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Nowe ronda
w Wejherowie
Wykonane przez miasto nowe ronda przed dworcem PKP w Wejherowie oraz na ul. Ofiar Piaśnicy są
już gotowe, a na skrzyżowaniu ulic: 12 Marca, Wniebowstąpienia i Judyckiego Starostwo rozpoczęło budowę kolejnego ronda. To jednak nie koniec.
W ratuszu podpisano umowę na budowę ronda
na skrzyżowaniu ulic: Chopina, Nadrzecznej i Staromłyńskiej oraz przebudowę ul. Nadrzecznej. Ten
ważny element Zachodniego Połączenia Drogowego
Wejherowa powstanie jeszcze w tym roku.
Str. 3

Odpust
na Kalwarii
Tysiące wiernych modliło się w Duchowej Stolicy
Kaszub podczas Odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Kalwarię Wejherowską przybyły grupy
pielgrzymów z powiatu wejherowskiego, kartuskiego,
kościerskiego oraz z Gdańska. Najstarsza pielgrzymka z Oliwy obchodziła jubileusz 350-lecia pielgrzymowania do Wejherowa.
W najbliższą sobotę 26 maja na kolejny majowy
Odpust Trójcy Świętej przybędą Kaszubi z północy
regionu. 				
Str. 7

Na rynku, w ratuszu, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, w kryptach kościoła klasztornego oraz w Muzeum „Solidarności” - wszędzie tam podczas Nocy Muzeów można było zobaczyć i przeżyć
coś ciekawego (fotoreportaż na str. 11). Wejherowianie bawili się znakomicie, a już w najbliższą sobotę 26 maja
znów pojawi się okazja do zabawy podczas Dnia Jakuba. Gwiazdą wieczoru bedzie Margaret!
Str. 8-9

Już jutro Zlot Fanów
Gwiezdnych Wojen
W maju na ekrany kin wchodzi najnowsza część
gwiezdnej sagi „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie”. Z
tej okazji 25 maja w Wejherowie po raz trzeci odbędzie
się III Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen Forcecon 2018.
Początek o godz.15.00 przed pomnikiem Jakuba Wejhera, który zostanie wystylizowany na postać Lorda Vadera.
Szczegóły na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz Wejherowskiego Centrum Kultury oraz na:
www.facebook.com/forcecon2018/

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI
Wypadki w Wejherowie i w Redzie

Niebezpiecznie
na drogach

W Wejherowie i Redzie doszło ostatnio do wypadków drogowych.
Kilka poszkodowanych w nich osób trafiło do szpitala. Policjanci
apelują o rozwagę, ostrożność oraz dostosowanie prędkości do warunków, panujących na drodze.
W minioną sobotę na
krajowej „szóstce” na wysokości Węzła Zryw zderzyły
się dwa pojazdy osobowe.
Poszkodowane zostały dwie
osoby, które trafiły do szpitala w Wejherowie. Na
miejscu zdarzenia pracowała policja, ratownicy medyczni i trzy zastępy straży
pożarnej. Jeden z pasów
drogowych był przez parę
godzin wyłączony z ruchu.
Natomiast w Redzie na
ul. Puckiej w zderzeniu w
okolicach przejazdu kolejowego, również uczestniczyły dwa samochody
osobowe. Przed torowiskiem na zatrzymującego
się volkswagena polo najechał kierowca tico. I w tym
przypadku w akcji uczestniczyły trzy zastępy Straży
Pożarnej, ratownicy medyczni i policjanci. Ulica
Pucka przez parę godzin
była zablokowana. Poszko-

dowanym udzielono pomocy medycznej.
Kilka dni wczesniej, w
Wejherowie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul.
Chopina. Zderzyły się dwa
samochody osobowe. Jak
wstępnie ustalili funkcjonariusze, 41-letnia kobieta
kierująca samochodem ford
mondeo zderzyła się seatem
ibiza. Kierowcy byli trzeźwi.
Kierującej fordem zatrzymano prawo jazdy.
Kierowca seata oraz pasażerka zostali przewiezieni do

szpitala. Pasażerka samochodu seat została przetransportowana śmigłowcem do
szpitala w Gdańsku.
Policjanci przypominają
o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, jazdy z rozwagą i należytą ostrożnością
o dostoswaniu prędkości do
warunków panujących na
drodze. Każdy kierowca musi zachować czujność, zwracać uwagę na oznakowanie
dróg oraz wszelkie okoliczności wpływające na stan
bezpieczeństwa.

Policja szuka świadków wypadku

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie prowadzi czynności w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 8 grudnia
2017 roku o godzinie 19:20 w miejscowości Bożepole Wielkie
przy ul. Lęborskiej (droga krajowa nr 6). Z wstępnych ustaleń
wynika, że doszło do potrącenia pieszego mężczyzny przez kierowcę mercedesa. Pieszy zmarł w wyniku odniesionych obrażeń
ciała. Teraz śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt pod numerami:
58 672 97 53 lub 58 672 97 50.

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

EDMUNDA LEWAŃCZYKA
Członka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
regionalistę i animatora kultury kaszubskiej,
artystę i kompozytora,
nieocenionego gawędziarza i wodzireja kaszubskich spotkań,
Człowieka całym sercem kochającego swoją Małą Kaszubską Ojczyznę.

Uczniom
udzielono
pomocy
W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie, w budynku
dawnego gimnazjum
przy ul. Sobieskiego, nieznany sprawca
rozpylił gaz niewiadomego pochodzenia.

Kurs samoobrony

Wezwano
odpowiednie
służby, w tym straż pożarną,
policję oraz pogotowie ratunkowe. Wszystkim dzieciom,
uskarżającym się na duszności została udzielona pomoc.
- Poszkodowanych zostało
35 osób, 17 z nich przewieziono do szpitala - informuje
Olga Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 9 w Wejherowie. - Pozostałe dzieci zostały ewakuowane. Z uwagi na powagę
sytuacji o incydencie poinformowani zostali również
rodzice
poszkodowanych
uczniów. Na potrzeby postępowania wyjaśniającego
został zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia.
Współpracujemy z organami, które zajmują się sprawą i dołożymy wszelkich
starań, żeby sytuacja została
jak najszybciej wyjaśniona,
a winna osoba poniosła konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Zakończono dziewiątą edycję bezpłatnego
kursu samoobrony dla kobiet. Pozytywny
wyniki uzyskało 31 pań na 40 zapisanych.
W ratuszu wręczono im certyfikaty ukończenia kursu.

Kobiety
przeszkolone
Podczas spotkania komendant Straży Miejskiej w Wejherowie, Zenon Hinca zapoznał kursantki z teoretycznymi aspektami obrony koniecznej czy stanu wyższej
konieczności. Beata Rutkiewicz - zastępca prezydenta miasta wręczyła kursantkom certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu samoobrony. Zajęcia praktycznie,
dzięki uprzejmości dyrekcji SP nr 6 prowadził instruktor
samoobrony i kickboxingu Rafał Karcz. Przeszkolenie z
zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził
ratownik medyczny, radny Tomasz Groth.
Nabór na kolejny 10. kurs ogłoszony zostanie na stronie: www.sm.wejherowo.pl oraz w mediach lokalnych.

KONDOLENCJE

Panu

Januszowi Różalskiemu

Prezesowi
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Kultura kaszubska poniosła niepowetowaną stratę.

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom,
którzy opłakują śmierć Edmunda Lewańczyka,
wyrazy najgłębszego współczucia składa

Matki

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi
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Incydent
w SP nr 9

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

redakcja@pulswejherowa.pl

24 maja 2018

AKTUALNOŚCI
Krzysztof Hildebrandt dziękuje za wsparcie

Prezydent Wejherowa
wkrótce wraca do pracy

Prawie trzy tygodnie temu w wyniku poważnych problemów
kardiologicznych prezydent Krzysztof Hildebrandt znalazł się w
szpitalu. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu lekarzy przeprowadzających zabieg, prezydent czuje się już dobrze.

Kolejne rondo zostanie zbudowane na skrzyżowaniu ulic: Chopina, Nadrzecznej i
Staromłyńskiej w Wejherowie.

