NR 9 (197)
9 MAJa
2019
KOLEJNE
WYDANIE:
23 MAJa
2019

i powiatu wejherowskiego

18 i 19 maja: święto
sportu w Wejherowie

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

świętowanie
i zabawa
Obok uroczystości religijnej i patriotycznej w kościele pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie, w
Święto 3 Maja na stadionie miejskim odbył się charytatywny mecz piłkarski i festyn rodzinny. Na boisku, jak co roku rywalizowali księża i samorządowcy.
						Str. 4

Fot. Leszek Spigarski

Trwa matura
W ubiegłym roku w parku biegały całe rodziny. 				

Fot. Starostwo Powiatowe

Następny majowy weekend w Wejherowie będzie bardzo sportowy. W sobotę 18 maja na miłośników biegania czeka Festyn Rekreacyjny „Wejherowo Biega”, natomiast miłośnicy chodzenia z kijami mogą w nadzielę
19 maja zmierzyć się w Pucharze Polski Nordic Walking w wielu kategoriach dostosowanych do wszystkich
chętnych. Obie imprezy odbędą się w wejherowskim Parku Miejskim. Zapraszamy!
Str. 8-9

Tegoroczna matura rozpoczęła się 6 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym. Egzaminy trwają m.in. w wejherowskich szkołach. Dzisiaj, 9 maja, maturzyści będą
rozwiązywać zadania matematyczne na poziomie
rozszerzonym oraz zmierzą się z filozofią na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Niezależnie od wybranych przedmiotów i poziomów, maturzystom życzymy powodzenia!
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
Na Oddziale Kardiochirurgii

Skomplikowane zabiegi
Kardiochirurdzy z wejherowskiego szpitala realizują skomplikowane zabiegi naprawy zastawek aortalnych. Przygotowując się
do wprowadzenia tych procedur, zespół lekarzy uczestniczył w
szkoleniach w renomowanych ośrodkach zagranicznych.
Uznaną alternatywą dla
chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej na sztuczną protezę jest jej naprawa.
Dotyczy to pacjentów z izolowaną niedomykalnością
zastawki aortalnej, bądź
skojarzonej z dodatkowymi
patologiami aorty wstępującej i opuszki.
- Główną korzyścią pozostawienia naprawianej
własnej zastawki jest brak
konieczności
przyjmowania przez pacjenta leków
przeciwkrzepliwych
oraz

wyeliminowanie negatywnych aspektów związanych
z obecnością sztucznej zastawki serca - mówi dr n.
med. Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator Oddziału
Kardiochirurgii
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (Szpitale Pomorskie sp. z o.o.).- W
tym roku w naszym ośrodku przeprowadzono pięć zabiegów naprawy zastawki
aortalnej. Wszyscy pacjenci
zostali wypisani do domu w
stanie dobrym z kompetent-

Policjanci i straż rybacka

ną zastawką. Pozostają pod
naszą stałą kontrolą.
Wprowadzanie nowych
procedur jest konsekwencją
dążenia do ustawicznego
podnoszenia jakości i możliwości terapeutycznych dla
pacjentów
województwa
pomorskiego. Obok zabiegów naprawczych zastawki
aortalnej w wejherowskim
oddziale
kardiochirurgii
wykonuje się również zabiegi naprawy zastawki
mitralnej i trójdzielnej metodą małoinwazyjną.

W gm.Szemud

Groźny
karambol
Siedem aut uczestniczyło w poniedziałek w karambolu w
Kieleńskiej Hucie na
drodze między Szemudem a Kielnem w
gminie Szemud.
Najprawdopodobniej zderzyły się dwa samochody,
ciężarowy MAN z osobowym
BMW, a kolejne auta wpadały na siebie jeden po drugim.
Mimo groźnie wyglądającej scenerii tego wypadku,
na szczęście nikt nie został
w nim ranny.

Strażnicy na quadach

Razem kontrolują Praca w sezonie
wędkarzy
Wejherowska policja w ramach współpracy ze strażą rybacką prowadziła akcję, której celem było ograniczenie nielegalnego
połowu ryb.
Patrol składający się z
policjanta oraz funkcjonariuszy powiatowej straży
rybackiej z Wejherowa legitymowali wędkarzy i sprawdzali dokumenty wymagane
do połowu. Ponadto sprawdzali złowione ryby pod kątem legalności połowu oraz
wymaganych
wymiarów
ochronnych.
Kontrolowane były akwe-

ny wodne znajdujące się na
terenie Wejherowa, Bolszewa, Gościcina, Orla, Góry, Zamostnego, Kniewa i
Warszkowa. W efekcie kontroli na 5 osób nałożono mandaty karne za wykroczenia,
naruszające przepisy prawne z Ustawy o Rybactwie
Śródlądowym.
Wspólne
służby pełnione są cyklicznie
i będą kontynuowane.

Strażnicy
złapali wandala
W długi majowy weekend pewien czternastolatek tak bardzo
szukał zajęcia, że na placu zabaw przy ul. Granicznej zabawiał się
w drewnianym domku, demolując jego daszek. Być może zniszczyłby coś jeszcze, ale dyżurny Straży Miejskiej zauważył jego
popisy na ekranie monitoringu. Strażnicy zatrzymali chłopca,
przekazali go rodzicom. Czternastolatek będzie się teraz tłumaczył w sądzie rodzinnym i dla nieletnich. WTBS tymczasem szacuje straty, a za naprawę zapłacą zapewne rodzice.
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Z POLICJI
Policyjna majówka

Prawie 700 kontroli drogowych, 340 wykroczenia, 316
nałożonych mandatów, 2 kierowców prowadziło pojazdy w
stanie nietrzeźwości, a 4 po użyciu alkoholu - to efekt pracy
policjantów z powiatu wejherowskiego podczas wyjątkowo
długiego majowego weekendu.
Odnotowano kilkanaście kolizji drogowych, ale nie zdarzył się żaden wypadek.

Przerwali szaleńczą jazdę

Policjanci z wejherowskiej drogówki każdego dnia prowadzą działania dotyczące bezpieczeństwa niechronionych
użytkowników dróg. Wyposażeni w mierniki prędkości oraz
pojazdy z wideorejestratorami egzekwują od kierujących stosowanie się do ograniczeń prędkości.
Ostatnio w trakcie służby mundurowi zatrzymali kierującego pojazdem osobowym, który w terenie zabudowanym na
drodze krajowej nr 6 pędził autem przez Wejherowo, przekroczając dozwoloną prędkość o 99 km/godz.
Zgodnie z przepisami kierowca stracił prawo jazdy na 3
miesiące. Kierujący za swoje wykroczenie drogowe otrzymał
punkty karne oraz mandat.

Kilogramy narkotyków

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 29-latka, który przewoził samochodem ponad 3 kilogramy narkotyków (amfetaminy). Mieszkaniec powiatu kartuskiego jadąc samochodem
został zatrzymany do kontroli, w trakcie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej przy
współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego.
Narkotyki te były przewożone w papierowej torbie za tylnym
siedzeniem pojazdu.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej komendy. Po przesłuchaniu 29-latek usłyszał zarzut
posiadania znacznej ilości narkotyków za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

Pijany kierowca bez uprawnień

Jak co roku, na sezon wiosenno-letnim Straż
Miejska w Wejherowie wprowadza zmiany organizacyjne. Podczas patroli w mieście strażnicy
korzystają nie tylko z radiowozów, ale także z
quadów i rowerów. Jak zwykle na ulicach Wejherowa można zobaczyć również piesze patrole.
Zmiana systemu pracy ma służyć poprawie porządku i
bezpieczeństwa w mieście.
W sezonie turystycznym wszystkie patrole wyposażone
będą w materiały informacyjne o atrakcjach turystycznych
miasta, promujące Wejherowo. Mobilna informacja turystyczna cieszy się co roku dużym zainteresowaniem.
Nie każdy turysta rozpoczyna pobyt w mieście od wizyty w biurze informacji turystycznej. Zwiedzający Kalwarię
Wejherowską i miasto goście otrzymają materiały m.in. od
strażników. Funkcjonariusze SM zobowiązani zostali również do służenia innego rodzaju pomocą.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Szemudzie, będąc po
służbie ruszył na ratunek kierowcy bmw, który uderzył w drzewo w Donimierzu. Kiedy policjant podbiegł, aby udzielić mu
pomocy, wyczuł od kierowcy alkohol. Po badaniu okazało się,
że miał on ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, ale na
dodatek nie ma uprawnień do kierowania pojazdem.
Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny z uwagi na uszkodzenia samochodu. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie
w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie bez uprawnień. Za popełnione przestępstwo grozi mu wysoka grzywna i do 2 lat
pozbawienia wolności.

