Stowarzyszenie Amazonki w Wejherowie, Wejherowskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, UKS „Szóstka”, WKB „Gryf”, Wejherowska
Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”, Integracyjne Stowarzyszenie „START”, Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, Karate Klub Wejherowo.
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BUDŻET OBYWATELSKI
Wnioski można składać do 3 kwietnia br.

Jak napisać projekt?
W Filharmonii Kaszubskiej 28 lutego odbyły się warsztaty, podczas których zainteresowani mieszkańcy Wejherowa dowiedzieli się wielu szczegółów o Budżecie Obywatelskim oraz tego, jak poprawnie wypełnić wniosek. Kolejne takie spotkanie odbędzie się 14
marca o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14. Tam również
można będzie nauczyć się pisania projektów pod okiem ekspertów z Urzędu Miejskiego.

Fot. Urząd Miejski

- To mieszkańcy zdecydują, na co zostaną przeznaczone wspólne pieniądze.
Poprzednie edycje Budżetu
Obywatelskiego potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wejherowian - mówi
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Zachęcam do
aktywnego uczestnictwa w
życiu Wejherowa i życzęwielu wspaniałych pomysłów.
Spotkania konsultacyjne są
bardzo ważne dla wejherowian, zwłaszcza tych, którzy
chcą złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego. Jest
to także okazja skorzystania z doświadczenia osób,
które brały już z powodzeniem udział w poprzednich
edycjach budżetu.
W 3. edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego
zwyciężył projekt dotyczący
budowy boiska przy SP nr
11. Podczas warsztatów autorka tego projektu Anna
Grubba zachęcała do udziału w budżecie obywatelskim.
- Najważniejsze jest napisanie
projektu.
Same
procedury nie są bardzo
skomplikowane, można liczyć na pomoc urzędników
- powiedziała Anna Grubba.
- Następnym krokiem jest
zachęcenie jak największej
liczby mieszkańców do głosowania. Do naszego sukcesu przyczynili się uczniowie
szkoły, ich rodziny oraz oko-

liczni mieszkańcy osiedla.
Szkoła będzie miała boisko
na miarę XXI wieku - to nasz
wspólny sukces. Wkrótce będziemy składać kolejny projekt.
- Na realizację tegorocznej edycji Wejherowskiego
Budżetu
Obywatelskiego,
miasto przeznaczyło 1 mln
złotych: 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys.
zł na nieinwestycyjne - informuje Arkadiusz Kraszkiewicz, zastepca prezydenta
Wejherowa. - Maksymalna
wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może
przekroczyć kwoty 200 tys.
zł, a projektu nieinwestycyjnego - 10 tys. zł. Także
w tym roku wejherowianie
będą mogli oddawali dwa
głosy - jeden na projekt inwestycyjny, drugi na projekt
nieinwestycyjny tzw. miękki. Wzorem lat ubiegłych,
głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa,
który ukończył 16 lat, elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo
oraz w formie pisemnej we
wskazanych punktach.
Co ważne, na etapie składania wniosków autorzy
projektu muszą przekonać
mieszkańców
Wejherowa,
aby poparli ich wniosek.i
zebrać co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy
ukończyli 16 lat.

Masz pytania związane z pisaniem wniosku?
Eksperci Urzędu Miejskiego odpowiedzą na twoje pytania:
• w zakresie inwestycji - Piotr Nowosiak, tel. 58 677 71 10
• w zakresie urbanistyki i nieruchomości
		
- Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85
• w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych
		
- Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:

• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
• Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i
remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.
Jak składamy wnioski:

• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców
Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz
w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie
przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od
1 marca do 3 kwietnia 2018 r.
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2018:
• od 1 marca do 3 kwietnia - składanie wniosków-projektów
przez mieszkańców
• do 11 maja - weryfikacja formalna złożonych propozycji projektów i konsultacje społeczne
• 14 maja - ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do
głosowania
• 8-22 czerwca - głosowanie mieszkańców na projekty
• czerwiec 2018 - ogłoszenie wyników głosowania

Sprawna organizacja,
dobre procedury,
zaufanie mieszkańców

Wspólny sukces
Trzy dotychczasowe edycje Budżetu Obywatelskiego
w latach 2015-2017 cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy złożyli w sumie 126 projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. W głosowaniu
wzięło udział łącznie 27 230 wejherowian, którzy wybrali do realizacji 25 zadań. 14 projektów za łączną
kwotę ponad 2 mln zł zostało zakończonych i służy
mieszkańcom. 11 zadań jest w trakcje realizacji, a ich
koszt może wynieść nawet 1,5 mln zł.
Wielką wartością jest wspólne działanie, samorządu i obywateli, na rzecz Wejherowa.
- Ponad trzy lata temu zaproponowałem wprowadzenie w
Wejherowie budżetu obywatelskiego, gdyż zależy mi na dialogu
z mieszkańcami, na zrozumieniu potrzeb i realizacji pomysłów
wejherowian - podsumowuje prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. - Mieszkańcy chcą uczestniczyć w zarządzaniu miastem, zaproponowali i wybrali konkretne oraz ciekawe projekty
do realizacji, a co najbardziej istotne, takie które uważają za najważniejsze i będą im służyły. Patrząc na zaangażowanie i efekty,
można zdecydowanie powiedzieć, że Wejherowski Budżet Obywatelskiego jest naszym wspólnym sukcesem.
- Życie potwierdziło, że procedury przyjęte przy realizacji
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego się sprawdziły. Przygotowanie i realizacja trzech edycji , praca Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego i wszystkich zaangażowanych osób przebiegały
bardzo sprawnie. Sprawy sporne czy konfliktowe były nieliczne
- mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa Wojciech
Kozłowski, ekspert w zakresie budżetu obywatelskiego, który
uczestniczył w przygotowaniu uchwał i zarządzeń dotyczących
organizacji budżetu oraz prowadził warsztaty dla mieszkańców.
- Na pewno sprawna organizacja i dobre procedury przyczyniły się do tego, że mieszkańcy obdarzyli zaufaniem Wejherowski
Budżetu Obywatelskiego, co wyraża się w wysokiej, 25-procentowej frekwencji przy głosowaniu. Dla porównania, w Trójmieście jest to 10-15 procent. Chcemy, aby nasz budżet obywatelski
nadal się rozwijał. Zapraszamy do udziału w czwartej edycji - dodaje zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, który czestniczący od początku we wszystkich pracach nad budżetem.
Wybrane przez mieszkańców projekty dotyczą przede
wszystkich inwestycji sportowo-rekreacyjnych, są również zadania drogowe. Projekty nieinwstycjne obejmują wydarzenia
kulturalne, sportowe i integrujące lokalną społeczność.
Projekty zrealizowane za kwotę ponad 2 mln zł: Budowa chodnika i dojazdu do budynku na osiedlu Staszica; Budowa boiska oraz placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka
na os. Sucharskiego w Wejherowie - etap I, budowa boiska
oraz etap II; Wiata piknikowa na ul. Konopnickiej, Budowa
parkingu przy ul. Fenikowskiego; Plac zabaw, boisko do piłki
plażowej, scena muzyczna, oświetlenie przy wiacie na osiedlu Fenikowskiego; Budowa boiska między ul. Wschodnią i
ul. Sikorskiego przy „Wazie” - etap I, projekt budowlany i etap
II, roboty budowlane; Zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego - Plac Sportów Miejskich „na Blizie”; Zagospodarowanie terenu w obrębie ROD im. Floriana Ceynowy „Zielona
Szkoła”; Centrum Sportu Tytani; Aktywna Nanicka - budowa
boiska wielofunkcyjneg; Wejherowo na sportowo - Wejher
Cross Games I o puchar Prezydenta Miasta Wejherowa (projekt nieinwestycjny); Dzień sąsiada - impreza cykliczna promująca dawne zwyczaje i tradycje (nieinwestycyjny).
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CZYSTE POWIETRZE
W 2017 roku Straż Miejska odwiedziła wszystkie nieruchomości w Wejherowie i zadała pytanie: w jaki sposób jest ogrzewany budynek? Zgodnie z zapowiedzią publikujemy dane, które uzyskaliśmy od Straży Miejskiej w Wejherowie.