Na ul. Chopina powstanie rondo

Dla bezpieczeństwa
i płynności ruchu
Wykonane przez miasto nowe ronda przed dworcem PKP w Wejherowie oraz na ul. Ofiar Piaśnicy są już gotowe, a na skrzyżowaniu ulic: 12 Marca, Wniebowstąpienia i Judyckiego Starostwo
niedawno rozpoczęło budowę kolejnego ronda. To jednak nie koniec. W ratuszu podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Chopina, Nadrzecznej i Staromłyńskiej oraz przebudowę
ul. Nadrzecznej. Inwestycja o wartości 6,7 mln zł rozpocznie się
wkrótce, a zakończy się pod koniec 2018 roku. To jeden z elementów Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa.
Umowę na budowę ronda
na skrzyżowaniu ulic Chopina, Nadrzecznej i Staromłyńskiej oraz przebudowę ul.
Nadrzecznej podpisali w ratuszu: Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa, Marek Ignatowski, prezes zarządu Firmy
budowlano - drogowej MTM
S.A. i Ryszard Zaremba,
wiceprezes firmy.
- Przebudowa tego skrzyżowania to bardzo ważna
inwestycja nie tylko dla
miasta, ale również dla
mieszkańców powiatu wejherowskiego,
dojeżdżających do szpitala - mówi
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
- Jest to jedyna droga do
szpitala, a rondo niewątpliwie upłynni ruch samochodowy w tym kierunku.
W rejonie tego skrzyżowania obecnie bardzo często

dochodzi do kolizji drogowych. W ramach inwestycji
zostanie także przebudowana ul. Nadrzeczna.
Jak podkreśla Beata
Rutkiewicz, budowa ronda przy ul. Chopina i przebudowa ul. Nadrzecznej to
kolejne elementy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa.
- Wybudowaliśmy już
Węzeł Działki, dwa ronda
w ul. Ofiar Piaśnicy oraz
ul. Lelewela - wyjaśnia
zastępca prezydenta Wejherowa. - Przed nami jeszcze budowa najważniejszej
części tego połączenia - połączenie ul. Sucharskiego z
ul. Strzelecką. Posiadamy
już dokumentację projektową tej inwestycji.
Na czas budowy ronda
trzeba będzie zorganizować
objazd do szpitala oraz do
położonego dalej Kąpina.

Marek Ignatowski, prezes zarządu Firmy budowlano-drogowej MTM S.A.
przyznaje, że z tego powodu inwestycja nie będzie
łatwa. Sprawna organizacja dojazdu do szpitala jest
kluczową sprawą. Chodzi
m.in. o przejazd karetek
pogotowia.
Same prace budowlane będą złożone, ponieważ
inwestycja oprócz branży
drogowej, obejmuje przebudowę całej podziemnej
infrastruktury.
- Takie roboty zwykle
sprawiają najwięcej kłopotów - mówi Marek Ignatowski, prezes zarządu
Firmy budowlano - drogowej MTM S.A. - Termin zakończenia prac to koniec
2018 roku.
O rozpoczęciu inwestycji z pewnością poinformujemy Czytelników „Pulsu”.

Obecnie Krzysztof Hildebrandt przebywa na rehabilitacji,
a jego zdrowie szybko wraca do normy.
W czasie jego nieobecności sprawy urzędowe, którymi się
zajmował przekazane zostały do realizacji jego zastępcom.
Jak się dowiadujemy, prezydent niebawem wróci do pełnienia swoich obowiązków.
Na swoim profilu na Facebook-u Krzysztof Hildebrandt
napisał m.in.:
„Drodzy Mieszkańcy Wejherowa, Przyjaciele, bardzo serdecznie dziękuję za szereg dobrych słów i życzeń, które dotarły do mnie w czasie, gdy nagle (w niedzielę) znalazłem się w
szpitalu. (...) Jeszcze raz dziękuję za pamięć i wsparcie. Jest
ono szczególnie istotnym motywatorem nie tylko dla mnie,
ale myślę że dla każdego komu przyjdzie się zmierzyć z sytuacją, która była moim udziałem.”

Podpisane umowy

Dotacje dla
stowarzyszeń
W wejherowskim ratuszu podpisano
kolejne umowy na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Wsparcie finansowe otrzymał wejherowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Fundacja im. ks. prof.
Włodzimierza Sedlaka.
- Podpisaliśmy dwie umowy dotacyjne ze stowarzyszeniami, które realizują
różnego rodzaju działania
dla wejherowian - powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz. - Przypomnę, że prezydent Wejherowa przyznał dotacje na 2018
rok dla 59 organizacji pozarządowych na łączną kwotę
ponad 600 tys. zł.
Jak powiedział Mirosław Gaffka, prezes wejherowskiego
Oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dotacja w wys. 2
tys. zł zostanie przeznaczona
na zorganizowanie koncertów Towarzystwa Śpiewa-

czego dla mieszkańców.
Fundacja im. ks. prof.
Włodzimierza Sedlaka dotację w wysokości 1,5 tysięcy zł przeznaczy na zadanie
pod nazwą „Piaśnica - kultura miejsca”.
- Cieszymy się, że prezydent Wejherowa wsparł nasz
projekt - mówi Aleksandra
Pitra, wiceprezes zarządu
Fundacji. - Projekt „Piaśnica - kultura miejsca” polega
na organizacji cyklu 44 interdyscyplinarnych zdarzeń
edukacyjno-kulturalnych,
łączących historię, kulturę,
malarstwo, muzykę, literaturę, film, teatr, związanych z kulturą Piaśnicy oraz
zbrodnią piaśnicką.

Maraton

Sukces
strażnika
Sukces w 6 Maratonie Lubelskim odniósł
wejherowski strażnik
st. insp. Maciej Cichoń.
Wprawdzie funkcjonariusz Straży Miejskiej w
Wejherowie nie stanął
na podium, ale w kategorii służb mundurowych,
gdzie kwalifikowano 49
funkcjonariuszy, zajął
czwarte miejsce!
W ogólnej kwalifikacji 6.
Lubelskiego Maratonu w
Lublinie, Maciej Cichoń zajął 47. miejsce.
W maratonie tym wystartowało 585 zawodników, a
bieg ukończyło 517.
- Był to bardzo trudny
bieg. Biegaliśmy wręcz w
skwarze - powiedział maratończyk M. Cichoń. - Odczuwalna temperatura wahała
się w granicach 30 st. C. Już
sam wysiłek podnosi temperaturę ciała, a jeśli do tego
dojdzie skwar w powietrzu,
robi się naprawdę ciężko i
niebezpiecznie.
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AKTUALNOŚCI
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie po rozbudowie

Nowoczesny sprzęt medyczny i nowe sale
Blisko 4 miliony złotych kosztowała rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego
oraz wstępnej intensywnej terapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Projekt zrealizowano wobec rosnących potrzeb
zdrowotnych pacjentów powiatu wejherowskiego i sąsiednich.
- W 2017 r. Szpitalny
Oddział Ratunkowy w Wejherowie przyjął 63 tysiące
pacjentów i liczba ta wciąż
rośnie. Dlatego uznaliśmy,
że zrealizowanie tego projektu znacząco wpłynie
na podniesienie jakości
świadczonych usług i bezpieczeństwa zdrowotnego
w szpitalu w Wejherowie mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali
Pomorskich. - Co istotne,
udało nam się powiększyć
obszar SOR o 260 metrów
kw. oraz zakupić nowoczesny sprzęt medyczny.
W ramach prac powstały

m.in. nowa czterostanowiskowa sala w obszarze wstępnej intensywnej terapii wraz
z niezbędnym zapleczem
(magazynek, łazienka), druga sala zabiegowa w obszarze terapii natychmiastowej,
gabinet konsultacyjno-zabiegowy odpowiadający potrzebie obsługi zwiększonej
liczby pacjentów SOR, powstało pomieszczenie RTG
służące wszystkim obszarom zabiegowym, zaadaptowano nowe pomieszczenia
socjalno-techniczne
(dyżurka lekarska, sterownia,
szatnia dla potrzeb RTG
oraz pomieszczenie socjal-

ne), dobudowano stanowisko
dekontaminacji (prosto przy
podjeździe dla ambulansów
SOR). Dodatkowo wymieniono windę w obszarze SOR.
Szpitalny Oddział Ratunkowy wzbogacił się o nowoczesną aparaturę medyczną
m.in.: aparat RTG cyfrowy kostno-płucny, ramię C,
aparat ultrasonograficzny
do badań urologicznych, stół
operacyjny, urządzenie do
zewnętrznego masażu serca
czy urządzenie do dekontaminacji powietrza.
Oddział ten jest jednym
z największych w województwie i jednym z najlepiej wy-

posażonych, posiadających
całodobowe lądowisko dla
helikopterów, wchodzących
w strukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Uroczyste otwarcie rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbyło
sie z udziałem marszałków
województwa pomorskiego
Mieczysława Struka oraz
Pawła Orłowskiego.
Wartość projektu „Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz
wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w
aspekcie rosnących potrze-

ba zdrowotnych północnych
powiatów województwa pomorskiego”, zrealizowano
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 to