Budowanie nocą
W związku z budową Metropolitalnego Węzła Integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej, od 15 maja przewidziane są w tym rejonie prace w godzinach nocnych
od 22 do 5. Jak informuje Skanska S.A., generalny wykonawca tej inwestycji, jest to związane z koniecznością dostosowania czasu pracy do warunków określonych przez PKP
PLK regulaminem zamknięć torowych.
Władze miasta przepraszają za tymczasowe utrudnienia
w ruchu i dziękują za wyrozumiałość!

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
Rozmawiali o dokonaniach i problemach

Pieniądze unijne
dla samorządów

Przed majowym weekendem w wejherowskim Ratuszu gościł
Janusz Lewandowski - poseł do Parlamentu Europejskiego, a w
latach 2010-2014 komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego.
Spotkanie dotyczyło pozyskiwania i wydatkowania
środków europejskich przez
samorządy oraz problemów
i oczekiwań w zakresie programów unijnych.
Przypadająca 1 maja 15
rocznica wejścia Polski do
Unii Europejskiej była okazją do podsumowania naszej
obecności we Wspólnocie.
Szacowny gość zwiedził również ekspozycje historyczne
w budynku Ratusza.
- Wejherowo doskonale
wykorzystało swoją szansę, jak miałem okazję się
przekonać na przykładach
zrealizowanych do tej pory
inwestycji. Serdecznie gratuluję włodarzom Wejherowa i zaskoczony jestem na
każdym kroku, jak pieczołowicie gospodarze miasta
dbają o to, aby był to Ratusz z duszą - od Wejhera po
XXI wiek - podsumował wizytę Janusz Lewandowski i dodał: - Serce rośnie,
gdy widzi się dobry pożytek
z tych pieniędzy, do których
trochę przyłożyłem rękę.

Dwa kluby piłkarskie otrzymały dotacje

Wsparcie dla sportu

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał w ratuszu
umowę z Piotrem Ruszewskim - prezesem WKS Gryf Wejherowo
oraz Remigiuszem Sałatą i Robertem Wiconem - prezesem i wiceprezesem KS Tytani Wejherowo, wiceprezes klubu.
Na sportową promocję
miasta przez drużynę seniorów Gryfa władze miasta przeznaczyły 200 tys.
zł. To ważny zastrzyk finansowy dla klubu na tym
etapie rozgrywek.
- Trzymamy kciuki żeby Gryf częściej wygrywał.
Grajcie jak najlepiej! - powiedział po podpisaniu umowy prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Dodał ze zrozumieniem, że
w II lidze występują kluby
z miast większych niż Wejherowo, w tym wojewódzkich, z którymi trudno jest
rywalizować. Prezydent życzył piłkarzom i klubowi
wszystkiego najlepszego.

Fot. Urząd Miejski
Dziękując za przyznane
środki Piotr Ruszewski
wyraził nadzieję, że szczęście do Gryfa w końcu się
uśmiechnie i uda się obro-

W spotkaniu europosła Janusza Lewandowskiego z
władzami miasta uczestniczyli: zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka i sekretarz miasta
Bogusław Suwara.
Fot. Urząd Miejski

Sesja Rady Miasta

Wejherowski Budżet Obywatelski

Nowy cmentarz Dwadzieścia projektów
i budowa dróg
W miniony wtorek odbyła się sesja nadzwyczajna Rada Miasta Wejherowa.
Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu cmentarza
komunalnego, przeznaczając 300 tys. zł na jego urządzenie.
Przeznaczono też pieniądze na drogi: dodatkowe 1,2 mln
zł na budowę ulicy Karnowskiego, której realizacja wkrótce
się rozpocznie i dodatkowe 500 tys. na płyty drogowe w mieście. Środki pochodzą z pieniędzy, przeznaczonych w tym
roku na budowę Węzła Wejherowo (Kwiatowa). Ponieważ
nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na
2020 rok, środki nie będą potrzebne w tym roku w pełnej
wysokości.

Z końcem kwietnia upłynął termin składania projektów do piątej
edycji Budżetu Obywatelskiego. Wejherowianie złożyli 20 projektów - 10 inwestycyjnych i 10 nieinwestycyjnych. Po weryfikacji, w
czerwcu będą one przedmiotem konsultacji społecznych.
Obecnie Komisja ds. budżetu obywatelskiego dokonuje analizy złożonych
propozycji. Lista zweryfikowanych projektów zostanie opublikowana do 4
czerwca br.
Do 10 czerwca br. swoje
uwagi i zastrzeżenia w ramach konsultacji społecznych będą mogli zgłaszać

mieszkańcy.
Ostateczną
listę projektów zatwierdzonych do głosowania prezydent Wejherowa ogłosi 28
czerwca br.
Głosowanie na projekty
odbędzie się we wrześniu.
W tegorocznej edycji, na
realizację
wejherowskiego budżetu obywatelskiego prezydent Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
przeznaczył 1 mln złotych,
z tego 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł
na nieinwestycyjne.
Maksymalna
wartość
zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a
projektu nieinwestycyjnego
- 10 tys. zł.

nić II ligę w Wejherowie.
Klub Sportowy Tytani
Wejherowo otrzymał dofinansowanie w wysokości 50
tys. zł na sportową promocję miasta. KS Tytani Wejherowo jest organizatorem
Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej Tytanów, szkoli także najmłodszych, dla
których stworzyli Wejherowską Ligę „Młodych Tytanów”. W klubie powstała
także sekcja żeńska.
W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył
także Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Kopernika
do remontu
Urząd Miejski zaprasza mieszkańców Wejherowa, zwłaszcza
mieszkających przy ul. Kopernika, na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 9 maja o
godz. 16 w sali konferencyjnej
Filharmonii Kaszubskiej.
Włodarze miasta przedstawią mieszkańcom projekt przebudowy tej ulicy zaplanowany
w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na
które Gmina Miasta Wejherowa otrzymała dofinansowanie
ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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WYDARZENIA
Mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego uczcili Święto 3 Maja

Modlitwa za Ojczyznę i sportowe emocje
W Święto 3 Maja w kościele pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie odbyła się uroczystość religijna i patriotyczna. Oprócz
parafian i innych mieszkańców miasta, wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, wojsko i
służby mundurowe. Po południu na stadionie miejskim odbył się
mecz charytatywny i festyn rodzinny.
Na uroczystości w kościele obecne były m.in. posłanki - Agnieszka Fotyga i
Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Był również wicestarosta
Jacek Thiel oraz przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tokłowicz. Prezydenta
Wejherowa reprezentował
Bogusław Suwara, sekre-

tarz miasta. Starosta wejherowski Gabriela Lisius
przypomniała m.in. o ważnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz o
zawierzeniu powiatu wejherowskiego Matce Bożej.
Ks. proboszcz Piotr Żynda
zaprosił wszystkich na grochówkę przygotowaną przez
Starostwo Powiatowe.
Starostwo było również
organizatorem meczu charytatywnego połączonego ze
zbiórką pieniędzy na leczenie Karola Barcza, ciężko
chorego 15-letniego mieszkańca Wejherowa. Matka
chłopca zapowiedziała, że
połowa zebranych środków
będzie przeznaczona na pomoc dla Stasia z Wejherowa,
który również potrzebuje
funduszy na leczenie.
Na boisku rywalizowały
drużyny księży i samorządowców, dostarczając emocji licznym kibicom, Bez
względu na wynik meczu
(księża wygrali 7:5!), wszyscy dobrze się bawili.
Na stadionie do grona
gości dołączył wiceminister
kultury i dziedzictwa narodowego - Jarosław Sellin.