Wnioski do końca kwietnia

Ile pieców węglowych jest
w Wejherowie?

wymianę pieców

Na terenie Wejherowa w 2017 roku było 1446 pieców i kotłów węglowych, którymi ogrzewano domki jednorodzinne i mieszkania w budynkach wielorodzinnych. W naszym mieście jest ponad 15 tys. adresów gospodarstw domowych, co oznacza, że nie więcej niż 10
procent mieszkańców korzysta z pieców i kotłów węglowych do ogrzewania. Część z tych
źródeł nie wymaga pilnej wymiany, gdyż ich stan jest zróżnicowany. Co ważne, 732 właścicieli pieców węglowych zadeklarowało ich wymianę w najbliższym czasie. Ponad 90
procent wejherowian wykorzystuje ekologiczne źródła ciepła.
W 2017 roku wejherowska Straż Miejska
skontrolowała
wszystkie
nieruchomości w Wejherowie pod kątem stosowanych
źródeł ciepła.
Strażnicy
odwiedzili 3600 budynków
jednorodzinnych oraz pozyskali informacje na temat
budynków wielorodzinnych.
Jesteśmy jedynymi w Polsce, którzy przeprowadzili
taką akcję, gdyż temat zanieczyszczenia
powietrza
jest dla władz miasta bardzo
ważny - wyjaśnia komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca. - Szczegółowe
i sprawdzone dane pokazują, że w Wejherowie nie jest
wcale tak źle. Zdecydowana większość mieszkańców
w budownictwie wielorodzinnym i większość, gdyż
67 procent w domkach jednorodzinnych stosuje ekologiczne źródła ciepła, jak
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC, gaz,
energię elektryczną, pomocy ciepła, itd.
Spośród 1446 pieców i kotłów węglowych cześć stanowią nowoczesne instalacje i

W związku z planowanym kolejnym przystąpieniem Miasta Wejherowa do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza”
– edycja 2018, Prezydent Miasta Wejherowa informuje o możliwości składania wniosków o
udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Wejherowa.
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki
mieszkalne należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty
mieszkaniowe.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w
nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r. wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów
opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł:
• kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
• źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii
(pompy ciepła, kotły opalane biomasą 5 klasy),
• podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
Uwaga - Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
• dokumentację i nadzór techniczny,
• demontaż istniejącego źródła ciepła,
• zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
• wykonanie instalacji wewnętrznej c. o. i c. w. u.

Inne źródła ekologiczne to: podłączenie do sieci OPEC, elektryczne, pompy ciepła, itd.
Źródło: Straż Miejska Wejherowo

nie wymagają obecnie wymiany. Oceniam, że obecnie
wymaga wymiany 400, może
500, źródeł ciepła takich jak
piece węglowe dolnego spalania, piece kaflowe, piece na
koks i miał węglowy.

Co ważne, spośród wszystkich właścicieli pieców węglowych, 732 zdecydowane
zadeklarowało ich wymianę
w najbliższym czasie. Mieszkańcy mogą, jeśli tylko chcą,
skorzystać z dotacji na wy-

mianę pieców oferowanych
przez Urząd Miejski. Ważne
też, jeśli już korzystamy z
pieców, aby palić w nich dobrym węglem, a nie np. śmieciami, gdyż to niezgodne z
prawem i bardzo szkodliwe.

Można oddać zużyty, niepotrzebny sprzęt RTV i AGD
Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” informuje, że dokonuje odbiorów z domów i mieszkań dużego, zużytego sprzętu RTV i AGD, o wadze powyżej 20 kg.
Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Sprzętu nie można
wystawiać poza teren posesji ani pod wiatę śmietnikową, ponieważ grozi to jego nielegalnym demontażem. Urządzenie należy
odłączyć od prądu i opróżnić. Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty. Termin
zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku
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Dotacje na

dzień przed planowanym odbiorem. Wystarczy zadzwonić: 58 624
66 11, lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory
Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we
własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w
Wejherowie znajduje się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. przy ul. Obrońców Helu 1 i jest czynny od poniedziałku dopiątku w godzinach 7:00-20:00, w soboty w godzinach 9:00-16:00.
Więcej informacji tel. 58 624 66 11, www.kzg.pl

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla
których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 30% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 25% ze
środków WFOŚiGW). Jej wysokość uzależniona będzie od ilości
złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW
„Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018).
Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w
konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, powinni
złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul.
12 Marca 195 wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.
Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do
29 czerwca 2018r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji Urząd Miejski zaprasza zainteresowanych mieszkańców do Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie p. 104 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. 58 677 71 06.
Osobą prowadzącą jest Antonia Łuczyńska.
Formularz wniosku o uzyskanie dotacji oraz regulamin konkursu
„Czyste powietrze Pomorza”- edycja 2018 mozna pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miejskiego: www.wejherowo.pl
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Powiat wejherowski liderem w województwie w realizacji projektów unijnych

Rozwój szkolnictwa zawodowego
Powiat Wejherowski jest liderem w województwie pomorskim
jeśli chodzi o realizację projektów unijnych. Poziom ich wykonania wynosi obecnie 100 procent! W miniony piątek 2 marca w
Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego - Instytucji Zarządzającej, która monitoruje stan
realizacji projektu Zintegrowany Projekt Zawodowy w Powiecie
Wejherowskim, dotyczącego szkolnictwa zawodowego.
W spotkaniu wzięli udział
dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, pracodawcy, uczniowie, nauczyciele, a
także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i Powiatowej Rady
Przedsiębiorczości.
Starosta
wejherowski
Gabriela Lisius podkreśliła że w polityce oświatowej
powiatu znaczące miejsce
zajmują szkoły kształcenia
zawodowego. Żadna z nich
nie została w ostatnich latach zlikwidowana. Wręcz
przeciwnie, szkoły zawodowe są rozbudowywane,
wyposażane i cały czas się
rozwijają.

Dotacje unijne
dobrze wykorzystane

nigdy wcześniej nie było i
zapewne nie będzie.
Starosta wejherowski poinformowała, że w ramach
przedsięwzięcia strategicznego, jakim jest realizacja
projektu, trwa rozbudowa
5 szkół (realizacja wszystkich inwestycji jest zawansowana w 75 procentach),
dobiega końca wyposażanie 23 nowych pracowni
i doposażanie 13 istniejących, przeznaczono znaczne środki na kształcenie
nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów, wydawnictwa informacyjne, szkoły
zacieśniają współpracę z
przedsiębiorcami czyli pracodawcami.

Terminowa realizacja
projektu i stuprocentowe wykorzystanie dotacji
stawia powiat wejherowski na pierwszym miejscu
w województwie!

Nie tylko inwestycje

Członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski, zajmujący się sprawami
oświaty w powiecie przedstawił szczegóły Zintegrowanego
Projektu Zawodowego Powiatu Wejherowskiego, którego
jest kierownikiem. Podkreślił
m.in. jak duże znaczenie dla
dobrej oferty szkół i poziomu
nauczania uczniów ma nie tylko współpraca z przedsiębiorcami, ale również ze szkołami
wyższymi. Ważną rolę odgry-

wa też doradztwo edukacyjne
i zawodowe, organizowanie
dorocznych targów edukacyjnych, wsparcie uczniów w formie praktyk, kursów i staży,
a także działania promocyjne.
To wszystko organizuje Powiat Wejherowski oraz same
placówki oświatowe.
W. Rybakowski poinformował zebranych o realizowanych w ramach projektu

- Uwarunkowania, które wpłynęły na koncepcję
rozwijania szkolnictwa zawodowego to przede wszystkim demografia, czyli stały
wzrosty liczby mieszkańców
powiatu, w którym przeważają małe i mikroprzedsiębiorstwa. Nasze szkoły
cieszą się dobrą współpracą z ponad 200 podmiotami
gospodarczymi - powiedziała Gabriela Lisius. - Powiat
wejherowski wykorzystał
szansę na pozyskanie środków
zewnętrznych
na
rozwój szkolnictwa zawodowego, bo takich środków

inwestycjach, czyli o rozbudowie zespołów szkół nr 3, i
4 w Wejherowie oraz nr 2 w
Rumi, a także Powiatowego
Zespołu Szkół Policealnych.
W szkołach powstają m.in.
nowe pracownie.
Poza projektem, którego
dotyczyło spotkanie w Starostwie, powiat z własnych
środków rozbudowuje Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, bardzo potrzebny w

tym dynamicznie rozwijającym się mieście.
Uczestnicy
konferencji
dyskutowali na temat doświadczeń współpracy, a
także możliwości powiązania oferty publicznego
kształcenia
zawodowego.
Na zakończenie wizyty w
Wejherowie, przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego
odwiedzili szkoły, w których
realizowane są inwestycje.