3,95 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 3,13
mln zł, dotacja samorządu
województwa pomorskiego
- 363 tys. zł, wkład własny
szpitala - 447 mln zł.

OGŁOSZENIE

Firma Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza osoby
chętne na bezpłatne unijne kursy językowe: angielski
oraz niemiecki. Nauka odbywa się na poziomie podstawowym oraz średnim. Kurs jest kierowany do osób powyżej 18 r. ż. dla pracujących (wykluczone firmy budżetowe)
oraz bezrobotnych. Osoby z wyższym oraz średnim wykształceniem. Uczestnikom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę oraz podręczniki. Grupy są 12-osobowe. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu.

Firma
Innowacyjne
Centrum Rozwoju poszukuje osoby po filologii
angielskiej do pracy jako
lektor do grup 12-osobowych w Wejherowie, Redzie, Rumi.
Praca od czerwca.

Osoby chętne mogą zgłaszać się pod nr tel. 577-862168 oraz pod adresem mailowym:
katarzyna.mikolajka@wp.pl

Osoby chętne proszone są o kontakt pod nr
tel. 577-862-168.

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
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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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Targi Pracy w „Elektryku”

Pracodawcy szukają
pracowników

W Powiatowej Bibliotece Publicznej

Dzień Bibliotekarza

W Powiatowej Bibliotece Publicznej z okazji Dnia Bibliotekarza
spotkali się pracownicy bibliotek powiatu wejherowskiego.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie odbyły się Targi
Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia mogły zapoznać się z ofertami
lokalnych przedsiębiorców, a tych naprawdę nie brakowało.
W targach uczestniczyło
około 40 firm, a pracodawcy
oferowali wiele miejsc pracy głównie w zawodach fizycznych: m.in. w różnych
zawodach budowlanych, w
zawodzie spawacza czy elektryka, oferowali też pracę
dla opiekunek, ekspedientek
i innych pracowników.
Targi Pracy w Wejherowie
powtwierdziły, że na obecnym rynku pracy to przede
wszystkim pracodawcy poszukują pracowników, a nie
odwrotnie.
Zainteresowanie było bardzo duże, a oprócz znalezienia
ciekawych ofert pracy można
było uzyskać porady dotyczące szkoleń zawodowych albo
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Dyrektorzy i pracownicy bibliotek powiatu wejherowskiego
otrzymali
pamiąkowe statuetki z podziękowaniem za zaangażowanie w rozwój kultury
i czytelnictwa w regionie.
Spotkanie uświetnił występ zespołu muzycznego
„In Harmony” z Sopotu.
Wszyscy mogli również
skosztować
kolorowego
tortu w kształcie ...stosu
książek.
W Powiatowym Dniu Bibliotekarza uczestniczyli

W otwarciu Targów
Pracy uczestniczyły (na
zdjęciu od lewej): dyrektor
PUP w Wejherowie - Grażyna Sobieraj, starosta
wejherowski - Gabriela Lisius oraz dyrektor PZS nr
2 - Krystyna Grubba.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych:
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono na okres 21 dni wykaz nr V/2018, dotyczący
nieruchomości gruntowych położonych w gminach:
Wejherowo i Gmina Miasta Rumia stanowiące własność Skarbu Państwa.
Wykaz wywieszono w dniu 21 maja 2018 r.

przedstawiciele władz powiatu - wicestarosta wejherowski Witold Reclaf,
członek Zarządu Powiatu
Jacek Thiel oraz radne
powiatu wejherowskiego:
Genowefa Słowi i Łucja
Słowikowska.
Rolę gospodyni pełniła dyrektor Powiatowej
Biblioteki
publicznej w
Wejherowie - Barbara
Gusman.
Więcej zdjęć na:
www.facebook.com/
powiatwejherowski

Młodzież z kilku krajów w Starostwie

Europejski rynek pracy
Młodzież z Niemiec,
Włoch i Hiszpanii odwiedziła Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Spotkanie odbyło się w
ramach projektu Erasmus
+, który koncentruje się na
zagadnieniach związanych z
europejskim rynkiem pracy
oraz promowaniem kompetencji, sprzyjających przedsiębiorczości. Oprócz tego
młodzież zwiedzała powiat
wejherowski i Pomorze.

Arie
włoskie
w pałacu
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie wraz z Akademią Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku zapraszają na XVI
koncert z cyklu „Akademia w
Pałacu” pt. „Dawne arie włoskie” w wykonaniu studentów
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. St.
Moniuszki w Gdańsku. Wystąpią też goście specjalini: Agata Bieńkowska - mezzosopran
(Włochy), Chiara Tiboni - klawesyn (Włochy) i Weronika
Kulpa - wiolonczela barokowa.
Witosława Frankowska -słowo
o muzyce.
Koncert odbędzie siędzisiaj,
czyli 24 maja 2018 r. o godz.
18.00 w siedzibie Muzeum przy
ul. Zamkowej 2a.
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie jest prowadzone
i finansowane przez Powiat Wejherowski oraz współprowadzone i dotowane przez Samorząd
Województwa Pomorskiego.
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AKTUALNOŚCI
Marszałek Senatu w Wejherowie

Rozmowa z mieszkańcami
Na spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim, trzecią osobą w państwie, przybyło bardzo dużo osób z całego powiatu wejherowskiego. Sala Pałacu Przebendowskich była wypełniona po brzegi. Spotkanie trwało ponad dwie godziny.
mów mieszkańców.
Marszałek
Stanisław
Karczewski
odpowiedział
na wszystkie pytania, a na
zakończenie otrzymał z rąk
Wojciecha Rybakowskiego, członka Zarządu Powiatu portret marszałka
Piłsudskiego, namalowany
przez Zygmunta Pałasza
oraz kosz warzyw i owoców
wraz z tabakierą.
W spotkaniu z Marszałkiem Stanisławem Karczewskim uczestniczyli posłowie
Janusz Śniadek i Dorota
Arciszewska-Mielewczyk.

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło sie cykliczne
spotkanie Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego,
tym razem poświęcone głównie rozwojowi przedsiębiorczości.
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SMERFOWA
RODZINA
RODZINA

Fot. Zygmunt Pałasz

O strategii rozwoju
przedsiębiorczości

Z kolei o funkcjonowaniu
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej opowiadał
Jacek Formela, dyrektor
Działu Inwestycji Strefowych. Kolejnym tematem,
omawianym przez Krzysztofa Rudzińskiego, prezesa Spółki InnoBaltica, była
Platforma Zintegrowanych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Wejherowie informuje, że 26 maja br. odbędzie się marsz promujący rodzicielstwo
zastępcze pn. „Smerfowa Rodzina”.
O godz. 11:30 uczestnicy przejdą ulicą Sobieskiego i 3
Maja do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie nastąpi
spotkanie ze starostą Gabrielą Lisius. Następnie wszyscy
udadzą się ul. 3 Maja i deptakiem, do Parku Miejskiego. Tam
ok. godz. 13.00 uczestnicy marszu przebrani za smerfy będą
rozdawać gadżety promocyjne. PCPR zaprasza!