W ramach uroczystości wokół kościoła przeszła procesja (zdjęcie powyżej), a na
terenie parafii odbyło się spotkanie integracyjne z poczęstunkiem i muzyką w wykonaniu orkiestry parafialnej (zdjęcie poniżej).
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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200 tys. zł na renowację zabytków
Podczas VI Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni przyjęli
m.in. pakiet uchwał na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.
W tym roku łączna kwota
dotacji wyniosła 200 tys. zł.
Środki wspomogą remonty
sześciu zabytkowych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie powiatu
wejherowskiego.
Wśród
beneficjentów
znalazły się parafie pw.: św.
Apostołów Piotra i Pawła
w Brzeźnie Lęborskim - 60
tys. zł, św. Józefa Oblubień-

ca NMP w Zwartowie - 40
tys. zł, św. Wawrzyńca w
Luzinie - 30 tys. zł, Miłosierdzia Bożego w Sasinie
- 30 tys. zł, św. Mateusza
Apostoła w Górze - 10 tys.
zł. Wsparcie otrzymał także Klasztor Zakonu Braci
Mniejszych Franciszkanów
w wysokości 30 tys. zł.
We wtorek 7 maja Starosta Wejherowski Gabriela

Lisius podpisała umowy
z proboszczami wymienionych parafii na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków.
Spotkanie odbyło się w
parafii pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Brzeźnie
Lęborskim (gmina Łęczyce).
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KOMUNIKACJA
Zmiany na trasach i w rokładach jazdy MZK

Autobus linii nr 6
jeździ na os. Fenikowskiego
Linia autobusowa nr 6 została wydłużona do pętli na os. Fenikowskiego, o co zabiegał m.in. miejski radny Mariusz Łupina. Utworzono także
nowe przystanki autobusowe. Zmiany w miejskiej komunikacji autobusowej dotyczą też linii nr 1 i nr 8, o czym informują komunikaty obok.
Linia autobusowa nr 6 kursowała na trasie Wejherowo Rogali Energa do skrzyżowania z ul. Patoka/Necla. Wydłużona trasa
przebiega ulicą Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej i dalej, na Os. Fenikowskiego. Obecny przystanek końcowy

Wejherowo Necla/Patoka zostaje wyłączony z obsługi, a obsługa wejherowskiego szpitala zostaje
zapewniona tylko kursami z oznaczeniem „S - kurs
przez: Wejherowo Szpital02”.
Warto zapoznać się ze zmienionym rozkładem
jazdy: www.mzkwejherowo.pl

ZMIANY NA LINII NR 6
Szanowni Pasażerowie! Informujemy, że od dnia 06.05.2019 r.
(poniedziałek) linia nr 6 zostaje przedłużona do pętli
Wejherowo Os. Fenikowskiego
Trasa w kierunku Wejherowo Os. Fenikowskiego:
do przystanku Wejherowo Chmielewskiego 02 trasa bez zmian, dalej autobus pojedzie
prosto ulicą Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Orzeszkowej i następnie do pętli
Wejherowo Os. Fenikowskiego.
Na nowym fragmencie trasy zostają utworzone przystanki Wejherowo Dzięcielskiego 02
przy osiedlu Dzięcielskiego oraz Wejherowo Gryfa Pomorskiego Kościół 02 obok
kościoła przy ul. Gryfa Pomorskiego.
Trasa w kierunku Wejherowo Rogali Energa:
Od przystanku początkowego Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 trasa będzie przebiegać
ulicami Orzeszkowej, Gryfa Pomorskiego do przystanku Wejherowo Necla/Patoka 01
i dalej bez zmian.
Na nowej części trasy zostają utworzone przystanki Wejherowo Gryfa Pomorskiego
Kościół 01 obok kościoła przy ul. Gryfa Pomorskiego oraz Wejherowo Dzięcielskiego 01
przy osiedlu Dzięcielskiego.
Informujemy także, że obecny przystanek końcowy Wejherowo Necla/Patoka 02 zostaje
wyłączony z obsługi, a obsługa wejherowskiego szpitala zostaje zapewniona tylko
kursami z oznaczeniem „S – kurs przez: Wejherowo Szpital 02”.
Wszystkim Pasażerom życzymy udanych podróży!

KOREKTA ROZKŁADU
JAZDY LINII NR 1
Szanowni Pasażerowie!
Informujemy, że od dnia 06.05.2019 r.
(poniedziałek) korekcie ulegnie rozkład jazdy
linii autobusowej nr 1
W celu poprawy jakości przewozów dla mieszkańców gminy
Wejherowo, ale także samego Wejherowa:
→ wprowadzona zostaje nowa częstotliwość funkcjonowania linii umożliwiająca
wzajemną koordynację i przesiadki na linię nr 8 w Wejherowie, a w niedalekiej
przyszłości także synchronizację z liniami nr 4 i 5 w Bolszewie,
→ kursy do pętli Bolszewo Słowackiego zostają wydłużone do pętli Bolszewo
Gimnazjum - pętla Bolszewo Słowackiego będzie pełniła jedynie funkcję
stałego przystanku dla kierunku Wejherowo Os. Fenikowskiego,
→ rozkład jazdy został przystosowany także dla osób przesiadających się
na pociągi SKM na stacjach Wejherowo oraz Wejherowo Śmiechowo,
→ czasy przejazdu na terenie Bolszewa i Gościcina zostały odpowiednio
skorygowane uwzględniając realny czas przejazdu,
→ w odpowiedzi na liczne interpelacje mieszkańców Bolszewa wakacyjny
wariant rozkładu jazdy jest identyczny jak rozkład powszedni obowiązujący
w okresie roku szkolnego, jedynie bez kursów oznaczonych jako szkolne,
→ kurs o 7:00 z osiedla Fenikowskiego zostaje skierowany do pętli Bolszewo
Gimnazjum umożliwiając dojazd na godzinę 8:00 do szkoły przy ul. Leśnej.

Szczegóły dotyczące nowego rozkładu jazdy znajdą Państwo
na tabliczkach rozkładowych na przystankach oraz na naszej
stronie internetowej www.mzkwejherowo.pl.
Życzymy miłych podróży!

UWAGA!
ZMIANY NA LINII NR 8

INFO:

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo

Dyspozytor - (58) 572 29 33
Szanowni Pasażerowie! Informujemy,
że od dnia
Internet - www.mzkwejherowo.pl
06.05.2019 r. (poniedziałek) zmieni się trasa
i rozkład jazdy linii nr 8.

W odpowiedzi na liczne interpelacje pasażerów z Redy dotyczące
linii autobusowej nr 8 i poprawę oferty przewozowej:
 zajazd na pętlę Reda Ciechocino będzie wykonywany tylko
w kierunku Wejherowo Szpital,
 rozkład jazdy umożliwi przesiadki między pociągami SKM,
a autobusem na stacji Wejherowo Śmiechowo,
 kursowanie linii w godzinach szczytu będzie zapewniało
optymalne przesiadki na linię/z linii nr 1, a w pozostałych
częściach dnia oraz w weekendy rozkład zostaje skoordynowany
zapewniając lepszą częstotliwość kursowania niż obecnie,
 uruchomiony zostaje nowy przystanek Wejherowo Nadrzeczna
04 n/ż za rondem na ul. Chopina w kierunku wejherowskiego
szpitala (wspólny z linią nr 6).
Zmiana ma na celu polepszyć dojazd mieszkańców Redy do wejherowskiego szpitala jak i samego miasta. Dotychczasowa trasa
znacząco wydłużała tą możliwość, a pasażerowie zmuszeni byli
ponosić podwójną opłatę za przejazd. Dogodny dowóz do redzkiego dworca zapewniać będą linie nr 9, 18 i 19.