Projekt w pięciu szkołach
W powiecie wejherowskim funkcjonują 33 szkoły prowadzone przez samorząd powiatowy. Większość z nich, bo aż 19
to placówki kształcenia zawodowego (6 szkół branżowych, 5
techników, 7 szkół policealnych i 1 przysposabiająca do pracy).
Zintegrowany Projekt Zawodowy Powiatu Wejherowskiego realizowany jest w pięciu szkołach powiatowych: Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (branże: elektronika,
ICT, energetyka i ekoenergetyka), Powiatowym Zespole Szkół
nr 3 w Wejherowie (turystyka, sport i rekreacja), Powiatowym
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie (motoryzacja), Powiatowym
Zespole Szkół nr 2 w Rumi (transport i logistyka) oraz Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie (zdrowie i
srebrna gospodarka).

Etno Sabat w Muzeum

Spotkania z muzyką Kaszub

Dzisiaj (8 marca) w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie odbędzie się V Sabat Kaszubski. Tegoroczna edycja poświęcona jest
zagadnieniom etnodesignu kaszubskiego pt. „Etno inspiracje - etno fascynacje kaszubskie wzornictwo ludowe wczoraj i dziś”. Początek o godz. 17.00

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza w
najbliższą sobotę, 10 marca o godz. 18.00 na kolejny koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” pt. „Na górze stoji krziż”.

W programie m.in. sesja popularnonauko- nictwem kaszubskim. Jak co roku, będą również
wa, a także prezentacje i kiermasz pracowni występy kabaretowe oraz możliwość skosztowaartystycznych i galerii inspirujących się wzor- nia specjałów regionalnej kuchni kaszubskiej.

W koncercie wystapią: Joanna Żelazny - sopran, Marta
Jundziłł - mezzosopran, Patryk
Dopke - tenor, Łukasz Górczyński

- baryton, Witosława Frankowska - fortepian, słowo o muzyce.
Usłyszymy m.in. utwory pasyjne
napisane przez pastora Szymo-

na Krofeya (1586), pieśni w opr.
ks. Józefa Mazurowskiego (1870)
oraz współczesne pieśni wielkopostne w języku kaszubskim.
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WYDARZENIE
Wyróżnieni trenerzy:
Mirosław Ellwart, Karate Klub Wejherowo, karate
Tadeusz Gaweł, Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto, tenis stołowy
Marek Gorlikowski, RJK PZPOW Bliza-BalexMetal, radiojachting
Rafał Karcz, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe,
kickboxing
Piotr Netter, UKS Tri-Team Rumia, triathlon
Robert Niewiedziała, UKS Siódemka, biegi na orientację
Maria Pieper, Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan I
L.A. w Wejherowie, karate
Sławomir Piłat, Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan
I L.A. w Wejherowie, karate
Robert Sawicki, Akademia Piłki Siatkowej, piłka siatkowa
Wojciech Wasiakowski, WKB Gryf Wejherowo, boks
Nagrodzeni trenerzy wraz z samorządowcami.

Fot. Starostwo Powiatowe

Powiatowa Gala Sportu

Trenerzy i zawodnicy
nagrodzeni za osiągnięcia
W auli PZS nr 1 przy ulicy Bukowej 5 marca odbyła się uroczystość wręczenia nagród
trenerom i sportowcom powiatu wejherowskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie w
2017 r. Nagrodzono 10 trenerów, których zawodnicy otrzymali wysokie lokaty na szczeblu krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego oraz 40 sportowców,
którzy zdobyli w roku ubiegłym medale w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.
Najwięcej medali zdobyli
zawodnicy trenujący sztuki walki: karate tradycyjne, karate shotokan, boks i
kickboxing - w tych dyscyplinach nagrodzono aż 21 sportowców. Pozostali laureaci
reprezentują lekką atletykę, biegi na orientację, piłkę
siatkową, triathlon, żeglarstwo, wędkarstwo, kręglarstwo oraz tenis stołowy.
- Sport jest najlepszą formą promocji powiatu. Nasi uczniowie i ich trenerzy
odnoszą sukcesy nie tylko
w zawodach ogólnopolskich,
ale również międzynarodowych, promując nasz region
- powiedziała starosta Gabriela Lisius. - Wszystkie
nagrodzone osoby należy
uznać za bohaterów dzisiejszego wydarzenia i należą
się im wielkie podziękowania za dokonania sportowe.
Uhonorowani trenerzy i
zawodnicy otrzymali statuetki i nagrody pieniężne od
władz powiatu oraz upominki od władz swojego miasta
lub gminy.
Gratulujemy wszystkim
wyróżnionym!
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Na zdjęciach powyżej i poniżej zawodnicy, których zapraszano kolejno na scenę.
Więcej zdjęć z Gali Sportu zamieściliśmy na: facebook.com/PulsWejherowa.

Wyróżnieni sportowcy:
Patryk Andrzejewski, Klub Sportowy Karate „Sakura”, karate
Wiktoria Baranowska, Karate Klub Wejherowo, karate
Kamila Bryła, Akademia Piłki Siatkowej Rumia
Tytus Butowski, KS AZS-AWFIS Gdańsk, żeglarstwo
Paulina Damaske, Akademia Piłki Siatkowej Rumia
Wiktoria Dampc, Karate Klub Wejherowo, karate
Dariusz Damps, UKS Wiking, żeglarstwo
Michał Damps, UKS Wiking, żeglarstwo
Natalia Dawidowska, UKS Siódemka, biegi na orientację
Błażej Dąbrowski, RJK PZPOW Bliza-BalexMetal, radiojachting
Viktoria Dombrowska, WKB Gryf Wejherowo, boks
Michał Greszta, Polski Związek Wędkarski, wędkarstwo
Agnieszka Grubba, KS AZS-AWFIS Gdańsk, lekkoatletyka
Aleksandra Grubba, KS AZS-AWFIS Gdańsk, lekkoatletyka
Michał Jarliński, UKS Tri Team Rumia, triathlon
Marta Kąkol, AZS AWFiS Gdańsk, lekkoatletyka
Weronika Konefke, Akademia Piłki Siatkowej Rumia, piłka
siatkowa
Kacper Konkol, RJK PZPOW Bliza-BalexMetal, radiojachting
Jacek Krawczyk, UKS Tri Team Rumia, triathlon
Oliwia Kreft, UKS Siódemka, biegi na orientację
Maciej Kubiak, Endure Team, triathlon
Jakub Kuźba, UKS Siódemka, biegi na orientację
Sandra Lieske, Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan I
L.A. w Wejherowie, karate
Krzysztof Małachowski, Klub Sportowy Karate „Sakura”
Monika Małowiecka, Klub Sportowy Karate Sakura, karate
Artur Mroske, RJK PZPOW Bliza-BalexMetal, radiojachting
Dominik Noweta, WKB Gryf Wejherowo, boks
Bartłomiej Ogdowski, UKS Siódemka, biegi na orientację
Marcin Olszak, Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan I
L.A. w Wejherowie, karate shotokan
Maja Olszewska, TKKF Dębinki Gdańsk, kręglarstwo klasyczne
Weronika Pawlak, WKB Gryf Wejherowo, boks
Martyna Stanulewicz, Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan I L.A. w Wejherowie, karate shotokan
Filip Stark, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, Kickboxing
Paulina Stenka, GOSRiT Luzino, kickboxing
Kacper Stępniak, UKS Tri-Team Rumia, triathlon
Julia Trościanko, Akademia Piłki Siatkowej Rumia, piłka
siatkowa
Karolina Witbrodt, Karate Klub Wejherowo, karate
Adam Wróbel, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe,
kickboxing
Małgorzata Zabrocka, Karate Klub Wejherowo, karate
Grzegorz Żurek, UKS Siódemka, biegi na orientację
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UROCZYSTOŚCI

Na placu Jakuba Wejhera przemawiał
prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mirosław Gaffka, a także prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Rocznica śmierci
Jakuba Wejhera
W 361 rocznicę śmierci
Jakuba
Wejhera
mieszkańcy oddali hołd
założycielowi miasta.
Pamiętali o nim przedstawiciele władz samorządowych, działacze Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego i Ojcowie Franciszkanie. Obecne
były poczty sztandarowe oraz
delegacje instytucji i organizacji z Wejherowa, gminy
Wejherowo, gminy Krokowa
i z Pucka.
Uroczystość
pod
pomnikiem Jakuba Wejhera poprzedziła msza św. w
kościele św. Anny oraz złożenie kwiatów na grobie
XVII-wiecznego założyciela
i właściciela miasta.