Konwent samorządowy w Starostwie

O
strategii
rozwoju
przedsiębiorczości w powiecie wejherowskim mówił dr
Tomasz Białas rektor Wyższej Szkoły Administracji i
Biznesu w Gdyni, ponieważ
na tej uczelni, w ramach
współpracy z samorządem
powiatowym powstaje taki
właśnie dokument.

Smerfowa
Rodzina

Usług Mobilności.
Uczestnicy Konwentu - samorządowcy i przedsiębiorcy
z powiatu wejherowskiego, a
także przedstawiciele spółek
komunalnych, wzięli udział
w dyskusji.
Spotkanie
prowadziła
starosta wejherowski - Gabriela Lisius.

Promocja Rodzicielstwa
Rodzicielstwa
Promocja
Zastepczego
Zastepczego

PCPR
Wejherowo

W Muzeum

26 maja
maja 2018r.
2018r.
26

Promocja
Wilkierza
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury
zapraszają na promocję Wilkierza. Zbiór praw miasta Woli
Wejherowskiej z 1769 r. autorstwa Ignacego Przebendowskiego przetłumaczył z języka
niemieckiego, opracował i wstępem oraz przypisami opatrzył
prof. Andrzej Groth.
Promocja wydawnictwa odbędzie się w poniedziałek 28
maja 2018 r. o godz.15.00 w
siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a. Wstęp wolny.
W programie m.in. prezentacja wybranych fragmentów
Wilkierza w wykonaniu Pauliny Angel i Kajetana Gołębiewskiego oraz wykład prof.
Andrzeja Grotha. Zaplanowano
też koncert w wykonaniu Jakuba Borowczyka - kontratenor
oraz Witosławy Frankowskiej
- klawesyn.
Wydarzenie odbywa się pod
patronatem starosty wejherowskiego dr Gabrieli Lisius i prezydenta Wejherowa Krzysztofa
Hildebrandta. 50-lat działalności Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie 1968-2018.

,,

Gość został powitany po
kaszubsku chlebem i solą
przez radną powiatową Genowefę Słowi. Marszałka
Senatu RP powitali również: starosta wejherowski
Gabriela Lisisus, wicestarosta Witold Reclaf i przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego Ryszard
Czarnecki.
Rozmowa Marszałka Senatu RP z mieszkańcami
miała miejscami emocjonalny
charakter, a pytania dotyczyły bieżących spraw państwa
oraz indywidualnych proble-

Marsz i promocja

PARK
im.A.Majkowskiego
w Wejherowie

STAROSTWO
POWIATOWE
w Wejherowie

STARTUJEMY
STARTUJEMY
o godz.
godz. 11:00
11:00
o

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie, ul.Jana III Sobieskiego 279

Wystawa biograficzna

Pamięci
Anny Łajming

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ma zaszczyt zaprosić na otwarcie
wystawy biograficznej, poświęconej Annie Łajming (1904-2003), zatytułowanej „Zachowane od
niepamięci...”. Wystawa zostanie otwarta 1 czerwca 2018 roku o godz.18.00 w siedzibie Muzeum z okazji
15 rocznicy śmierci pisarki.
Uroczystość uświetni koncert fortepianowy w wykonaniu
Mirona Augustyna Łajminga.
Na wystawie zaprezentowane zostaną zbiory państwa
Łajmingów, Fabryki Sztuk w Tczewie oraz prof. Józefa Borzyszkowskiego.
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WYDARZENIA

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Pierwszy w tym roku Odpust

Pielgrzymi na Kalwarii
Tysiące wiernych modliło się w dniach 12-13 maja w Duchowej
Stolicy Kaszub na świętych górach. Na Odpust Wniebowstąpienia
Pańskiego na Kalwarii Wejherowskiej przybyły grupy pielgrzymów z powiatu wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego oraz
z Gdańska. Najstarsza pielgrzymka z Oliwy obchodziła jubileusz
350-lecia pielgrzymowania do Wejherowa.
Z tej okazji kustosz wejherowskiego sanktuarium
Daniel Szustak przekazał
biskupowi Zbigniewowi
Zielińskiem tablicę pamiątkową, która zostanie
zamontowana w Archikatedrze Oliwskiej.
Grupy pielgrzymów przybyły do Wejherowa także
spoza Kaszub, m.in. z Poznania, Łodzi i Torunia, a
nawet z Niemiec. Tradycyj-

nie na rowerach przyjechali
na Kalwarię Wejherowską
pielgrzymi z Sierakowic.
Starosta Gabriela Lisius
przekazała
ojcom
Franciszkanom okazały kielich mszalny oraz książkę
M. Lademanna p. „Figura”,
opisującą historię kaplicy Maryjnej w Wejherowie
Śmiechowie. Z kolei Bartłomiej Muński, przedstawiciel Zakonu Bożogrobców,

który w tym roku świętuje
10-lecie pielgrzymowania na
odpust wejherowski i działalności w naszym powiecie
przekazał ojcu D. Szustakowi i wejherowskim Franciszkanom pamiątkowy miecz.
Niedzielną sumę odpustową na Kalwarii uświetniły
połączone
chóry
kaszubskie z trzech powiatów: puckiego, kartuskiego
i wejherowskiego.

Ks. biskup Zbigniew
Zieliński dziękował pielgrzymom za ich wiarę, poświęcenie, trud wędrówki i
pielęgnowanie pięknej tradycji. O. Daniel Szustak zaprosił na kolejny majowy
Odpust. Szczegóły obok.

Powyżej: kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie o. Daniel Szustak z kielichem, który chwilę
wcześniej otrzymał w darze od starosty Gabrieli Lisius, członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego - Jacka Thiela
oraz radnej powiatowej Danuty Milewczyk (wszyscy troje na zdjęciu po prawej).

Odpust Trójcy Świętej: 26-27 maja

Na ten odpust tradycyjnie przybywają Kaszubi z północy regionu.
W sobotę 26 maja od godz. 10:30 do 12:00 witani
będą pielgrzymi z Gdyni, Rumi, Redy, Kosakowa, Pierwoszyna, Rewy i okolic (przy Bramie Oliwskiej - ul. 12
Marca) oraz z Pucka, Swarzewa, Władysławowa, Łebcza, Leśniewa, Mechowa, Starzyna, Strzelna, Chłapowa
i okolic. Powitanie odbędzie się tradycyjnie przy krzyżu
przy na ul. Chopina.
O godz. 14:00 rozpoczną się Centralne Obchody Kalwaryjskie z kazaniami (początek w kościele klasztornym),
aby o godz. 17:45 rozpocząć mszę św. pod przewodnictwem ojca prowincjała (przy kościele Trzech Krzyży).
W niedzielę 27 maja już o godz. 8:00 rozpocznie się
Droga Krzyżowa na Kalwarii dla pielgrzymów, którzy
przybędą w niedzielę rano (początek na placu przy kościele klasztornym), w ramach której o godz. 9:00 ruszy
procesja z Najświętszym Sakramentem na Kalwarię.
O godz. 10:00 rozpocznie się suma odpustowa pod
przewodnictwem ks. biskupa (Kościół Trzech Krzyży).
O godz. 13:00 żegnani będą pielgrzymi od strony
Gdyni (przy Bramie Oliwskiej ) oraz od strony Pucka
(przy krzyżu na ul. Chopina).
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KULTURA
26 maja urodziny miasta