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo
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Szczegóły dotyczące nowego rozkładu jazdy
znajdą Państwo na tabliczkach rozkładowych
na przystankach oraz na naszej stronie internetowej
www.mzkwejherowo.pl. Życzymy miłych podróży!
Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo

INFO:
Dyspozytor - (58) 572 29 33
Internet - www.mzkwejherowo.pl

redakcja@pulswejherowa.pl

9 maja 2019

AKTUALNOŚCI
Bezpłatne szkolenia

Ja w internecie
Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatnych
szkoleniach z cyklu „Ja w Internecie”, które odbywają się w Wejherowie w Urzędzie
Miejskim i w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Łącznik pomiędzy ulicami Dworcową i Spacerową zyskał nową nawierzchnię, a na ulicy Gryfa Pomorskiego został wyremontowany odcinek drogi u zbiegu z ul. Orzeszkowej.

Będzie wygodniej i bezpieczniej

Remonty na drogach
W wielu miejscach Wejherowa trwają lub są przygotowywane roboty drogowe. W
ostatnim czasie Urząd Miejski zakończył już prace na dwóch zadaniach: w Śródmieściu i w Śmiechowie.
W kwietniu zakończyły się prace remontowe
w łączniku pomiędzy ulicą Dworcową i Spacerową.
Zniszczoną
nawierzchnię
z trylinki wymieniono na
kostkę betonową. Uliczka
stała się wygodna i zyskała
estetyczny wygląd.
Oprócz wymiany nawierzchni jezdni, na długości około 270 metrów
wyremontowany chodnik i
miejsca postojowe.
- Łącznik stanowi ważny
odcinek komunikacyjny, po

którym poruszają się piesi
i kierowcy mieszkający na
osiedlu 1000-lecia Państwa
Polskiego. Modernizacja nawierzchni poprawi nie tylko
estetykę, ale również bezpieczeństwo użytkowników tej
ulicy - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta
miasta Wejherowa.
To zadanie drogowe pod
nazwą „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.
Dworcową z ul. Spacerową
w Wejherowie” w ramach
zadania
„Rewitalizacja

Śródmieścia
Wejherowa”
zrealizowała firma FBSerwis S.A. Koszt inwestycji,
która otrzymała dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu rewitalizacji, wyniósł
niespełna 454 tys. zł.
Nową nawierzchnię, tym
razem z płyt położono na
końcowym odcinku ul. Gryfa Pomorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej.
Było to konieczne w
związku z przedłużeniem li-

nii autobusowej nr 6, o czym
piszemy na sąsiedniej str. 6.
Dla poprawy komfortu pasażerów autobusów MZK,
a także dla kierowców i pasażerów innych pojazdów
zostały wymienione zniszczone płyty drogowe. Nowe płyty jomb ułożono na
odcinku o długości ok. 100
metrów i powierzchni 1200
metrów kw.
Prace na zlecenie władz
miasta wykonał
Zakład
Usług Komunalnych Spółka z oo. w Wejherowie.

W maju odbywają się szkolenia pn. „Rodzic w internecie” - przeznaczone dla rodziców chcących chronić swoje
dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu; „Moje finanse i transakcje w
sieci” przeznaczone dla osób chcących nauczyć się załatwiać
skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe
za pośrednictwem Internetu, a także „Mój biznes w sieci”
- przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.
W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 25 lat. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Urzędzie Miejskim lub w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wejherowie (formularz dostępny również na
stronie internetowej miasta).
Szkolenia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Operatorem programu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji
jest Fundacja Legalna Kultura.
Szczegółowe informacje na temat projektu można pod numerami telefonu 58 677 70 57 oraz 58 677 70 53.

Najbliższe terminy szkoleń:
16, 17 maja, godz. 14-18; 18 maja, godz. 10-14 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, ul. Kaszubska 14
16, 17 maja, godz. 9-15 - Urząd Miejski w Wejherowie, ul.
12 Marca 195
23, 24 maja, godz. 14-18; 25 maja, godz. 10-14 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, ul. Kaszubska 14
28, 29, 30 maja, godz. 16-20 - Urząd Miejski w Wejherowie,
ul. 12 Marca 195
3, 4, 6 czerwca, godz. 9-13 - Miejska Biblioteka Publiczna w
Wejherowie, ul. Kaszubska 14
3, 4, 6 czerwca, godz. 14-18 - Urząd Miejski.

Wsparcie dla starszych mieszkańców Wejherowa

Czy pomoże Karta Seniora?
W ratuszu odbyło się spotkanie członków Wejherowskiego Zespołu ds. Seniorów, którym
kieruje Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta. Podczas spotkania omawiano m.in. inicjatywę uruchomienia w Wejherowie „Karty Seniora”.
Wejherowski Zespół ds.
Seniorów stanowi organ
doradczy i inicjatywny Prezydenta Miasta Wejherowa
w zakresie spraw dotyczących osób starszych. Jedną
z inicjatyw podjętych przez
Zespół jest stworzenie i
uruchomienie „Wejherowskiej Karty Seniora”.

Członkowie
zespołu
przeprowadzili
wstępną
analizę możliwości uruchomienia takiego programu. Chodziło głównie o
informację, czy firmy lub
instytucje funkcjonujące
w Wejherowie byłyby zainteresowane przystąpieniem do „Karty Seniora”

w zakresie np. udzielania
upustów na towary czy
usługi, świadczenie nieodpłatnych usług lub innych
form wspierania seniorów.
- Uczestnictwo w Wejherowskiej Karcie Seniora będzie wiązało się z szeroką
promocją takich podmiotów jako firm czy instytu-

cji przyjaznych seniorom
i budujących pozytywny
wizerunek miasta - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Zachęcam
do składania deklaracji i
włączenie się w tę ciekawą
inicjatywę.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Bliższych informacji na ten temat udziela Zespół ds.
społeczno-ekonomicznych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pod nr tel. 58 677 70 53.
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REKREACJA I KULTURA
W następny weekend w Parku Miejskim

Bieganie i Nordic Walking
Miłośników biegania oraz maszerowania z kijkami zapraszamy 18 maja
i 19 maja do wejherowskiego Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego. W sobotę odbędzie się tam Festyn Rekreacyjny „Wejherowo Biega” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa i Starosty Wejherowskiego. W niedzielę,
również w parku wystartuje Puchar Polski Nordic Walking z atrakcjami dla
dorosłych i dla dzieci, na który zapraszają Polska Federacja Nordic Walking
i Prezydent Wejherowa.
Szczegóły o niedzielnej
imprezie rekreacyjnej znajdują się na plakacie obok, a
także na stronie: www.pucharpolskinw.pl
Dla uczestników festynu
„Wejherowo Biega” dla wyboru będzie pięć tras. Dzieci
do lat 6 pobiegną na dystansie 300 m, dzieci w wieku
7-10 lat na dystansie 500 m,
a młodzież i dorośli mają do
wyboru trasy o długości od
900 m do 4000 metrów.
Pakiet startowy w cenie 5
zł dla dzieci i 10 zł dla dorosłych składa się z koszulki,
butelki wody oraz okolicznościowego medalu. Dochód
z festynu zostanie w całości
przeznaczony na cel charytatywny.
Wśród uczestników którzy ukończyli trasę, rozlosowane zostaną nagrody
rzeczowe. W biegach obowiązuje limit zawodników
- 950 osób.
Organizatorami
zawodów są: KS „Wejher”,
Miasto Wejherowo, Wejherowskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w
Wejherowie.

Jesteś amatorem
nordic walking?
Przyjdź, naucz się i wystartuj

w Pucharze Polski

Nordic Walking
19 maja (ndz)

Park Majkowskiego
• start godzina: 10:00
• dystanse: 5 km, 10 km i 21 km
• mini Nordic Walking do lat 8 (400 m)
• lokalni mieszkańcy bezpłatnie
• liczne atrakcje dla dzieci

POLSKA
FEDERACJA
NORDIC
WALKING

najbliższe edycje:
1 czerwca (sb)
– Kolbuszowa – Werynia stadion
22 czerwca (sb) – Legnica – ul. Orła Białego stadion LA
6 lipca (sb)
– Polanica Zdrój – Muszla koncertowa,
ul. Zdrojowa

www.pucharpolskinw.pl

Bezpłatne zajęcia

Kickboxing na wakacje
Dzięki dotacji od Miasta Wejherowa, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe zaprasza dzieci z tego miasta w wieku 7-13 lat na bezpłatne treningi w
ramach Letniej Akademii Kickboxingu.
Treningi odbywać się będą w
lipcu oraz w sierpniu na sali Fight Zone Gym przy ul. I Brygady
WP. 5 w Wejherowie (wejście od
strony ul. 12 marca bramą firmy
MONZA). Będą to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami technik

kickboxingu i samoobrony. Liczba miejsc jest ograniczona (ponad
20), więc liczy się kolejność zgłoszeń na adres email: kontakt@
sportwejherowo.pl, do końca
czerwca. Organizatorzy Letniej
Akademii Kickboxingu zastrze-

gają prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów ze względu na
brak wolnych miejsc.
Więcej informacji na www.
sportwejherowo.pl oraz na Facebook'u: www.facebook.com/
sportwejherowo.