Kwiaty pod pomnikiem składali m.in. przedstawiciele
służb mundurowych z Komendantem Powiatowym
Policji insp. Beatą Perzyńską (zdjęcie powyżej) oraz
przedstawiciele samorządu z przewodniczącym Rady
Miasta Wejherowa Bogdanem Tokłowiczem (poniżej).

Hołd Bohaterom
Mieszkańcy
oraz
władze samorządowe
Wejherowa i powiatu
wejherowskiego oddali hołd Bohaterom w
Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych.
1 marca odbyła się uroczystość ku czci Żołnierzy
w kościele pw. Chrystusa
Króla i Bł. Siostry Alicji Kotowskiej. Podczas mszy św.
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Tadeusza
Reszki, kazanie o patriotyźnie, odwadze i nieprzekraczalnej granicy, która
dzieli dobro i zło wygłosił
ks. dziekan Daniel Nowak.
Uczestnicy uroczystości
(w tym młodzież) przeszli
potem pod Bramę Piaśnicką, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Odbył się tam
również Apel Pamięci.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminy Łęczyce, której należy się duże uznanie za grę na instrumentach w trudnych, mroźnych warunkach.

Żołnierze wyklęci i niezłomni, upamiętniani 1 marca to
przede wszystki żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W ponurym czasie stalinowskiego terroru
byli również inni bohaterowie, więzieni i zabijani przez aparat
NKWD, a potem wyklęci i przez długie lata zapomnieni.
Taką postacią jest kmdr Zbigniew Przybyszewski, którego
przypominamy na str. 13.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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KULTURA
Teatr OKO w Filharmonii Kaszubskiej

„Śluby panieńskie”
po raz ostatni
W miniony piątek, 2 marca w Filharmonii Kaszubskiej wejherowski Teatr OKO po raz ostatni zaprezentował spektakl. „Śluby panieńskie” A. Fredry. Przedstawienie, należące do klasyki polskiej
komedii, pełnej intryg, bardzo podobało się publiczności, o czym
świadczy owacja na zakończenie.

Rejs statkiem w bibliotece

Spektakl „Na wodzie”
rozbawił publiczność
Świetna zabawa, doskonały wybór scen i znakomici aktorzy to najkrótsza recenzja spektaklu „Na wodzie” (opartego na kultowej komedii
„Rejs”), zarezentowanego czterokrotnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Dochód z przedstawienia zostanie przeznaczony na
wejherowskie Hospicjum Domowe pw. św. Judy Tadeusza.
W
przedsięwzięciu
uczestniczyły znane osoby, m.in. miejscy radni
oraz aktorzy grupy teatralnej „Errata”, działające w bibliotece.
Zagrali: Bartosz Aleksandrowski, Katarzyna
Ciesiołkiewicz, Bartło-

miej Czyżewski, Rafał
Dębski, Marcin Drewa,
Jacek Gafka, Beata Gosz,
Tomasz Groth, Bogusław
Kaczmarek, Agnieszka
Lakowska, Karol Miller,
Monika Płomin, Rafał
Płotka, Karol Roda, Tobiasz Roda, Rafał Szlas,

Bartłomiej
Szreder,
Aleksandra Ucińska-Makowska, Wioletta Urbańska, Kazimierz Wójcik i
Piotr Zubowicz. Spektakl
wyreżyserowała Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek,
a scenografię przygotowała
Aleksandra Lis.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Premiera Ślubów panieńskich odbyła się w październiku 2017r. Wtedy, po
rocznych przygotowaniach,
wystawiono ją dwukrotnie
na deskach Filharmonii
Kaszubskiej. Niedawno, 1
marca spektakl wystawiono
w Gniewinie, a 2 marca ponownie w Filharmonii. Sala
widowiskowa była wypełniona w pełni, a trwający
dwie i pół godziny spektakl
został nagrodzony przez widzów owacją na stojąco.
W sposób szczególny na
uwagę zasłużyli: Artur
Szymerowski w roli Albina oraz Izabela Grzenkowicz w roli Klary (oboje na
zdjęciu). Popisy aktorskie
tych dwojga publiczność
nagradzała szczególnie głośnymi brawami. Izabela
Grzenkowicz po rolach w
poprzednich
spektaklach
teatru OKO doczekała się
swoich wiernych fanów.
- Było to bardzo duże wyzwanie. Szczególną trudność
przysporzyło aktorom posługiwanie się językiem z epoki w sposób komunikatywny
dla widza - mówi reżyser

przedstawienia Wojciech
Rybakowski. - Czasami w
połączeniu ze słowem potrzeba było by wesprzeć

wypowiedź
sugestywnym
gestem. Podziękowanie należy się wszystkim aktorom,
ale i obsłudze sceny.

„Śluby panieńskie - Teatr OKO
W roli Anieli wystąpiła Paulina Angel, Klarę zagra Izabela Grzenkowicz, Gustawa - Mieszko Weltrowski, a Albina
- Artur Szymerowski.
Poza tym na scenie wystąpili: Marek Czoska (Radost),
Bożena Wójcik (Dobrójska) i Andrzej Szmytke (Jan).
Reżyseria: Wojciech Rybakowski
Muzyka: Michał Ciesielski

Przedstawienie charytatywne

„Srebrna Nitka” zaprasza
W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie 9 marca
br. o godz. 18.00 odbędzie się kabaretowy spektakl charytatywny pt. „Ona i On na
przestrzeni dziejów” w wykonaniu grupy teatralnej „Srebrna Nitka”.

Aktorzy grali nie tylko na scenie, ale byli również pośród publiczności. Cała sala
zamieniła się w pokład statku, na którym rozgrywała się akcja spektaklu. Widzowie popłynęli w rejs razem z aktorami, zgodnie z hasłem rejsu: „Pracujesz na
lądzie, wypoczywaj na wodzie”.
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Spektakl powstał w oparciu
o scenariusz Kingi Krajkowskiej, która również wyreżyserowała całość widowiska.
Pomysły do scen i tekstów
wnieśli także sami aktorzy-amatorzy z grupy teatralnej
„Srebrna Nitka”, działającej
przy Wejherowskim Uniwersy-

tecie Trzeciego Wieku YMCA.
Przedstawienie miało swoją
premierę podczas styczniowego spotkania słuchaczy i
wolontariuszy WUTW YMCA
w Atlantiku. Wystawione było
też w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Wejherowie.
Program wypełniony jest

znakomitymi skeczami, które
dostarczają wiele zabawy. Warto poświęcić godzinę na obejrzenie tego widowiska, które
ma cel charytatywny. Całkowity
dochód ze spektaklu przeznaczony jest na funkcjonowanie
Hospicjum Domowego pw. św.
Judy Tadeusza w Wejherowie.
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ORGANIZACJE
Nowe stowarzyszenie

Wspólnota Pokoleń
Wejherowska Wspólnota Pokoleń to nazwa nowego stowarzyszenia, które poprzez dialog i współpracę chce łączyć różne
pokolenia i organizować ciekawe spotkania, m.in. poświęcone
historii Polski, tradycji, kulturze.
Przewodniczący
„Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń” Zygmunt Pałasz
oraz wiceprzewodniczący
Edward Formela przedstawili cele stowarzyszenia i planowane formy
działalności prezydentowi
Wejherowa Krzysztofowi
Hildebrandtowi.
- Podstawą rozwoju społeczeństwa jest dialog i współpraca. Chcemy budować
przestrzeń przyjazną nam
wszystkim poprzez stworzenie w Wejherowie pomostu
pokoleniowego
mieszkańców - powiedział Zygmunt
Pałasz podczas spotkania w
ratuszu. - Będziemy popularyzować najnowszą historię
Polski, podtrzymywać tradycję narodową, pielęgnować
polskość oraz rozwój świado-

Nie zabrakło grupy z Wejherowa

Zlot Morsów w Helu
mości obywatelskiej i narodowej. Chcemy upamiętniać
i upowszechniać działalność
osób i grup zaangażowanych
w rozwój demokracji, a także
rozwój kultury, sztuki i tra-

dycji. Będziemy organizowali
spotkania z ciekawymi ludźmi i wystawy patriotyczne.
Stowarzyszenie
będzie
działać przy pl. Jakuba Wejhera 11 (dawny Fantomas).