Koncertowy Dzień Jakuba
Tegoroczne urodziny miasta, które będziemy świętować 26 maja na Placu
Jakuba Wejhera, będą wyjątkowe. Podczas imprezy rozdane zostaną nagrody
Prezydenta Miasta Wejherowa. Na scenie wystąpi zespół Quantos, a także znana z programu „The Voice od Poland” mieszkanka Wejherowa - Monika Kitel.
Gwiazdą wieczoru będzie Margaret!
Impreza rozpocznie się o godzinie 19.00, a wstęp jest bezpłatny.
Do wspólnej zabawy serdecznie
zapraszają prezydent Krzysztof
Hildebrandt i dyrektor Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury.
Tradycyjnie podczas corocznego Dnia Jakuba prezydent
uroczyście
wręczy
nagrody
mieszkańcom Wejherowa, odnoszącym sukcesy w różnych
dziedzinach lub aktywnie działającym na rzecz miasta.
W szczególnym roku 2018,
w którym obchodzimy 100-lecie
niepodległości Polski przypada
375 rocznica utworzenia przez
Jakuba Wejhera osady Wejherowska Wola. Stało się to 28
maja 1643 roku. Rocznica tego
wydarzenia jest okazją do corocznego świętowania urodzin
miasta Wejherowa.
Przypomnijmy, że założyciel
Wejherowa, przedstawiciel zamożnego i wpływowego rodu,
Jakub Wejher w 1634 roku,
podczas wyprawy króla Władysława IV, został przysypany
gruzami na skutek wybuchu.
Stało się tak w czasie oblężenia
białoruskiego miasteczka Biała.
Jakub Wejher ślubował, że jeśli

wyjdzie z tej opresji, wybuduje
w swych dobrach kościół ku czci
Trójcy Przenajświętszej i założy
klasztor.
W kronice franciszkanina o.
Grzegorza Gdańskiego, znalazłszy się na terenie obecnego Wejherowa, Jakub Wejher powiedział:
„To jest to, czego szukałem. Tak
pod Białą ślub złożyłem, Tak nad
Białą go wypełnię” (przepływająca przez miasto rzeka Cedron nosiła wówczas nazwę Biała).
28 maja 1643 r. Jakub Wejher wydał przywilej lokacyjny Kolonii Wejherowskiej, a w
1650 roku król Jan Kazimierz
nadał osadzie prawa miejskie.

PROGRAM
19:00 Rozpoczęcie imprezy
19:10 Koncert zespołu Quantos
19:45 Koncert Moniki Kitel – część I
20:15 Odegranie hejnału Wejherowa w wykonaniu trębaczy
Symboliczny wystrzał z armatki Bractwa Kurkowego
20:20 Wręczenie nagród Prezydenta Miasta
20:45 Koncert Moniki Kitel – część II
22:00 Występ gościa urodzinowego – MARGARET
23:15 Zakończenie imprezy

26 maja na scenie na placu Jakuba Wejhera wystąpią:
Popularna polska wokalistka
Margaret, czyli Małgorzata Jamroży, autorka takich przebojów jak
„Thank you very much”, „Heartbeat”, „Elephant”, czy „Cool me down”
szturmem podbiła polskie listy
przebojów i serca słuchaczy.
Jest laureatką wielu nagród muzycznych m.in. Eska Music Awards
czy SuperJedynki, a jej teledyski mają miliony wyświetleń na YouTube. W
lipcu 2013 Margaret reprezentowała
Polskę podczas Bałtyckiego Festiwalu Piosenki, zajmując drugie miejsce.
W 2014 ukazał się debiutancki album Add the Blonde, a w 2015 premierę miał drugi album studyjny - Just
the Two of Us, nagrany w duecie z
Mattem Duskiem. W 2017 roku ukazał się drugi solowy album studyjny
artystki - Monkey Business.

Monika Kitel - wokalistka, kompozytorka, pianistka. rodowita wejherowianka, z wykształcenia nauczyciel
wychowania muzycznego. W 2003
roku uczestniczyła w nagraniach płyty
„Nieszpory Gospel” z takimi artystami
jak Grażyna Łobaszewska, Ewa Uryga,
Marek Bałata, Patrycja Gola, Irena Kijewska, Ludmiła Małecka, Adam Rymarz. W 2005 i 2006 roku zaśpiewała
dwa recitale, wraz z zaproszonymi
muzykami. Od 2010 roku prowadzi
warsztaty wokalne dla młodzieży,
pracując w wejherowskim PZPOW
oraz w szkole.
W lutym 2015 roku ukazał się jej
debiutancki album „Dzięki niej”.
Monika Kitel wzięła udział w programie The Voice of Poland VII, w
którym należała do drużyny Marii Sadowskiej.

Zespół Quantos to kwartet składający się z profesjonalnych muzyków z
dużym doświadczeniem muzycznym.
Na rynku muzycznym funkcjonują od
1998 roku, koncertując w różnych
miastach Polski, od Trójmiasta przez
Mazury aż po Śląsk.
W skład zespołu wchodzą :
Krzysztof Rogocki - wokal, gitara
rytmiczna, harmonijka ustna.
Adam Schreder - keyboard, wokal. Absolwent szkoły muzycznej w
Wejherowie.
Mariusz Świątek - saksofon altowy i sopranowy. Znany sesyjny trójmiejski muzyk jazzowy z Trójmiasta.
Piotr Rose - gitary elektryczne,
wokal. Muzyk z ogromnym doświadczeniem w koncertowaniu na rockowych scenach Polski.

W Filharmonii Kaszubskiej 25 czerwca odbędzie się Koncert
Wiedeński. Podczas gali wystąpią znakomici soliści operowi, a towarzyszyć im będą wybitni polscy kameraliści młodego pokolenia,
występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami oraz dyrygentami w Polsce i Europie.
Bilety na zaplanowany na godzinę 18.30 zostały już sprzedane,
ale organizatorzy zapraszają chętnych na drugi koncert tego
samego wieczora o godz. 20.45.
Bilety 85 zł: Kasa Filharmonii Kaszubskiej
tel.795 453 133, 58 672 27 75 (wew. 55), grupy - tel. 504 091 909
bilety online: www.wck.org.pl
oraz w sieciach: Empik, Media Markt, Media Expert, Saturn

Bilety dla Czytelników
Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenia na
Koncert Wiedeński 25 czerwca o godz. 20.45.
W poprzednich wydaniach „Pulsu Wejherowa” bilety na Koncert
Wiedeński o godz. 18.30 wygrały panie: Sylwia Szotrowska, Adela
Plińska i Teresa Robaczewska. W tym wydaniu gazety proponujemy
kolejne dwa bilety na ten koncert, ale na godzinę 20.45.
Aby je zdobyć, trzeba wysłać swoje imię i nazwisko na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl do soboty 26 maja br. włącznie.
W temacie wiadomości prosimy napisać: Koncert Wiedeński.
Do wylosowanej osoby odpiszemy.
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KONKURSY
Powiatowy konkurs dla uczniów

W poszukiwaniu
własnych korzeni
W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XXIII konkursu plastycznego „Szukamy Własnych Korzeni”. W tym roku zostały
nagrodzone 32 prace.

Jedna z kilku grup nagrodzonych czytelników z dyrektor i pracowniczkami biblioteki.

Pod hasłem „Polska Niepodległa”