Po raz kolejny w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędzie się Koncert Wiedeński. Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych.
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca
- Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek: „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność usłyszy
m.in.: walc „Nad Pięknym Modrym Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, duet „Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę „Tritsch-Tratsch”.
Koncert programowo będzie nawiązywał do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu!
Bilety 90 zł: Kasa Filharmonii Kaszubskiej (, ul. Sobieskiego 255)
kasa - tel.795 453 133, 58 672 27 75 (wew. 55), grupy - tel. 504 091 909
bilety online: www.wck.org.pl, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl
oraz w sieciach: Empik, Media Markt, Księgarniach PWN, BookBook

Bilety dla Czytelników na Koncert
Dla naszych Czytelników mamy 2 podowójne zaproszenia na to wydarzenie artystyczne. Zainteresowanych prosimy o odpowiedź na pytanie
konkursowe: Która europejska stolica najbardziej kojarzy się z walcem?
Odpowiedź trzeba przesłać wraz z imieniem i nazwiskiem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl, do piątku 10 maja br. do godz. 20.00.
W temacie prosimy napisać: Koncert wiedeński.
Do wylosowanych osób odpiszemy w piątek wieczorem..
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KULTURA
Festiwal promuje Wejherowo

Śpiewali o morzu
Zwycięzcą XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu,
który odbył się w kwietniu w Wejherowie został Chór Cantores
Veiherovienses pod dyrekcją Tomasza Chyły. Odebrał on również
nagrodę dla najlepszego dyrygenta. Gala finałowa odbyła się w
Filharmonii Kaszubskiej.
Pierwszy Festiwal Pieśni
o Morzu w Wejherowie miał
miejsce w maju 1966 roku,
a początki ruchu śpiewaczego w naszym mieście sięgają
końca XIX wieku.
- Festiwal przypomina
i kultywuje historię i nasze dziedzictwo kulturowe
- mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury
Filharmonia
Kaszubska,
orgnizatora imprezy. - Zarówno mieszkańcy, śpiewacy, instytucje kultury oraz
włodarze miasta dążą do
kontynuacji tej pięknej tradycji. Przyczynia się do tego
też wieloletnia współpraca
z Akademią Muzyczną w
Gdańsku, Szkołą Muzyczną
w Wejherowie oraz Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
- Festiwal to m.in. promocja Wejherowa, do którego przyjeżdżają chóry z
całej Polski, poznając nasze
miasto - mówi Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastepca
prezydenta Wejherowa. Chóry śpiewają nie tylko
utwory marynistyczne, ale
też pieśni w języku kaszubskim oraz patriotyczne. Re-

Wyniki festiwalu
Grand Prix, stautetka Złotego Żagla oraz nagrodę w
wys. 13 000 zł otrzymał Chór Cantores Veiherovienses.
Złote Dyplomy wyśpiewały: Chór SP nr 9 w Wejherowie, Żeński Chór Kameralny przy I LO im. gen. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, Chór PSM I stopnia im. Fryderyka
Chopina w Wejherowie i Chór „Canto” PSM I stopnia im.
Mieczysława Michalskiego w Lęborku.
Srebrne Dyplomy otrzymały: Chór Dzięcięcy Con Passione przy SP nr 47 w Lublinie, Chór Żeński „Gaudeamus”
Gminy Wejherowo, Chór Kameralny Centrum Kultury 105 w
Koszalinie oraz Chór Mieszany Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni.
Brązowy Dyplom zdobył Żeński Chór Kameralny z
Cewlina.

pertuar jest różnorodny.
Podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piesni o
Morzu jury pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Ryszarda Romana Zimaka,
oceniało 11 chórów: z Wejherowa i powiatu wejherowskiego, z Trójmiasta oraz z
takich miast jak Łeba, Kościerzyna, Koszalin czy Lublin. Uczestnicy konkursu
rywalizowali w pięciu kategoriach: chóry dziecięce,
młodzieżowe, pochodzące
ze szkół muzycznych, mie-

szane i jednorodne.
Tegoroczny
festiwal
otworzyło widowisko na placu Jakuba Wejhera (na zdjęciu poniżej) i parada z rynku
do Filharmonii Kaszubskiej. Przewodziła ją orkiestra Garnizonu Morskiego.
Następnie na scenie Filharmonii Kaszubskiej wystąpił
laureat poprzedniej edycji,
warszawski zespół proMODERN. Festiwalowi towarzyszyła wystawa pt. „Ojciec
Pieśni i Opery Narodowej Snakowski o Moniuszce”.

Zwycięzca Festiwalu - Chór Cantores Veiherovienses.
Fot. Materiały promocyjne Chóru ze strony: https://www.facebook.com/CantoresVeiherovienses

Powyżej: Uroczystość wręczania
nagród laureatom.
U dołu: nagrodzony Złotym
Dyplomem Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie pod
dyrekcją Aleksandry Janus.
Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na:
facebook.com/PulsWejherowa
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KULTURA
Ponad 5,7 tys. zł przekazano na rzecz Hospicjum pw. św. Judy Tadeusza

Znakomity, zabawny spektakl
i udana akcja charytatywna

Kostiumowa komedia „Mieszczanin Szlachcicem” Moliera rozbawiła i zachwyciła widzów. Najważniejsze jednak jest fakt, że dochód z dwóch spektakli charytatywnych w reżyserii Eweliny Magdziarczyk-Plebanek przeznaczony został na potrzeby Hospicjum Domowego pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie. Jest to kwota 5 723,05 zł.
Na scenie już tradycyjnie
pojawili się aktorzy amatorzy - wejherowianie, znani
z pracy i działalności w różnych dziedzinach, a także
aktorzy bibliotecznej grupy
teatralnej „Errata” i grupy
teatralnej SWUTW „Srebrna Nitka”. Im oraz twórcom
przedstawienia należą się
brawa i wielkie uznanie. Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
W imieniu władz miasta
i prezydenta Wejherowa, organizatorom oraz aktorom
podziękował zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz .
Spektakl zorganizowała
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przy współpracy ze Szkołą Podstawową
nr 9 w Wejherowie (w auli SP
9 wystawiono sztukę), Hospicjum Domowym pw. św.
Judy Tadeusza oraz Wejherowskim Centrum Kultury.
„Mieszczanin
szlachci-

Trwa
Tydzień
Bibliotek
Rozpoczął się Tydzień
Bibliotek, podczas którego liczne wydarzenia
przygotowała Miejska
Biblioteka
Publiczna.
Oto propozycje.
9.05 (czwartek)
godz. 17.00 spotkanie z
Polą Rewako, autorką książki
„Chilli” (dla młodziezy).
godz. 17.00 spotkanie z
Martą Abramowicz, autorką
książki pt. „Zakonnice odchodzą po cichu” (dla dorosłych).

cem” jest ósmą z kolei inscenizacją organizowaną przez
bibliotekę na rzecz Hospicjum Domowego pw. Judy
Tadeusza. Jak przypomniała przed spektaklem dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Ewelina Magdziarczyk-Plebanek,
że
coroczne akcje charytatywne
na rzecz hospicjum zainicjowała była dyrektor biblioteki

Danuta Balcerowicz.
- Oglądam spektakle charytatywne od wielu lat i uważam, że jest to znakomity
pokarm dla duszy, a także
wspaniały gest wejherowian
dla Hospicjum, który dowodzi, że ktoś o nas myśli i o
naszych pacjentach pamięta - powiedziała wzruszona
Teresa Dzięcielska, prezes
Hospicjum Domowego.