Do Helu zjechały się 3 marca „morsy” z całego kraju. W IV Zlocie Morsów pod nazwą „Na początku Polski” nie zabrakło członków Klubu Wejherowskich Morsów, będącego sekcją Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego. Pogoda była idealna dla amatorów kąpieli zimowych: minus
5 stopni Celsjusza i lekki wiatr. W imprezie udział wzięło około 800 osób.
Po zbiórce odbyła się parada morsów ulicami Helu.
W samo południe morsy rozpoczęły rozgrzewkę, aby pół
godziny później wejść do wody i ustawić się do zdjęcia
panoramicznego w wodzie.
Po zakończeniu pluskania się w lodowatej wodzie,
uczestnicy wydarzenia spotkali się na gorącym posiłku
i słodkich poczęstunkach.
Sobotni IV Zlot Morsów

w Helu miał też cel charytatywny. Organizatorzy
zbierali datki na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla strażakó z OSP Hel.
Szef Klubu Morsów Paweł Formela przypomina,
że następna kąpiel jak zwykle odbędzie się sobotę i zaprasza wszystkich chętnych.
Zainteresowanych prosi o kontakt. Szczegóły na
stronie internetowej:

http://sportwejherowo.
pl/morsy-wejherowo

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Klub Miłośników Wejherowa

Ciekawa lekcja historii miasta
W Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej w Wejherowie odbyło sie kolejne spotkanie Klubu Miłośników Wejherowa, podczas
którego ciekawą prelekcję pt. „Życie wejherowian w latach 1945-1950 w
relacjach prasowych” zaprezentował Marcin Gniech.

- Serdecznie dziękuję naszemu koledze za bardzo ciekawą prelekcję, a także dyrektor
Powiatowej Biblioteki Barbarze Gusman za gościnność oraz pozostałym uczestnikom za
przybycie i zainteresowanie - powiedział Paweł Formela, miejski radny oraz szef Klubu Miłosników Wejherowa.

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu,
ukierunkują gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.
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EDUKACJA
Dzień Patrona Szkoły

Konkurs, gry i
muzyka Chopina

Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej w SP nr 6

Wysoki poziom rywalizacji
W Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się XIII Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Szkół
Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych Miasta Wejherowa pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa.

1 marca 2018 r. był dniem wyjątkowym dla
uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły
Muzycznej w Wejherowie. Tego dnia społeczność szkolna obchodziła Dzień Patrona
Szkoły - Fryderyka Chopina.

nr 2 Krystyna Grubba,
przewodnicząca i zastępczyni Rady Rodziców przy SP nr
6 oraz przedstawiciele sponsorów. Przewodniczący Rady
Miasta Wejherowa Bogdan
Tokłowicz
pogratulował
laureatom i uczestnikom
wysokiego poziomu wiedzy
informatycznej.
W części artystycznej
wystąpili instrumentaliści,
wokaliści i tancerze Szkoły
Podstawowej nr 6. Opracowanie muzyczne - Jolanta
Noske, scenografia - Aleksandra Lis, taniec - Elżbieta Majerowska.

Nauczyciele zorganizowali dla uczniów konkurs w zakresie wiedzy muzycznej, konkurs pod hasłem „Jaka to melodia”, konkurs plastyczny oraz karaoke. Zainteresowaniem
cieszyły się również loteria i gry planszowe prowadzone
przez pana Daniela Oparę.
Na sali koncertowej został wyświetlony krótki film upamiętniający wydarzenia z życia szkoły. Prezentacja powstała dzięki współpracy Rady Rodziców, Weroniki Korthals i
Marcina Sulborskiego.
Tradycyjnie tego dnia odbył się koncert, podczas którego zostały wykonane dzieła Fryderyka Chopina. Zabrzmiały
preludia, mazurki, polonez, cantabile, etiuda i jedna z najsłynniejszych pieśni- „Życzenie” wykonana przez uczennicę
klasy wiolonczeli.
Dyrekcja szkoły i nauczyciele dziękują Radzie Rodziców,
za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu
Dnia Patrona Szkoły.
Urszula Zakrzewska

W turnieju rywalizowało 28 uczniów z Wejherowa
i z Rumi. Uczestnicy musieli napisać test z wiedzy informatycznej oraz wykazać
się wiedzą m.in. z budowy
komputera, elementów programowania, arkusza kalkulacyjnego i algorytmiki.
Wszyscy bardzo dobrze
poradzili sobie z konkurencjami. Rywalizacja o czołowe
lokaty była bardzo zacięta a
poziom zawodów - wysoki.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce
drużynowo zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 11 Wej-

herowo, zaś drugie i trzecie
miejsca wywalczyły drużyny
reprezentujące Szkołę Podstawową nr 6 w Wejherowie. Indywidualnie pierwsze
miejsce wywalczył Radosław Leszczyński (SP 11),
drugie miejsce zajął Maciej
Zdziebłowski (SP 6), a trzecie miejsce - Nikodem Królczyk (SP 11).
W kategorii gimnazjalnej
drużynowo zwyciężył Oddział w Szkole Podstawowej nr 11, przed SP nr 6 i
oddziałem w SP nr 9 - wszyscy z Wejherowa. Indywidualnie pierwsze miejsce zdobył

Dawid Derron (O. Gimnazjalny w SP nr 6), drugie
- Jakub Litwin (O. Gimnazjalny w SP nr 11) a trzecie Radosław Składowski (O.
Gimnazjalny w SP nr 11).
Zdobywcy
pierwszych
trzech miejsc otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, w
tym m.in. przez Radę Rodziców przy SP nr 6 i Powiatowy Cech Rzemiosł. Nagrody
wręczali: dyrektor SP nr 6
Piotr Litwin, przewodniczący Rady Miasta Bogdan
Tokłowicz, dyrektor PZS

KONDOLENCJE

Panu
Ryszardowi Świlskiemu

Panu
prof. dr. hab. Krzysztofowi Szałuckiemu

Członkowi Zarządu Województwa Pomorskiego

Członkowi Zarządu Województwa Pomorskiego

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

Matki

składają

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta
Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta
Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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POWIAT
Mieszkańcy Rozłazina na uroczystości w Oliwie

Rocznica Marszu Śmierci

W 73. rocznicę pieszej ewakuacji więźniów obozu Stutthof, delegacja młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie uczestniczyła, w uroczystej mszy
św. w Archikatedrze w Oliwie, sprawowanej w intencji ofiar Marszu Śmierci i żyjących
byłych więźniów Obozu Stutthof.
Szkołę w Rozłazinie (gmina Łęczyce) reprezentowała 10-osobowa delegacja
uczniów, poczet sztandarowy, dyrektor szkoły Tadeusz Spierewka, nauczyciele
- Monika Klawikowska i Tadeusz Pirycki oraz członek
Gminnego Komitetu Miejsc
Pamięci w Łęczycach Leszek
Buchowski.
Uroczystą mszę świętą
celebrował biskup Zbigniea
Zieliński, który w kazaniu
przypomniał historię obozu
Stutthof i gehennę, jakiej

zostali poddani byli więźniowie obozu. Biskup podziękował pracowników muzeum i
nauczycielom za utrwalanie
pamięci i przekazywanie historii młodzieży.
W sali wielkiego refektarza odbyło się też spotkanie,
podczas którego składano
życzenia i śpiewano kolędy
(wydarzenie miało miejsce
25 stycznia), przy akompaniamencie zespołu ze szkoły
w Rozłazinie.
Maciej Kaliński
Fot. Leszek Buchowski

19 marca o godz. 15.00 pod
siedzibą Cechu przy ul. Hallera
18 w Wejherowie spotkają się
uczestnicy uroczystości, w tym
działacze organizacji, poczty
sztandarowe i młodzież Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w
Wejherowie. Ok. 15.30 nastąpi przemarsz ulicami miasta z
towarzyszeniem orkiestry kaszubskiej p. Plichty.
Na Skwerze św. Jana Pawła
II rzemieślnicy i ich goście złożą kwiaty pod pomnikiem Ojca
Świętego. O godz. 16.00 msza
św. w kościele Trójcy św. odbędzie się msza św. w intencji
rzemieślników. Podczas mszy
zaśpiewa wejherowski Chór
Camerata Musicale. Potem
uczestnicy uroczystości udadzą się na poczęstunek.
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Dla chorej
małej Liliany
W Luzinie w niedzielę 18 lutego odbyła się kolejna odsłona akcji „Pomaganie
mamy we krwi”. Tym razem cenny dar
krwiodawcy przekazywali dla trzyletniej
Liliany, która choruje na białaczkę. Zebrano 37 litrów krwi.
Frekwencja dopisała i
wielu mieszkańców zdecydowało się pomóc chorej
diewczynce. Już od godziny dziewiatej przed kaplicą
Matki Boskiej Różańcowej
w Luzinie na krwiodawców czekały dwa mobilne
punkty poboru krwi.