Konkurs czytelniczy
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie przeprowadzono cykl konkursów pod hasłem „Polska Niepodległa” dla młodych
sympatyków książek, biblioteki i czytelnictwa.
Podczas uroczystości po
raz pierwszy nagrodzeni zostali wyróżniający się czytelnicy Wypożyczalni dla
Dzieci. Osoby, które wypożyczyły najwięcej książek w
minionym roku otrzymały
tytuł Mistrza Czytelnictwa
Wypożyczalni dla Dzieci, pamiątkowe dyplomy oraz gry
planszowe. Rekordziści wypożyczyli ponad 200 książek!
Przeprowadzono też XI
Powiatowy Konkurs Czytelniczego „Polska Niepodległa” składający się z trzech
modułów.
Laureatami konkurs rysunkowy „Niepodległość w
oczach dziecka” w kategorii do 7 lat I miejsce zdobył
Mikołaj Lange z SP w Bolszewie, II miejsce zajęła Weronika Cieślik z Przedszkola
Samorządowego nr 2 Wejherowo oraz Oliwia Konkol
z SP w Gowinie, a III miejsce
Rozalia Miotk z Przedszkola
Sam. nr 2 w Wejherowie.
Wśród dzieci w wieku 8-9
lat I miejsce zdobyła Maja
Konkol z SP w Bolszewie, II
miejsce zajął Ignacy Mańkowski z SP nr 9 w Wejherowie, zaś III miejsce zajęli
Elwira Drobna z SP nr 6 w
Wejherowie i Oliwier Derkowski z SP w Pobłociu.
Wyróżnienia otrzymali: Jakub Wilkowski (SP 6 Wejherowo), Julia Papke (SP 9
Wejherowo), Emil Sikorski
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(SP 9 Wejherowo) i Jagoda
Lewnau (SP Linia).
W konkursie na grę
planszową,
inspirowaną
odzyskaniem przez Polskę
niepodległości w 1918 roku
wzięli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z
powiatu wejherowskiego. I
miejsce zdobyła Maja Lange
z SP w Bolszewie, II miejsce
zajęłaPatrycja Jarosz oraz
Katarzyna Wróblewska obie
z SP w Kętrzynie, a III miejsce zajęły - Wiktoria Papała
oraz Amelia Szyca również z
SP w Kętrzynie. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Nowak (SP nr 9 Wejherowo),
Anna Szczerkowska i Marta
Chmielecka (obie z SP nr 10
w Rumi).
Trzeci moduł stanowił
konkurs na nagranie wywiadu z Józefem Piłsudskim.
Wzięli w nim udział uczniowie klas VII SP oraz II i III
klas gimnazjalnych.
I miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum z SP Łęczyce: Katarzyna Malottke w
roli Janiny Powiatowskiej,
Jacek Bruhn (Józef Piłsudski), Julian Glosa (montażysta, scenarzysta i reżyser)
i Mateusz Góra (p. Grażynka). II miejsce zajęli uczniowie SP nr 10 w Rumi: Oliwia
Bochentin, Oliwia Wisz, Julia Radka i Michelle Merono.
III miejsce zajęli uczniowie
oddziału gimnazjalnego w

SP nr 9 w Wejherowie: Małgorzata Cyman, Nicole Liss,
Maciej Markowski, Maria
Baliszewska i Magdalena
Sierocka.
Konkursy oceniali jurorzy: Longina Wysocka,
Sylwia Jawień, Anna Kałużniak, Bogumiła Dettlaff, Józefina Opczyńska,
Krzysztof Powała i Alicja Sulikowska. Nagrody
rzeczowe i pamiątkowe dyplomy wręczyła laureatom
dyrektor biblioteki Danuta
Balcerowicz.
Uroczystość
wręczenia
nagród uświetnił występ
grupy teatralnej „Fuzja” ze
Szkoły Podstawowej nr 6 w
Wejherowie pod kierunkiem
pani Aleksandry Ucińskiej-Makowskiej, w składzie: Dominika Gac, Amelia
Wilkowska, Paulina Dopka,
Wiktoria
Klanczkowska,
Oktawia Tusien, Oliwia
Walasiewicz i Nadia Stain.
Uczniowie zaprezentowali
spektakl „Poplątane bajki”.
Goście mieli także okazję obejrzeć zwycięskie
nagranie wywiadu z Józefem Piłsudskim autorstwa
uczniów klasy gimnazjalnej
w Łęczycach.
Prace plastyczne można
oglądać na wystawie udostępnionej na parterze budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Kaszubskiej 14.

Z każdym rokiem poziom
prac wzrasta, kolejni zwycięzcy podnoszą poprzeczkę
coraz wyżej. Jury w składzie
Michał Hinc, Aleksandra
Kuchta oraz Magdalena
Szlas, nie miało łatwego
zadania, ponieważ na nagrodę zasługują wszyscy.
Stworzenie kroniki lud
drzewa genealogicznego rodziny to żmudna, ale przynosząca satysfakcję praca.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem, w tym roku przyznano
o 10 nagród więcej.
Na uroczystość przybyli
laureaci z rodzicami i nauczycielami, a także goście
specjalni: członek Zarządu
Powiatu Wojciech Rybakowski oraz przewodnicząca Komisji Kultury Rady
Miasta Rumi Teresa Jało-

Laureatki I miejsca w konkursie.

cha. To oni wręczali uczniom
i uczennicom dyplomy i nagrody: karty podarunkowe
do zrealizowania w sieci salonów Empik.
Spotkanie
prowadziła

wicedyrektor PZPOW Mariola Błaszczuk. Uświetniły je występy uczestniczek
Studia Wokalnego PZPOW:
Magdy Mikulskiej oraz
Marty Plichty.

Laureaci wyróżnień w kategoriach drzewo genealogiczne oraz kronika.

Konkurs kompozytorski
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Miejska
Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zapraszają do udziału
w „Ogólnopolskim konkursie kompozytorskim na piosenkę o Wejherowie” pod patronatem Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius.
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2018 roku. Szczegółowe informacje na stronach internetowych Muzeum i Biblioteki.
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NOC MUZEÓW

Na placu Wejhera można było obejrzeć wystawę fotograficzną prezentującą wejherowski ratusz na przestrzeni lat. Zdjęcia rynku pochodzą z lat 1900-1983.

Po sali historycznej w ratuszu, opowiadającej o Wejherowie w okresie międzywojennym, gości oprowadzał. Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa (na zdj. po prawej).

W Wejherowie nie brakowało atrakcji

Zaczarowana Noc
Po raz dziesiąty wejherowianie i odwiedzający miasto
goście, mieli okazję uczestniczyć w Wejherowskiej Nocy
Muzeów, jak co roku pełnej
ciekawych zdarzeń.
Atrakcje przygotowano
w wejherowskim ratuszu i
na rynku. Można było zwiedzać podziemia kościoła św.
Anny. W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbywała się
zaczarowana, a raczej kosmiczna noc.
Ciekawe wystawy i filmy
można było obejrzeć w siedzibie „Wspólnoty Pokoleń”,
nazywanej też Muzeum Solidarności.

Na KosMuz, czyli kosmiczną noc w muzeum zapraszał dyrektor tej placówki Tomasz
Fopke w stroju Chewbacci z Gwiezdnych Wojen. Za nim stoją „kosmici” z Kościerzyny, którzy specjalnie przyjechali na Noc Muzeów do Wejherowa.
W gabinecie prezydenta miasta można było zasiąść
przy biurku w fotelu Krzysztofa Hildebrandta.

Zygmunt Pałasz, prezes stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń pokazał zastępcy
prezydenta Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi ciekawe archiwalne zdjęcia.

Yoda - mistrz Jedi (w głębi) nie odstraszył zuchów z Wejherowskiego FHufca ZHP,
którzy otoczyli kosmiczny pojazd. Wylądował on obok Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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STRAŻACKI MAJ
50 lat w służbie mieszkańców wsi i gminy

OSP w Kaczkowie działa od pół wieku
Gminne Obchody Dnia Strażaka w Łęczycach połączono ze świętowaniem jubileuszu 50-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej Kaczkowo. W tej miejscowości 4 maja odbyły się gminne uroczystości.
Uroczystości rozpoczęły
się przemarszem jednostek,
a następnie uroczystą mszą
świętą odprawioną przez
ks. Piotra Tredera i ks.
prałata Alfonsa Formelę.
Uczestniczyli w niej i całych
obchodach funkcjonariusze
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie, władze Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Wejherowie,
delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
strażacy seniorzy oraz władze Samorządu Powiatowego i Samorządu Gminnego.
Podczas spotkania druhowie otrzymali dyplomy, medale a także odznaczenia za
zasługi dla pożarnictwa.
Jednostka
Ochotniczej
Straży Pożarnej Kaczkowo powstała w 1968 roku
i wówczas została wpisana
do rejestru Urzędu Gminy
Łęczyce. Inicjatorem powstania jednostki był ówczesny prezes OSP Łęczyce
druh Edmund Wolter, natomiast założycielami jednostki byli: Jan Woźniak,
Stanisław Karcz, Stani-