Fot. Leszek Spigarski

10.05 (piątek)
godz. 17.00 wernisaż wystawy słuchaczy Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W przedstawieniu zagrali: Maciej Baran, Jacek Gafka,
Adam Hebel, Aleksandra Janus, Bogdan Krawczyk, Daniel
Kuptz, Agnieszka Lakowska, Mateusz Odowski, Tomasz
Smuga, Rafał Szlas, Bartłomiej Szreder, Adam Szulc, Jakub Szumilas, Aleksandra Ucińska-Makowska, Wioletta
Urbańska, Mieszko Weltrowski, Karolina Wojda i Wojciech
Wołodkiewicz. Scenografię przygotowała Aleksandra Lis.

14.05 (wtorek)
10.30 spotkanie Klubu Małego Czytelnika (grupa Puchatki)
11.30 Spektakl dla dzieci „Czerwony Kapturek szuka
księcia” w wykonaniu teatru
“Srebrna Nitka” (grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze zapisy w Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży.)
18.00 „Pomorskie Nieoczywiste!” – prezentacja podróżnicza nieoczywistych miejscach
na Pomorzu prowadzona przez
Kasię i Macieja Marczewskich,
twórców docierającego do miliona turystów internetowego
przewodnika po Polsce www.
ruszajwdroge.pl
15.05 (środa)
godz. 10.30 spotkanie Klubu Małego Czytelnika (grupa
Tygryski)
godz. 17.00 rozstrzygniecie
Konkursu na tekst piosenki o
Wejherowie.
Wręczenie nagród wyróżniającym się czytelnikom z Wypożyczalni dla Dzieci i Dorosłych.
Wręczenie nagród w konkursie „Nowe wyzwanie to czytanie”
Poza tym w Miejskiej Bibliotece przy ul. Kaszubskiej
14 w Wejherowie odbywają
się warsztaty dla grup zorganizowanych.
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AKTUALNOŚCI
Nowy wizerunek wejherowskiej Szkoły Muzycznej

Nowocześnie i bezpiecznie
O tym, że Wejherowo z roku na rok staje się coraz piękniejsze nie trzeba nikogo przekonywać. Pojawiają się nowe osiedla, miejsca rekreacji, odnawiane są stare kamienice,
zieniają swój wygląd szkoły i przedszkola. Zmian doczekała się w tym roku szkolnym
także Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wejherowie. Było to możliwe dzięki funduszom unijnym.

Spotkanie z europosłanką

Konferencja

W Wejherowie odbyła się konferencja z
udziałem eurodeputowanej UE, Anny Fotygi.
Rozmawiano m.in. o produktach sprzedawanych m.in.
w Polsce pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu jak w krajach zachodniej Europy, ale gorszej jakości.
Parlament Europejski w Strasburgu poparł przepisy zakazujące sprzedaży produktów podwójnej jakości. Firmy
będą musiały albo ujednolicić skład produktów sprzedawanych w UE, albo zmienić nazwę produktów.
Innym tematem była polityka spójności i wspólna polityka rolna na lata 2021-27. Anna Fotyga mówiła też o
budżecie Unii Europejskiej.

Sukces uczniów Elektryka

Posłowie
z Wejherowa

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
nr 2 w Wejherowie, Mateusz Syposz i Igor
Staniecki zostali posłami Sejmu Dzieci i
Młodzieży i tym samym wezmą udział w obradach XXV sesji, 1 czerwca 2019 r.
Ich „przepustką” do Sejmu był film o pośle z Kaszub - Bolesławie Formeli, który zrealizowali, w związku z tematem obrad: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w
okresie II wojny światowej i okupacji”. Bolesław Formela
był, posłem na Sejm IV kadencji II RP w latach 1935-1938
oraz komendantem naczelnym Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Wcześniej był samorządowcem, sołtysem i wójtem Gminy Strzepcz.
- Pragnę podziękować za pomoc i chęć współpracy w projekcie, Igorowi Stanieckiemu, któremu również gratuluję za
mandat posła. Dziękuję również panu wicestaroście Jackowi Thielowi i zastępcy prezydenta Wejherowa Arkadiuszowi
Kraszkiewiczowi za poparcie naszej kandydatury i za pomoc
- mówi Mateusz Syposz. - Dziękuję wójtowi gminy Linia, Bogusławie Engelbrecht za poparcie i za deklarację utworzenia
dębu pamięci Bolesława Formeli. Za pomoc dziękuję również Wojciechowi Rybakowskiemu i Tomaszowi Groth oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!
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Prace remontowe prowadzone były
w ramach projektu pn. „Kompleksowa
modernizacja energetyczna wybranych
państwowych placówek szkolnictwa
artystycznego w Polsce”. Ich wartość
przekroczyła 2 200 000 zł. Środki pozyskane zostały przez organ prowadzący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ze środków UE
w ramach POIiŚ 2014-2020.
Modernizacja budynku rozpoczęła
się w czerwcu 2018 r. Ze względu na
szeroki zakres prac, termin realizacji przekraczał okres wakacji letnich.
Brak pomieszczeń stanowił ogromny problem. Pomocy udzieliła starosta wejherowski Gabriela Lisius i
rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej prof. dr hab. Marcin Pliński,
udostępniając od września 2018 r. sale wykładowe nauczycielom i uczniom
wejherowskiej Szkoły Muzycznej.
Remont dobiegł końca. Szkoła zyskała
zupełnie nowy wizerunek. To co widoczne dla wszystkich mieszkańców to nowa
elewacja. Białe ściany, kontrastujące z
grafitowymi ramami 3-warstwowych
okien wyróżniają budynek z szeregu
stojących kamienic. Wzrok przyciąga
umieszczona na fasadzie nazwa placówki, która dzięki podświetleniu widoczna
jest także po zmierzchu, a dach pokrywają nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne.
Wnętrze szkoły również zyskało nowy, estetyczny wygląd. Odnowiono sale
lekcyjne, korytarze, pomieszczenia administracji oraz pomieszczenia gospodarcze. Wymieniono instalację centralnego
ogrzewania, zmodernizowano wentylację, zamontowano nowe oświetlenie, a na
sali koncertowej - klimatyzację.
- Remont był długi i uciążliwy, ale
warto było uzbroić się w cierpliwość
- mówi Dorota Muża-Szlas, dyrektor Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Fryderyka Chopina w Wejherowie.
- Dzisiaj z ogromną przyjemnością i
satysfakcją słucha się komplementów
uczniów, rodziców i przebywających
w szkole gości.
Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w nowoczesnej, estetycznej
i bezpiecznej placówce. Obecnie trwa
rekrutacja.
- Wszystkich, którzy rozważają podjęcie nauki gry na instrumencie zapraszamy do składania podań do dnia 15
maja 2019 roku - dodaje dyrektor szkoły.

Na rok szkolny
2019/2020

Zapisy trwają do 15 maja

OGŁOSZENIE
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LUDZIE I ICH PASJE
Wejherowianka świetnie zagrała trudną rolę w filmie M. Łazarkiewicz

Młoda, zdolna, ambitna

Niedawno na ekrany polskich kin wszedł film Magdaleny Łazarkiewicz „Powrót”, prezentowany m.in. w Wejherowie. Główną rolę w filmie gra wejherowianka Sandra Drzymalska. Kim jest ta młoda aktorka, której wybitna reżyserka M. Łazarkiewicz powierzyła tak trudną rolę?
Krytycy filmowi piszą o
niej: „Sandra Drzymalska.
Zapamiętajmy to nazwisko,
wybitny debiut”, „młoda,
zdolna, ambitna”, „Dawno
nie widziałem aktorki, która w sposób tak świadomy,
a jednocześnie tak intuicyjny
wciela się w trudną i niejednoznaczną rolę”. A to tylko
cząstka opinii o roli Sandry
w filmie „Powrót”.