Dzień
świętego
Józefa
Coroczne
tradycyjne
święto wszystkich rzemieślników to dzień ich
patrona św. Józefa. Jak co
roku tego dnia w Wejherowie odbędzie się uroczystość, organizowana
przez Powiatowy Cech
Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związek Pracodawców.

Zbiórka krwi w Luzinie

Łącznie w akcji wzięło udział 108 osób, z
czego 83 oddały krew.
Udało się uzyskać ponad 37 litrów krwi.
Zbiórka była dedykowana trzyletniej Lilianie,
która choruje na białaczkę
i potrzebuje pomocy.

Patriotyczna uroczystość w Choczewie

Pamiętają o bohaterach
Narodowy
Dzień
„Żołnierzy
Wyklętych” obchodzono w
Choczewie.

Gmina Łęczyce

Po kaszubsku
w Bożympolu
W kościele parafialnym pw. św. Piotra Apostoła w Bożympolu Wielkim odprawiona została
msza św. w języku kaszubskim, którą sprawował i kazanie wygłosił ks. proboszcz z Gniewina
Marian Miotk.

We mszy św. uczestniczyli Kaszubi z gminy Łęczyce,
członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, miejscowy
zespół regionalny „Bożepolanie’’ oraz zespół „Lewino’’ z Lęborka. W czasie mszy św. fragmenty Pisma Świętego w rodnej mowie czytali: Paweł Jakiel, Zbigniew Pryczkowski
oraz Ryszard Wenta.
Ks. proboszcz Alfons Formela podziękował wszystkim za
udział w liturgii kaszubskiej i zaprosił do sali katechetycznej
na słodki poczęstunek połączony ze śpiewem pieśni kaszubskich. Rozmawiano również o sprawach związanych z rozwojem kaszubszczyzny w gminie Łęczyce. To wydarzenie na
pewno wpłynęło na promocję kultury kaszubskiej w gminie.
Maciej Kaliński

Uroczystym apelem i
koncertem Andrzeja Kołakowskiego przypomniano
historię i sylwetki „Żołnierzy
Wyklętych”. O oprawę artystyczną zadbali nauczyciele
i młodzież z Zespołu Szkół w
Choczewie, a także Stowarzyszenie im. kpt Antoniego
Rymszy ps. Maks.

Iwona Guzowska w Bolszewie

Festiwal KobieTy

- Festiwal KobieTy to pochwała kobiecości. Kobieta jest siłą i każdy, kto pojawi się 10
marca w Bolszewie przekona się o tym. Już ja się o to postaram -opowiada Iwona Guzowska, wielokrotna mistrzyni kick-boxingu i boksu, która będzie gościem specjalnym
festiwalu. Dama boksu 10 marca o godz. 17.00 poprowadzi wykład, podczas którego
zachęci uczestniczki do walki o siebie.
- Opowiem uczestniczkom swoją historię, w której dramaty przeplatają się ze szczęściem. Porozmawiam z nimi też o ich problemach, sile, której muszą mieć wiele by podejmować wyzwania. Ubiegłoroczna edycja jej imprezy przyciągnęła wiele mieszkanek Wybrzeża. Panie chcą takich spotkań i to mnie
właśnie pociąga w pracy charytatywnej. Jeżeli tylko mogę, pomagam. W ten sposób odwdzięczam się
ludziom, którzy kiedyś mi pomogli, podali rękę. Dla człowieka w potrzebie nawet najmniejszy gest
może okazać się bardzo ważny - dodaje sportsmenka.
Twórcami Festiwalu KobieTy są: Klub Pomysłowych Mam PomaTka (w trzyosobowym składzie: Hanna Arendt-Szczubiała, Iga Gołąbek, Marta Solek-Sękowska). Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, gdzie odbędzie się to wydarzenie. Wstęp wolny.
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HISTORIA
Kmdr Zbigniew Przybyszewski - obrońca Helu zamordowany w więzieniu w 1952 roku

Bohater przywrócony pamięci

Zapisane drobnym pismem listy z oflagu i z komunistycznego więzienia są w tym domu prawdziwym skarbem. Wiążą się nie tylko z historią rodziny, ale też z historią Polski. Napisał je Zbigniew Przybyszewski, dowódca tzw. baterii cyplowej w Helu, która w
1939 roku skutecznie odpierała niemieckie ataki. Patriota, którego spotkał tragiczny los tzw. żołnierza wyklętego, był dziadkiem
Anny Bogusławskiej-Narloch, mieszkającej w Strzebielinie w powiecie wejherowskim. Pani Anna i jej rodzina z dumą przechowują pamiątki po dziadku, jednym z kilku komandorów niesłusznie oskarżonych i zgładzonych przez komunistycznych oprawców.
We wrześniu 1939 roku
kapitan Zbigniew Przybyszewski dowodził 31 Baterią
im. kmdra ppor. Heliodora Laskowskiego, złożoną z
czterech dział typu Bofors,
rozmieszczonych na helskim
cyplu. Bateria, jej dowódca i
załoga odegrali najważniejszą rolę w 32-dniowej obronie Helu, który poddał się 2
października 1939 r.
Postać komandora przypomina Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, noszące jego
imię. Dzięki tej placówce coraz więcej turystów i mieszkańców poznaje ciekawą
historię, związaną z obroną
Helu, a także nazwiska wybitnych dowódców.
PRZEŻYŁ 45 LAT
Lubiany i szanowany
przez kolegów oraz podległych żołnierzy, ceniony
przez przełożonych, odważny i opanowany, służący
pomocą innym - tak wspominają Przybyszewskiego
wszyscy, którzy się z nim zetknęli. Pisze o tym w książce „Bohater obrony Helu”
Krzysztof Zajączkowski.
Autor podkreśla m.in. że
Przybyszewski był „przedstawicielem pokolenia, które
wyrosło w II Rzeczypospolitej, zbudowało niepodległą
Polskę, a potem ofiarnie jej
broniło wobec agresji sąsiadów. Wielu zapłaciło za to
życiem w powojennej Polsce,
tak jak Przybyszewski, który
przeżył zaledwie 45 lat”.
Zbigniew
Przybyszewski, urodził się i wychował
się na Kujawach, w okolicy
Kruszwicy. W 1930 ukończył
Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu.
Był m.in. zastępcą dowódcy
na torpedowcach ORP „Krakowiak” oraz ORP „Mazur”, I
oficerem artylerii na niszczycielach ORP „Burza” i „Błyskawica”. W marcu 1938
roku awansował na stopień
kapitana Marynarki Wojennej, a w październiku został

dowódcą baterii w Helu.
SZCZĘŚLIWE LATO...
Razem z żoną Heleną
i dwuletnią córką Danusią przeniósł się wówczas z
Gdyni na Półwysep. W willi
„Promiennej”, otoczonej sosnowym lasem, małżonkowie spędzili ostatnie przez
wojną Bożego Narodzenie.
Napisała o tym w pamiętniku Helena Przybyszewska, a jej wnuczka - Anna
Bogusławska-Narloch oraz
jej córka Beata przechowują babciny pamiętnik,
oprawiony w czerwoną, zdobioną okładkę. Na zapisanych „maczkiem” stronach
znajdujemy relacje z życia
szczęśliwych młodych małżonków i ich córeczki.
W jednym z ostatnich zapisów Helena Przybyszewska odnotowała:
„Szczęśliwe lato 1939 roku na Helu! Wymarzona pogoda, gorący piasek i ciepłe,
rozsłonecznione morze. Plaża tuż przed domem...”
...I WOJNA
Jednak latem 1939 roku robiło się bardzo niebezpiecznie. Na Półwyspie
Helskim przybywało fortyfikacji i żołnierzy. Wybuch
wojny oznaczał dla nich
początek trudnej bitwy,
w której dowodzone przez
Przybyszewskiego
działa osłaniały walczącą Gdynię i prowadziły skuteczny
ostrzał niemieckich pancerników „Schleswig-Holstein”
i „Schlesien”. Podczas walk
25 września 1939 roku Przybyszewski został ranny, ale
pozostał na stanowisku do
końca. Dowódca i jego żołnierze z rozczarowaniem przyjęli decyzję o kapitulacji.
NICZEGO MI
NIE BRAKUJE
Wojnę Zbigniew Przybyszewski spędził w oflagach,
działając w konspiracji i
trzykrotnie próbując ucieczki. Dzielnie znosił trudne
warunki, czasem głód, a tak-