sław Ropela, Edmund
Wolter i Henryk Krawiec.
Zgodnie z ustaleniami, w
maju 1968 roku rozpoczęto
prace przy budowie strażnicy. Wybudowano ją w czynie społecznym, a uroczyste
otwarcie nastąpiło 22 lipca
1970 roku. Wówczas strażnica posiadała garaż na jeden wóz bojowy oraz szafki
na odzież i hełmy strażackie. Jednostka otrzymała
wówczas w pełni wyposażony samochód ratowniczy
marki Żuk A15 GLM.
W 1987 roku rozpoczęto starania o rozbudowę
strażnicy, którą ukończono w 1991 roku. Decyzją z
dnia 20 października 1991
roku. Wojewódzki Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku jednostce OSP Kaczkowo nadał
sztandar, którego fundatorem była Gmina Łęczyce.
Rok 1992 zapisał się w historii pozyskaniem 8-letniego wozu pożarniczego Jelcz
004 GCBA, będącego na wyposażeniu jednostki do dnia
dzisiejszego. Również od tego roku rozpoczęła się przy-

goda jednostek OSP z Gminy
Łęczyce z organizacją oraz
udziałem w Międzynarodowych Obozach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
które odbywają się corocznie
w innym państwie. Pierwszy
obóz odbył się w Bad Tennstedt (Niemcy). W obozach
uczestniczą członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski, Niemiec,
Czech, Austrii oraz Ukrainy.
- Strażacy z Kaczkowa,
podobnie jak strażacy z innych miejscowości w naszej

gminie zasługują na duże
uznanie społeczne. Życzymy im dalszych osiągnięć,
coraz lepszego sprzętu, a

Fot. Starostwo
także pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym
- mówi Piotr Wittbrodt,
wójt Gminy Łęczyce.

OSP Kaczkowo liczy 43 członków w tym 2 honorowych, 8
druhów seniorów oraz 33 druhów zwyczajnych. W zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych bierze udział 15 wyszkolonych
ratowników w podziale na 3 zastępy.
Druhowie OSP Kaczkowo biorą czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym, uświetniając swoją obecnością uroczystości państwowe oraz kościelne.
Od początku założenia OSP Kaczkowo w jej szeregach istnieje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której liczne sukcesy i
osiągnięcia wzbogacają historię jednostki.

Wojewódzkie
w Szemudzie
Szemud był po raz pierwszy gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Dnia
Strażaka Ochotnika. Impreza
była połączona z jubileuszem
112-lecia istnienia miejscowej jednostki OSP Szemud.
Powiatowe Obchody „Dnia
Strażaka”.
Uroczystość była okazją do
odznaczenie
zasłużonych
druhów. Poza licznymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” wręczono także
najwyższe odznaczenia dla
strażaków-ochotników: Złoty
Znak Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza.

Powiatowe
w Wejherowie
W najbliższy piątek 25 maja o godz. 10.00 na placu jakuba Wejhera w Wejherowie
odbędą się Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka” , połączone z obchodami 100.
rocznicy odzyskania niepodległości.
Uroczystość rozpocznie się
przemarszem pododdziałów z
siedziby KP PSP w Wejherowie
na rynek, gdzie odbędzie się
uroczysty apel.

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
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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/
OGŁOSZENIE
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EKOLOGIA I POMOC
Dzień otwarty w OPEC

Edukacja ekologiczna
Grupy uczniów i przedszkolaków oraz zainteresowani mieszkańcy (w sumie ok. 250 osób) odwiedzili ciepłownię Nanice podczas Dnia Otwartego OPEC, zorganizowanego po raz piąty w
ramach ogólnopolskich Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca prezydenta
Beata Rutkiewicz oraz zastępca dyrektora ds. eksploatacji OPEC Łukasz Koss.
Czynne było stoisko Informacji Europejskiej ze Starostwa w Wejherowie.

Nowoczesny zakład

Zwiedzający mieli okazję zobaczyć nowoczesny
zakład, produkujący energię cieplną, a także energię
elektryczną w procesie kogeneracji. Obejrzeli również
etiudę filmową o cieple oraz
wzięli udział w konkursach
na temat ekologii i energetyki cieplnej. Dzieci otrzymały
też materiały informacyjne,
upominki a także wodę mineralną i słodycze.
Dzień Otwarty w OPEC
jest jednym z wielu działań
jakie Urząd Miejski prowadzi wraz z partnerami w zakresie edukacji ekologicznej
i informowania mieszkańców o czystości powietrza
w Wejherowie i sposobach
jego poprawy. Partnerami
Urzędu są m.in. przedsiębiorstwa komunalne, jak
właśnie OPEC, oraz Komunalny Zawiązek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Kompleksowe
działania

Wydarzenie jest też okazją do podsumowania działań
miasta w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, gdyż OPEC pełni w tym
zakresie ważną rolę.
- Zależy mi bardzo na
tym, aby zmniejszało się zanieczyszczenia
powietrza
w Wejherowie. To temat
ogromnie dla mnie ważny,
na który zwracałem uwagę
już wiele lat temu, dlatego
podjąłem działania kompleksowe, długofalowe i w wielu
kierunkach - podsumowuje
prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Likwidacja pieców

- Pierwszy kierunek, chyba cieszący się największym
zainteresowaniem społecznym, to likwidacja starych
pieców i ich wymiana na
bardziej ekologiczne źródła
ciepła. Miasto realizuje ten
cel poprzez inwestycje w budynkach komunalnych oraz
wspierając dotacjami wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli prywatnych domków
jednorodzinnych. W ramach
tych działań dotychczas zlikwidowaliśmy ponad 530
pieców na terenie Wejhero-

wa. Wzrosło zainteresowanie mieszkańców wymianą
ogrzewania i tematyką poprawy czystości powietrza.
Władze miasta odpowiadają
na te oczekiwania społeczne
i w wyniku naszych wspólnych tegorocznych działań
zostanie
zlikwidowanych
nawet do 190 pieców!
- To przyśpieszenie bardzo
mnie cieszy. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się
na proekologiczne inwestycje i osobom, które angażują się na rzecz propagowania
czystego powietrza - dodaje
prezydent K. Hildebrandt.

Modernizacja
ciepłowni

Drugi kierunek to modernizacja ciepłowni Nancie i rozwój miejskiej sieci
ciepłowniczej przez spółkę
komunalną OPEC, która dostarcza ciepło dla większości
mieszkańców
Wejherowa.
Ta komunalna spółka bardzo dużo inwestuje w naszym
mieście. Poza rozwojem sieci z bieżącymi podłączeniami budynków, w ostatnich
latach spółka wydała aż 22
mln zł na modernizację Ciepłowni Nanice.
W efekcie to jedna z najno-

wocześniejszych, ekologicznych i energooszczędnych
ciepłowni w Polsce. Produkuje się tu przy pomocy gazu
ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Zamontowano nową instalację odpylania
istniejących jeszcze kotłów
węglowych. To przyniosło
bardzo pozytywne efekty.
W 2012 roku emisja pyłów
w Nanicach wynosiła 78,92
ton na rok, zaś w roku 2017
było to tylko 6,65 ton na rok.
Oznacza to prawie 12 razy
mniej pyłów w Wejherowie.

Ekologiczne
autobusy

- Trzeci kierunek to wymiana autobusów MZK na
ekologiczne. To ważne, gdyż
autobusy MZK w ciągu jednego roku pokonują na swoich liniach ponad 1 mln 700
tys. km i zużywają około

600 tys. litrów paliwa - wylicza Krzysztof Hildebrandt.
- Proszę sobie wyobrazić ile
to spalin i różnych trujących
substancji, które dostają się
do naszego powietrza. Jest
więc o co walczyć. Obecnie
pracujemy nad zakupem autobusów elektrycznych, być
może wyposażonych w ogniwa paliwowe produkujące
prąd zasilane wodorem.
- Tych kierunków działań, określonych w naszej
uchwale „antysmogowej”,
czyli Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej przyjętym
przez Radę Miasta Wejherowa, jest oczywiście więcej.
nleży do nich choćby edukacja ekologiczna. Jestem zdeterminowany, aby ten plan
zrealizować. Najważniejsze
są osiągnięte pozytywne
efekty ekologiczne - mówi
Krzysztof Hildebrandt.