Wrażliwość
i magnetyzm

Sandra to absolwentka liceum „Sobieskiego” w
Wejherowie, aktorka Teatru „Prawie Lucki”, zdobywczyni wielu nagród na
konkursach recytatorskich i
teatralnych. Osoba obdarzona rzadko dziś spotykaną
wrażliwością, umiejętnością
wcielania się w grane przez
siebie postaci bohaterów.
Ma w sobie jakiś magnetyzm, który poruszał serca
najbardziej zatwardziałych
przeciwników poezji. Jej
interpretacja wierszy W.
Szymborskiej czy Z. Herberta była tak sugestywna, że na długo zapadała w
serca i pamięć jej słuchaczy. W teatrze szkolnym
grała w wielu spektaklach
opartych na dramatach
Różewicza, Majewskiego i
Szekspira. Zawsze tworzyła niezapomnianą, pełną
żywiołowości, humoru, ale i
melancholii postać.

Szkoła teatralna
i miłość do ...filmu

W czasie studiów w krakowskiej PWST, gdzie zdała
za pierwszym razem, grała
w spektaklach: „jednak Płatonow”, „Ożenek”, a po studiach w „Moralności Pani
Dulskiej” (w Lesznie). Jednak nie teatr jest jej pasją.
Porzuciła go (może na jakiś
czas) dla filmu. Już pod koniec III roku studiów zagrała
w serialu „Belfer” i od razu
spotkała się z aprobatą ze
strony widzów. Potem otrzymała propozycję zagrania
w innych filmach, tj.: „Rykosztety”, „Chłopcy z mo-

Sandra Drzymalska.
tylkami”, „Amok”. Za rolę w
filmie „Jest naprawdę ekstra” otrzymała wyróżnienie
na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych za
„osobowość i talent bijący z
ekranu”. Pokochała film z
wzajemnością.
- Kamera jest magiczna.
Zagląda w głąb duszy, buduje intymność, widzi nie
tylko aktora, ale człowieka.
Na planie filmowym ważna
jest praca z partnerem, tu
jest energia i świeżość, ciągła zmiana ról. A ja kocham
takie żywioły - opowiada o
sobie Sandra Drzymalska,
siedząc w wejherowskiej
kawiarni „Insula”. Piękna,
młoda, myślami już w podróży do Warszawy (ciągle
ten pośpiech!)

Życie na walizkach

Do Wejherowa przyjechała na chwilę, by wreszcie
zobaczyć się z długo niewidzianą rodziną. Życie na
walizkach, wyjazdy na plany filmowe (bo Sandra gra
w kilku filmach), spotkania
z dziennikarzami (rola Uli
w filmie „Powrót” wywołała spore zainteresowanie, o
czym świadczą wywiady i
opinie krytyków filmowych

Fot. Maria Wider
- wszystkie pozytywne!)
utrudniają przyjazd do rodzinnego miasta, do którego
ma wielki sentyment.
- Zawsze, gdziekolwiek
jestem, podkreślam, że pochodzę z Wejherowa i dodaję, że mieszkańcy Pomorza
są bardziej otwarci na
świat - mówi Sandra. - Mamy w sobie powiew świeżości, zapach i siłę morza…
i sporo (wbrew obiegowym
opiniom) romantyzmu.

Budowanie postaci

Jak wyglądała praca na
rolą Uli? Zdaniem Sandry
Drzymalskiej, była trudna
- jak na osobę po szkole teatralnej - i wyczerpująca.
Najpierw czytanie scenariusza, zastanawianie się nad
wyglądem,
charakterem,
odczuciami bohaterki. Budowanie jej psychiki. Spotkania z pracownikami fundacji
„La Strada”, psychologami,
oglądanie filmów na temat
syndromu sztokholmskiego,
a przede wszystkim własne
budowanie tej postaci….
- Potem, po zejściu z planu,
trudno z roli wyjść, ona staje się częścią mnie przy każdym filmie. I chodzę z nią,
nie umiejąc się z nią rozstać

jeszcze przez kilka miesięcy
- mówi aktorka. - Miałam
momenty załamania, to typowe nawet dla najbardziej
doświadczonych aktorów,
ale otaczali mnie wspaniali ludzie, tacy jak Agnieszka
Warchulska, ekipa filmowa,
a przede wszystkim moi bliscy. Bez ich wsparcia byłoby trudno przejść przez cały
proces nakręcania poszczególnych scen. Nie sposób nie
wspomnieć o najważniejszej
osobie na planie filmowym,
czyli o reżyserze. Fakt, że
Magdalena
Łazarkiewicz
zaufała mi, powierzając tę
rolę, że wybrała mnie z setki innych kandydatek, jest
dużym wyróżnieniem. Rozmowy z nią przed i w czasie powstawania filmu dały
mi bardzo dużo, wyposażyły w nowe umiejętności. Cały czas czułam jej wsparcie,
choć były momenty trudne,
nie tylko dla mnie.
Jak mówi Sandra Drzymalska, zupełnie inaczej
grało się na planie filmowym
„Sole” w reż. Carla Sironiego - wspaniałego człowieka i
reżysera, który dostrzegł tę
aktorkę wśród 400 kandyda-

tek. Jego opowieść o młodej
kobiecie, chcącej sprzedać
dziecko we Włoszech, wymagała m.in. znajomości j.
włoskiego. Sandra musiała
w ciągu 3 miesięcy nauczyć
się tekstu w tym języku, a
także podszkolić znajomość
j. angielskiego.
- Dałam radę. Włosi nawet chwalili mnie za bardzo dobry akcent - cieszy się
Sandra Drzymalska - Mam
nadzieję, że film trafi do polskich kin, bo porusza aktualne tematy i ma bardzo
dobry scenariusz. Obecnie
gram także w serialu „Stulecie Winnych” w reżyserii
P. Trzaskalskiego. Świetna ekipa aktorska! Jestem
zachwycona fenomenalną
grą Kingi Preis. Znakomicie buduje emocje, kapitalnie wchodzi w graną postać.
Wiele się od niej nauczyłam.

Kolejne wyzwania

Przed Sandrą kolejne wyzwania, ale o nich jeszcze nie
chce mówić. Jedno jest pewne - nie ma czasu na nudę.
Co chciałaby przekazać młodym aktorom?
- Nie bójcie się realizować
swoich marzeń. Nie mówcie,
że się nie uda, że nie potraficie… Jeśli czegoś bardzo
chcecie, dacie radę! Wiem to
po sobie - zachęca utalentowana wejherowianka.
Film „Powrót” trzeba obejrzeć. To obraz, który zmusza
do refleksji, do wysiłku intelektualnego i do zadawania
sobie podstawowych pytań o
model rodziny, religii, o sens
i konieczność rozmowy w życiu człowieka, szczególnie
tego zagubionego. Być może uda się zaprosić Sandrę
Drzymalską na spotkanie
połączone z projekcją filmu,
a takie starania podjął już p.
Sebastian Niewola (WCK).
Trzeba tylko poczekać na
moment, kiedy nie będzie
miała żadnych prób. Wierzę,
że zrobi to dla swego ukochanego miasta i szkoły, którą
dobrze wspomina.

Sezon
rozpoczęty

Spacer
i wiedza
Od kilku lat w wielkanocny poniedziałek grupa
piechurów ze Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i
inni miłośnicy pieszych wędrówek inaugurują sezon
turystyczny w Wejherowie.
Tradycyjnie chętnych oprowadza po Kalwarii Wejherowskiej przewodnik PTTK
Renata Makiła.
W tym roku spotkanie
rozpoczęło się pod kaszubskim jajem i zajączkiem
na placu Wejhera, gdzie
przewodniczka
przypomniała historię miasta i
zasługi jego założyciela Jakuba Wejhera. Na Kalwarii uczestnicy wycieczki nie
tylko słuchali informacji,
ale też podziwiali zabytkowe wnętrza kaplic, malowidła i rzeźby.
Podczas trzygodzinnego
spaceru przewodniczka odpowiadała na pytania. Każdy z uczestników otrzymał
materiały krajoznawcze na
temat miasta Wejherowa.
		
AO.