że dokuczającą mu chorobę.
W listach do żony prosił, żeby nie przysyłała mu paczek,
bo niczego mu nie brakuje.
Podobnie było kilka lat
później, kiedy siedział w
więzieniu na Mokotowie.
Wówczas także zapewniał
ukochaną Helenę, że ma
dobre wyżywienie, co oczywiście mijało się z prawdą.
Ponad 100 listów z oflagu
i ten jeden jedyny z dwuletniego pobytu w więzieniu
na Rakowieckiej w Warszawie (napisany 21 maja 1952,
jedyny na jaki pozwolono) to
cenne pamiątki po dziadku.
To również dowód na to, jak
szlachetnym, odważnym i
dobrym człowiekiem był Zbigniew Przybyszewski.
- On zawsze myślał o innych, a nigdy o sobie - mówi pani Anna. - Nie skarżył
się, nie narzekał. Z listów
wynika, że bardzo martwił
się o bliskich, zwłaszcza o
żonę, wychowującą córkę,
podczas gdy on był z dala od
domu. Mimo wykształcenia,
umiejętności i zasług, był
człowiekiem skromnym, nie
lubił być w centrum zainteresowania.
CORAZ GORZEJ
Po wojnie bohater kampanii wrześniowej wrócił do domu w Gdyni i do Marynarki
Wojennej. Piastował w wojsku ważne funkcje, tworzył
system artyleryjskiej obrony
Wybrzeża, szczególną wagę
przywiązując do budowy baterii w Gdyni Redłowie.
Mimo, że Z. Przybyszewski awansował na stopień komandora porucznika, czuł się
w wojsku coraz gorzej. Odmawiał zapisania się do partii,
nie mógł pogodzić się z rusyfikacją Marynarki Wojennej.
Aresztowany we wrześniu
1950 roku kmdr por. Zbigniew Przybyszewski został
oskarżony o zdradę, dywersję, udział w spisku. Przybyszewski trafił do więzienia
pierwszy, ale w następnych

miesiącach aresztowano kolejnych oficerów.
SĄDOWA ZBRODNIA
Brutalne przesłuchania,
trwały ponad dwa lata. W
haniebnym procesie siedmiu
komandorów, zapadło pięć
wyroków śmierci, z których
trzy wykonano. Komandor
Przybyszewski jako jedyny
w tym procesie nie poprosił o
ułaskawienie. Zrobiła to natomiast jego żona, wysyłając
do Bieruta własne pismo oraz
list od córki. Na próżno...
16 grudnia 1952 roku
w więzieniu na Mokotowie strzałem w tył głowy
zabito komandora Stanisława
Mieszkowskiego
oraz komandora porucznika
Zbigniewa Przybyszewskiego. Cztery dni wcześniej
w taki sam sposób zginął komandor Jerzy Staniewicz.
TUŁACZKA I ŻAL
Zrozpaczona Helena Przybyszewska musiała opuścić
Gdynię i Wybrzeże.
- Babcia i mama znalazły
się w bardzo trudnej sytuacji,
wyrzucone z domu, bez środków do życia - opowiada pani
Anna, córka Danuty Przybyszewskiej. - Zamieszkały
w Toruniu, gdzie się urodziłam. Pomagał im mieszkający po wojnie w Londynie
Jan Busiakiewicz, przyjaciel
dziadka jeszcze ze szkoły, ojciec chrzestny mojej mamy.
Helena Przybyszewska
mieszkała również w Poznaniu i Białymstoku. W
1957 roku wróciła do Gdyni, a w latach siedemdziesiątych zamieszkała w
Gdańsku Wrzeszczu, gdzie
pracowała jako aktorka w
Teatrze „Miniatura”. Wcześniej, w czasie wojny Helena była łączniczką AK.
Mimo rehabilitacji i uniewinnienia jej męża w 1956
roku, nigdy nie dowiedziała
się, gdzie został pochowany.
Zresztą trudno w ogóle mówić o pochówku. Ciała ludzi
zabijanych w stalinowskich

więzieniach były zakopywane w masowych grobach.
- To bardzo bolesne, podobnie jak świadomość fizycznego i psychicznego cierpienia,
którego doświadczył mój
dziadek - mówi wnuczka komandora. - Do dzisiaj trudno
mi czytać materiały na ten
temat, bo to zawsze wywołuje płacz i przygnębienie.
Helena
Przybyszewska
zmarła w sędziwym wieku
w Rumi, gdzie przebywała
u wnuczki Anny i jej rodziny (rodzina mieszkała tam
przed przeprowadzką do
Strzebielina).
- Moja mama Danuta
mieszka od wielu lat w Szwecji i niechętnie wraca do
bolesnych wspomnień - wyjaśnia Anna Narloch, która
razem z córką Beatą, mężami obu pań oraz wnukami:
Maciejem i Michałem pielęgnują pamięć o niewinnie
straconym dziadku. W 2015
r. Zbigniew Przybyszeski został pośmiertnie awansowa-

ny na stopień komandora.
Rodzina z wielkim wzruszeniem uczestniczyła w
uroczystym pogrzebie trzech
komandorów (z udziałem
Prezydenta RP), którzy
wreszcie doczekali się godnego pochówku i grobu na
Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym roku ma tam spocząć dowódca
floty z 1939 roku - admirał
Józef Unrug.
AK.

Z archiwum „Pulsu”
Ten artykuł w szerszej wersji (obecny tekst został skrócony oraz uzupełniony o aktualne informacje) zamieściliśmy w
„Pulsie Wejherowa” pięć lat temu: 28 marca 2013 roku. Rok
później w lutym 2014 roku na tzw. Łączce na warszawskich
Powązkach odnaleziono szczątki komandora Z. Przybyszewskiego oraz komandora Stanisława Mieszkowskiego.
Obu oficerów, a także kmdra Jerzego Staniewicza, uroczyście pochowano w grudniu ub. roku na cmentarzu wojskowym
na Oksywiu (pisaliśmy o tym w „Pulsie” 21.12.2017 r.).
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sport
Piłka ręczna

Piłka ręczna. Mistrzostwa Powiatu

Tytani dostali Najlepsze bolszewianki
tęgie lanie
Na własnym parkiecie Tytani Wejherowo zostali „rozjechani” przez MKS Brodnica 22:33.
Ani przez chwilę wejherowianie nie zagrażali
gościom, więc niewiadomy był tylko rozmiar
klęski.
A miało być tak pięknie
i niektórym zamarzył się
nawet awans do I ligi piłki
ręcznej. Kochani kibice „za
wysokie progi”. Wejherowianie zajmują teraz czwarte
miejsce w ligowej tabeli.
Wydaje się, że było to najsłabsze spotkanie Tytanów
w tej fazie rozgrywek. Tytani
zagrali tragicznie w ataku,
rozegraniu, a koncentracja

zawodników była raczej treningowa niż meczowa.
Przy tak dużej ilości niewykorzystanych stuprocentowych okazji bramkowych,
nie da się wygrać meczu nawet z najsłabszą drużyną w
lidze.
Kolejnym rywalem Tytanów, 10 marca, tym razem
na wyjeździe będzie Jeziorak Iława.