Pozytywne efekty

Zgodnie z wiarygodnymi danymi Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Wejherowie pyłem
tzw. PM10 uległo w ostatnich
latach znaczącemu zmniejszeniu, a normy i przepisy
w tym zakresie są spełnione.
Poprawę czystości powietrza
w Wejherowie potwierdza
najnowsza „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim” opracowana
przez WIOŚ za 2017 rok.
- Pomimo, że jest lepiej,
przed nami jeszcze bardzo
dużo pracy. Na najbliższe
lata zaplanowałem kolejne
intensywne działania w celu dalszej poprawy czystości
powietrza, przede wszystkim
w celu zmniejszenia stężenia
benzo(a)pirenu - podkreśla
prezydent Wejherowa.

Mecz w SP nr 8

Razem
dla Wiktorii
Samorządowcy, nauczyciele i uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie spotkali się na boisku, żeby wspólnie rozegrać mecz
koszykówki. Podczas spotkania zbierane były
pieniądze na leczenie chorej uczennicy tej szkoły, Wiktorii.
Najważniejszym celem rozgrywek była pomoc dla Wiktorii, ale mecz dostarczył też wielu
emocji i radości uczestnikom wydarzenia.
Organizatorom gratulujemy podjęcia inicjatywy.
Fot. Starostwo w Wejherowie
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sport I REKREACJA

3 czerwca: Bieg
Superbohaterów
3 czerwca 2018 r. w Parku im.A. Majkowskiego w Wejherowie odbędzie się III Edycja
Biegu Superbohaterów, tym razem dedykowanego 9-letniej Patrycji Bieszke. Dziewczynka potrzebuje chodzika, który pomoże
jej w utrzymaniu stabilnej pozycji ciała.
Koszt zakupu sprzętu to 29 tys. zł.
Tę rekreacyjną, a zarazem charytatywną imprezę organizuje klub Małe Trójmiasto Biega, ale w przygotowanie wydarzenia włączyło się Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Bieg odbędzie się w wejherowskim Parku Miejskim, w
niedzielę 3 czerwca. Podobnie jak w poprzednich latach,
będzie świetną zabawą dla całych rodzin. Tym bardziej, że
uczestnicy przebierają się w kostiumy ulubionych bohaterów
z filmów, komiksów czy książek. Każdy uczestnik decyduje o
długości dystansu, jaki przebiegnie. Pętla będzie miała około
1,4 km, a będzie można pokonać od jednej do pięciu pętli. Dla
najmłodszych przygotowano 300-metrową trasę.
- Superbohaterowie nie mogą zapomnieć o ludziach potrzebujących pomocy, dlatego dochód ze sprzedaży pakietów
startowych zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla chorej Patrycji - mówi Michalina Romańska z Klubu Małe
Trójmiasto Biega.
- Ubiegłoroczne Biegi Superbohaterów cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak niedawna impreza „Wejherowo biega”. Wszyscy doskonale się bawili i
prezentowali pomysłowe przebrania. Dzieci mają dużą frajdę, m.in. dzięki medalom dla każdego uczestnika - mówi
Jacek Thiel z Zarządu Powiatu Wejherowskiego, który
nie tylko angażuje się w organizację biegów, ale również
bierze w nich czynny udział.
OGŁOSZENIE
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Fot. Urząd Miejski

Wejherowo biegało w parku
19 maja w wejherowskim parku dominował nie kolor zielony, jak zwykle, ale niebieski!
Taka była w tym roku barwa koszulek uczestników imprezy „Wejherowo biega 2018”. Na
różnych dystansach wystartowało prawie dwa tysiące amatorów biegania!
Festyn rekreacyjny „Wejherowo Biega” organizowany był
po raz szósty w ramach ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej „Polska Biega”. Jak zwykle wejherowianie i mieszkańcy
okolicznych miejscowości nie zawiedli.
- Jak się dzisiaj okazało, biegamy wszyscy - od dzieci,
młodzieży, dorosłych po seniorów - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Liczy się nie rywalizacja, a rekreacja i dobra zabawa. Ta impreza pokazuje,

że w Wejherowie lubimy biegać i mamy gdzie biegać.
Biegom patronował Prezydent Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt oraz Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius.
Organizatorami zawodów przy wsparciu sponsorów byli: KS „Wejher”, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Wejherowskie Centrum Kultury oraz Starostwo Powiatowe w
Wejherowie.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Piłka nożna. III liga Kobiet

Piłka nożna

Gryf zwycięża W górę tabeli
W ostatnim pojedynku ligowym Gryf
Wejherowo walczył z niezwykle trudnym
rywalem, który też chce utrzymać się w rozgrywkach drugoligowych, MKS Kluczbork.
Wejherowianie nie dali szans przeciwnikom
i wygrali spotkanie 3:1. Dzięki tej wygranej
Gryf umocnił się nad strefą spadkową.

Kickboxing. Puchar Świata

Mistrzynie: Stenka
i Kalbarczyk
W stolicy Węgier, Budapeszcie, odbył się
XXIV węgierski Puchar Świata w kickboxingu. Turniej należy do elitarnej ligi World
Kickboxing Series. Podopieczne trenera
Rafała Karcza, Paulina Stenka oraz Zuzanna Kalbarczyk wywalczyły Puchar Świata.
P. Stenka, powtórzyła sukces z Austrii i sięgnęła po Puchar Świata w formule kick-light. Z. Kalbarczyk wywalczyła
Puchar Świata zarówno w pointfighting, jak i w kick-light.
Łącznie obydwie zawodniczki wygrały 8 pojedynków z Węgierkami, Włoszkami, Serbką, Greczynką i Chorwatką.
Obie, mimo młodego wieku są bardzo doświadczonymi
zawodniczkami, wieloletnimi kadrowiczkami Reprezentacji
Polski.W Budapeszcie startowało blisko 2500 zawodników.
OGŁOSZENIE

W pierwszej połowie wejherowianie zdobyli bramkę po
strzale M. Goerke, ale goście zaciekle próbowali doprowadzić
do remisu. Druga połowa to bardzo dokładna i konsekwentna gra naszej drużyny, czego efektem było dwie bramki
strzelone w przeciągu pięciu minut, przez R. Maciejewskiego i Ł. Nadolskiego. Goście zdobyli gola w 80. min. gry. Teraz przed Gryfem Wejherowo jeszcze dwa pojedynki ligowe:
z GKS Bełchatów oraz z Błękitnymi Starogard.
Gryf: Ferra - Gulczyński, Wicki, Sobociński, Goerke - Brzuzy, Kołc, Nadolski, Wojowski, Maciejewski - Okuniewicz.

Cenne ligowe zwycięstwo odniosły podopieczne trenera Sylwestra Piątka, które w
ramach 18 kolejki III ligi kobiet wygrały z
gdańskim Sztormem 1:0.
Bramkę dla luzinianek zdobyła Ewelina Bara. Podczas
kolejnego meczu, rozegranego w ramach 19 kolejki ligowej
na własnym stadionie, zawodniczki z Luzina rozgromiły ekipę Canicuły Bytów aż 8:0. Nie lada wyczynem popisała się w
tym meczu zdobywczyni 5 goli, Magda Lińska. Kolejne dwie
bramki dołożyła Ewelina Bara i jedną Milena Fajter. Zespół
z Luzina awansował na 5 miejsce w ligowej tabeli.

Wyróżnienia dla ISS START
Zawodnicy wejherowskiego STARTU zostali przyjęci
i uhonorowani przez Marszałka Mieczysława Struka . W spotkaniu Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku wzięli udział: Zygmunt
Wielecki, Krzysztof Jurkie-

wicz, Marek Uziałko i Jan
Kiedrowicz. Otrzymali oni
wyróżnienia za zdobycie
drużynowego Wicemistrzostwa Świata i Mistrzostwa
Polski w szachach oraz za
godne reprezentowanie województwa pomorskiego na

zawodach rangi światowej i
ogólnopolskiej.
Ponadto marszałek pomorski uhonorował prezesa ISS START Wejherowo
Krzysztofa Ruchalskiego za
wybitne zasługi w rozwoju
sportu w województwie.
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Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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www.pulswejherowa.pl