Czytaj nas
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Edyta Łysakowska-Sobiczewska
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani Wejherowo

Piłka nożna. Gryf Wejherowo zremisował

Piłkarze ręczni Tytani Wejherowo zakończyli rozgrywki drugoligowe na fotelu wiceliderów. Nie awansowali do pierwszej ligi, ale
w ostatnim meczu kończącym rozgrywki pokonali we własnej hali
sportowej AZS UKW Bydgoszcz 47:31.

Na koniec kwietnia na boisku spotkały się dwie drużyny walczące o drugoligowy byt. Gryf Wejherowo zmierzył się na wyjeździe z
Olimpią Elbląg. Padł remis 1:1.

Zostali wiceliderami
Wcześniej we własnej hali Tytani rozgromili Borowiaka Czersk 42:18. Awans
wywalczyła drużyna SKPR
USAR Kwidzyn, której zawodniczy wygrali wszystkie
pojedynki. Druga pozycja
jest dla Tytanów niewątpliwym sukcesem, ale być może
byłoby jeszcze lepiej, gdyby
wejherowianie niektóre spotkania rozegrali skuteczniej.
Ekipa z Bydgoszczy okazała

się zbyt mocna i grała przez
cały sezon na równym poziomie. Kibice po meczu w Wejherowie zgotowali swoim
pupilom gorące pożegnanie
i podziękowali za wspaniały sezon. Teraz pozostaje pytanie do odgadnięcia – jaka
przyszłość czeka Tytanów?
Na zakończenie sezonu i na pożegnanie, władze
klubu oraz piłkarze Tytanów podziękowali sponso-

rom, darczyńcom klubu,
władzom
samorządowym
miasta i powiatu, osobom
wspierającym klub oraz kibicom za wsparcie finansowe oraz mentalne.
Tytani Wejherowo: Jurkiewicz,
Koss,
Sałata,
Warmbier, Przymanowski,
Wicon, Grabowski, Wicki,
Wejher, Miszczak, Nowociński, Papke, Pitucha, Nowosad, Sikora, Cholcha.

Klęska w Lęborku

OGŁOSZENIE
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bramce M. Koziary. Olimpia
mogła jeszcze chwilę później
strzelić gola, ale piłka wylądowała na bocznej siatce.
W miniony weekend piłkarze Gryfa Wejherowo pokonali Rozwój Katowice 3:1,
który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Przez większość spotkania utrzymywał
się remis 1:1 (45. min. gol

dla Gryfa, 80. min. gol dla
Rozwoju). Niespodziewanie
w 88. min. drugiego gola
strzelił M. Koziara, a chwilę później trzeciego.
Po 32 meczach Gryf zajmuje 14. pozycję, tuż nad
strefą spadkową. 11 maja wejherowianie zagrają
na wyjeździe ze Zniczem
Pruszków.

W czerwcu w Luzinie

Po raz jedenasty w Luzinie odbędzie się wspólna zabawa w ramach XI
Kaszubskiej Paraolimpiady.

W meczu 30. kolejki IV ligi Wikęd Luzino przegrał na wyjeździe
z Pogonią Lębork 3:0.
zszedł z boiska z powodu
kontuzji. Lęborżanie uzyskali prowadzenie w 15. min.
W drugiej części napór Po-

Bliżsi sukcesu byli elblążanie, którzy na osiem minut przed kończącym mecz
gwizdkiem sędziego prowadzili. Trzeba stwierdzić, że
to Olimpia przez cały mecz
przeważała, a gola strzeliła z karnego pod koniec
pierwszej połowy. Niespodziewanie w 82. min. wejherowianie wyrównali po

Kaszubska Paraolimpiada

Wikęd Luzino

Mecz groźnie rozpoczęli
goście, gdy P. Czoska strzelił z rzutu wolnego tuż przy
słupku. Po pół godziny gry

W walce o ligowy byt

goni wzrósł, a konsekwencją
był gol w 74. min. oraz trzecia bramka przed końcem
spotkania w Lęborku.

Impreza integracyjna odbędzie się na Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT w Luzinie
9 czerwca 2019 r. Organizatorem jest Świetlica Integracyjna
„Skrzydła Anioła”, a partnerami

są: GOSRiT Luzino, Powiat Wejherowski oraz Gmina Luzino.
Dyscypliny specjalnie dopasowane są do każdego rodzaju
niepełnosprawności.
Każdego uczestnika zawo-

dów obowiązują zapisy pod nr.
tel. 608 242 204 (od 8.00 do
15.00). Zapisy trwają do 30 maja br. Więcej informacji na:
http://www.skrzydloaniola.
luzino.pl/

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Tenis stołowy

Mistrzostwa
juniorów
W Mistrzostwach Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, wśród 64 najlepszych zawodników wystąpili tenisiści GOSRiT Luzino
- Magdalena Płotka i Przemysław Dosz.
W turnieju indywidualnym Magda Płotka zakończyła zawody na miejscach 17-24, a Przemek Dosz zakończył zmagania w grupie 33-48. W grze podwójnej mieszanej Magda i
J. Jankowski z ZKS Zielona Góra zajęli miejsca 9-16. Para
M. Płotka i M. Górska z Dojlidy Białystok, M. przegrała w
meczu o ćwierćfinał.

OGŁOSZENIE

Boccia. Mistrzostwa powiatu

O Puchar Starosty
Wejherowskiego
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie rozegrano Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego o Puchar
Starosty w Boccia.
Zawody rozegrano w
czterech kategoriach: Zdrowi, Niepełnosprawni, gr. A
„paraolimpijczycy” i Niepełnosprawni gr. B „open”.
Startowało łącznie 61 zawodniczek i zawodników z
naszego regionu. Zwycięzcy
poszczególnych
kategorii
otrzymali puchary i dyplomy oraz wszyscy uczestnicy
- pamiątkowe okolicznościowe gadżety, ufundowane przez starostę powiatu
wejherowskiego Gabrielę
Lisius.
W imieniu organizatorów
uroczystego otwarcia dokonał prezes ISS „START”
Krzysztof Ruchalski. W zawodach uczestniczyli wiceprezes Polskiego Związku
Sportu Niepełnosprawnych
„START” w Warszawie i
prezes Pomorskiego Związ-

Wyniki turniejów:
Indywidualnie - niepełnosprawni: Andrzej Puchowski,
Andrzej Bułakowski, Waldemar Konik.
Indywidualnie - zdrowi: Andrzej Białas, Mara Wolska-Gieryk, Genowefa Miotke.
Indywidualnie - grupa paraolimpijska: Marta Dadasiewicz, Anna Konik, Marek Różniak.
Indywidualnie - niepełnosprawni oraz zdrowi „open”:
Helena Szpunar, Andrzej Puchowski, Henryk Ptach.

ku Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku
Eugeniusz Grabowski, prezes Zrzeszenia Handlu i
Usług w Wejherowie Ryszard Kliczykowski oraz
były prezes KS „START” w
Gdańsku Jerzy Lamparski,
którzy wysoko ocenili organizację imprezy.
Zawody sprawnie przeprowadzili sędziowie: An-

drzej Białas oraz Dagmar
Rzoska przy współpracy z
sędziami liczącymi Waldemarem Konikiem i Józefem
Motowidło.
Organizatorem zawodów
było Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”
Wejherowo w ramach zawartej umowy w tym zakresie z Zarządem Powiatu
Wejherowskiego.
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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: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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WARTO WIEDZIEĆ
Interaktywny projekt

Konkurs dla dzieci PCPR

Historia Biblii Rodzina,
ach rodzina
Dzisiaj, 9 maja o godz. 18.00 w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbędzie się wernisaż wystawy Historia Biblii. Wystawę
można oglądać do końca maja.

Z okazji 20-lecia Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wejherowie, instytucja
ta ogłasza konkurs plastyczno-literacki pod
nazwą „Rodzina ach rodzina…”.
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy powiatu
wejherowskiego w wieku do 16 lat. Celem przedsięwzięcia
jest m.in.: pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka, pobudzenie inwencji twórczej, a także promocja rodzicielstwa zastępczego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie czeka na prace do końca maja. Dla laureatów przygotowano
nagrody rzeczowe.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.pcprwejherowo.pl/

SKUTECZNA REKLAMA

W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

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/