Kickboxing w Luzinie
18 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie, w
godz. 10.00-18.00 odbędzie się Klubowy Turniej Pierwszego
Kroku w kickboxingu pod patronatem starosty Gabrieli Lisius. Weźmie w nim udział ponad 100 młodych sportowców,
trenujących kickboxing w Wejherowskim Stowarzyszeniu
Sportowym oraz sekcji kickboxingu GOSRiT Luzino.
OGŁOSZENIE
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Na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie (dawne Samorządowe Gimnazjum), odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Piłce Ręcznej Dziewcząt. W rywalizacji wzięło udział 9 zespołów z różnych
gmin powiatu wejherowskiego. Wygrała drużyna gospodarzy.
Taka duża frekwencja na
zawodach cieszy organizatoró i świadczy o olbrzymim
zainteresowaniu tą dyscypliną sportu w naszym powiecie. Zwycięzcą turnieju
został faworyt turnieju, czyli drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Drużyna
zagrała w składzie: Monika
Kandzorra, Julia Holk-Łebińska, Weronika Łynka,
Martyna Meyer, Alicja Szczy-

pior, Agata Syska, Kornelia
Dampc, Marta Drzeżdżon,
Julia Gehrmann, Emila Jarzębińska, Natalia Klas,
Klaudia Katzor, Karolina
Chamerek, Wiktoria Czernowałów, Agata Gebhardt,
Wiktoria Loewanu.Opiekunem drużyny jest Joanna
Syska.
Organizatorami
zawodów byli: Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo-Wy-

chowawczych w Wejherowie
oraz Szkoła w Bolszewie.
Kolejne miejsca zajęły :
II - SP nr 6 w Wejherowie
III - SP w Kostkowie
IV - SP w Szemudzie
V - SP nr 2 w Luzinie
VI - SP w Bożympolu
Wielkim
VII - SP nr 1 w Rumi
VIII - SP w Choczewie
IX - SP nr 3 w Redzie

Tenis stołowy

I Liceum
drugie na
Pomorzu

Po wygranych zawodach powiatowych
i półfinale wojewódzkim reprezentacja I LO
w Wejherowie w składzie Tomasz Joachimiak, Przemysław Dosz
i Maciej Kuptz awansowała do XVIII finału województwa w
drużynowym
tenisie
stołowym chłopców.
Zwycięstwo w grupie z
Warcinem i Sztumem dało wejherowianom awans
do finału w którym I LO
zmierzyło się z XIV LO z
Gdańska. Ta szkoła ma w
składzie czołowych zawodników w Polsce. Mecz zakończył się wynikiem 3:0
dla gdańszczan.
Sukcesem wejherowskiej
szkoły jest II miejsce w wojewódzkiej licealiadzie, a
przegrana z czołowymi zawodnikami w Polsce nie
powinno być powodem do
wstydu.
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SPORT
Futsal. Sport dla wszystkich

Puchary
Jakuba Wejhera
W Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Jakuba Wejhera główne trofea oraz nagrody dla najlepszych
zawodników ufundowane przez prezydent
Krzysztofa Hildebrandta powędrowały do
Sychowianki i Nordiki.
W kategorii oldbojów (zawodnicy 35.letni i starsi) drużyna Sychowianki Sychowo w meczu finałowym pokonała
2:0 Nordikę Wejherowo. Bramki zdobyli: A. Spigarski i
S. Górkowski.
Sychowianka Sychowo: S. Kass, A. Spigarski, R. Sarbak, D. Mehring, S. Górkowski, S. Krauze, S. Czerwionke.
Nordika Wejherowo: J. Sobczak, K. Szczygieł (najlepszy
strzelec), D. Mudlaff, K. Skorupski (najlepszy zawodnik),
L. Mehring.
Najlepszym bramkarzem został W. Pionk z Prosportu.
Wśród seniorów zwyciężyła wejherowska Nordika w
meczu finałowym pokonując 1:0 Mundurówkę Wejherowo. Bramkę zdobył K. Listewnik.
Nordika Wejherowo: J. Sobczak (najlepszy bramkarz),
K. Szczygieł , J. Ekstowicz, K. Listewnik, S. Fajtek.
Mundurówka Wejherowo: D. Klimczak, P. Petke, J. Petke, M. Kamiński (najlepszy strzelec), M. Fanslau.
Najlepszym zawodnikiem został J. Leske z BorHydu.
Turniej, którego organizatorem było Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, prowadził i sędziował licencjonowany menedżer sportu Leszek Lenda.
L.L.
OGŁOSZENIE

Luzino. Nadzieje futbolu
Ponad 240 najmłodszych adeptów futbolu z Luzina, Wejherowa, Gdańska, Gdyni, Bytowa, Kartuz, Bojana, Lęborka i Kwidzyna zagrało w luzińskiej hali sportowerj w IX Turnieju im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
„Nadzieje Polskiej Piłki”.
W tym turnieju nie ma
klasyfikacji końcowej, a
wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują statuetki, dyplomy, nagrody i medale za
zajęcie pierwszego miejsca.
Ponadto wśród wszystkich
uczestników rozlosowane zostały nagrody ufundowane
przez PZPN oraz głównego
sponsora turnieju Sportbm.

Pływanie. Powiatowe Igrzyska
W Rumi, odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci
oraz Powiatowe Igrzyska
Młodzieży w Pływaniu
Drużynowym Dziewcząt
i Chłopców.
Wśród dziewcząt wygrała
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kostkowie, a chłopców Szkoły Podstawowej nr
9 w Rumi. Wśród młodzieży
wygrały dwie drużyny SP
nr 1 w Rumi. W rywalizacji
wzięło udział ponad 150 zawodników i zawodniczek.

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
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI
Dzielnicowy w akcji

Przebywający na urlopie dzielnicowy wejherowskiej komendy policji zatrzymał złodzieja, który wybiegał z kradzionym towarem ze sklepu telefonii komórkowej w centrum
handlowym. Policjant ruszył za nim do samochodu bmw,
którym uciekał złodziej, otworzył drzwi i wskoczył do środka.
30-latek nie reagował na polecenia i był agresywny, atakował
funkcjonariusza. Policjant jednak obezwładnił złodzieja i go
zatrzymał. Złodziej ukradł telefon o wartości ok. 5 tys. zł, a w
trakcie przeszukania samochodu sprawcy policjanci znaleźli markowe perfumy o wartości ok. 4 tys. zł. Mężczyzna miał
przy sobie również marihuanę i amfetaminę, a badanie narko-testem wykazało, że był pod wpływem narkotyków. Złodziej
został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Wiele kradzieży

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z kradzieżami. Ze sklepowych półek zabierali najczęściej drogi alkohol,
kawę, kosmetyki oraz artykuły spożywcze. Jeden z mężczyzn
został ujęty przez ochronę w sklepie i przekazany funkcjonariuszom. 31 i 34-latek łącznie okradli aż 27 różnych marketów
spożywczych w różnych miejscowościach naszego województwa. W powiecie wejherowskim odpowiedzialni są za 8 kradzieży. Mężczyźni zostali przesłuchani oraz usłyszeli po 27
zarzutów dotyczących kradzieży. Kradzież mienia jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Papierosy bez akcyzy

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, na jednej
z ulic w Rumi, skontrolowali 48-letniego kierowcę chryslera.
Podczas sprawdzania samochodu na siedzeniu z tyłu samochodu funkcjonariusze znaleźli prawie 600 paczek papierosów
różnych marek. Papierosy zostały zabezpieczone do sprawy i
niebawem zostaną przekazane funkcjonariuszom Izby Celnej.
Za popełnione przestępstwo zgodnie z Kodeksem Karno-Skarbowym grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do 2
lat oraz przepadek zabezpieczonego towaru.

Zamknięta ulica
W związku z budową Węzła Wejherowo (Kwiatowa) w Wejherowie na kilka tygodni zamknięto dla ruchu ulicę Spacerową, na odcinku od ul.
Kwiatowej do ul. Zachodniej.
W związku z pracami, ul.
Zachodnia będzie ślepą ulicą
z dojazdem od ul. Transportowej. Ul. Kwiatowa na odcinku od drogi krajowej nr
6, przez przejazd kolejowy
do ul. Dworcowej będzie jednokierunkowa, z przejazdem
po podbudowie z kruszywa.

Urząd Miejski prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie ul. Kwiatowej
i stosowanie się do oznakowania pionowego,
Władze miasta starają się
zminimalizować utrudnienia, licząc na wyrozumiałość
mieszkańców.

Autobusami inaczej
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. informuje, że
od 5 marca br. wprowadzone zostały następujące zmiany:
Linia nr 1 i 8 - przywrócony zastaje przystanek „Wejherowo
Gdańska ZRYW 01”, w kierunku centrum Wejherowa.
Linia nr 8 - wprowadzono nowy przystanek „Reda OSP 01 na
żądanie” w kierunku Wejherowa.
Godziny kursów na tych liniach nie ulegną zmianie.
Linia nr 5 - jeden kurs w dni świąteczne zostanie opóźniony, ze
Szpitala będzie o 5:48, a powrotny z Orla o 6:18.
Linia nr 16 - opóźnione zostaną o ok. 10 minut kursy wykonywane w dni powszednie w godz. 15.20-17.00.
Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl
lub u dyspozytora MZK tel. 58 572 29 33

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A2, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się
8 marca 2018 r., a kolejny 22 marca
SKUTECZNA REKLAMA
W PULSIE WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
N A S Z PA R T N E R

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Administrator
nieruchomoŚci
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
16

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/

