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Misterium Męki pańskiej

Fot. Starostwo w Wejherowie

Pogodnych, Rodzinnych 

Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością,

radosnych spotkań 

w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 

Naszym Czytelnikom 

życzy

redakcja „Pulsu Wejherowa”

Za nami tradycyjne wejherowskie inscenizacje: Misterium Męki Pańskiej oraz Wjazdu Jezusa do Jerozoli-
my, które odbyły się w Niedzielę Palmową. Dzisiaj rozpoczyna się Triduum Paschalne i kolejne uroczystości na 
Kalwarii Wejherowskiej. Ojcowie Franciszkanie razem z Misternikami Kaszubskimi oraz Wejherowskim Cen-
trum Kultury zapraszają w Wielki Czwartek (14 kwietnia) o godz. 15.30 na Misterium Męki Pańskiej - Dro-
ga Pojmania. Początek uroczystości w kościele klasztornym św. Anny. Jutro, w Wielki Piątek (15 kwietnia) o 
godz. 10.00 na Kalwarii odbędzie się Misterium Męki Pańskiej - Droga Krzyżowa. 16 kwietnia w kościo-
łach będzie można uczestniczyć w liturgii Wielkiej Soboty. Poświęcone zostaną również pokarmy wielkanocne.
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Nowa droga połączy uli-
ce Strzelecką i Sucharskie-
go, a następnie poprzez 
wybudowany już Węzeł 
Działki połączy się z dro-
gą krajową nr 6. Nowe po-
łączenie drogowe przejmie 
ruch zmierzający do Wej-
herowa z powstającej wła-
śnie Trasy Kaszubskiej, co 
znacząco odciąży centrum 
miasta i zmniejszy korki, 
również w zachodniej czę-
ści Wejherowa.

- Nawierzchnia ukła-
dana jest od środkowego 
fragmentu ulicy odcinka, 
bo wynika to z technicz-
nych uwarunkowań. Na 
początkowym odcinku od 
ul. Strzeleckiej i od ul. Su-
charskiego konieczna jest 
przebudowa sieci gazowej, 
którą można wykonać w 
okresach mniejszego zapo-
trzebowania na gaz tzn. od 
maja do września - wyja-

Nowa droga odciąży centrum i zmniejszy korki

od strzeleckiej do sucharskiego i Dk nr 6
Budowa połączenia drogowego między ulicami Strzelecką i 

Sucharskiego weszła w kolejną fazę. Na realizację inwestycji 
władze miasta pozyskały rządową dotację. Aktualnie na 500-me-
trowym odcinku w środkowej części budowanej drogi układana 
jest nawierzchnia asfaltowa.

W ramach inwestycji, której zakończenie zaplanowane 
jest na koniec 2022 r., wybudowano już rondo na połącze-
niu nowego połączenia drogowego z ul. Strzelecką. 

Trwają prace przy zabezpieczeniu stateczności skarp wy-
kopu na odcinku leśnym oraz prace brukarskie na odcinku 
od ul. Sucharskiego do ściany lasu. 

Ostatecznie powstanie droga o długości prawie 900 m, 
sieć  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, te-
letechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej. 

Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt, zbiornik re-
tencyjny i ekran akustyczny oraz dwie zatoki autobusowe i 
zjazdy na tereny leśne, które połączone zostaną z istnieją-
cymi drogami leśnymi. Rozbudowano już odcinek ul. Strze-
leckiej wraz z budową ronda, chodnika i ścieżki rowerowej. 

śnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
- Prace budowlane przebie-
gają zgodnie z harmonogra-
mem, ale trzeba podkreślić, 
że prace prowadzone są w 
terenie trudnym i pagórko-

watym i jest to teren tzw. 
„dziki”, a zakres robót jest 
rozległy. Bardzo prosimy 
mieszkańców, aby nie spa-
cerowali po nowej trasie, 
pomimo pięknej pogody i 
walorów widokowych, bo 
jest to teren budowy.

kolejna inwestycja  w tej kadencji
Realizowana inwestycja jest jedną z wielu w tej kadencji. Dotychczas miasto wybudowa-

ło m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod 
torami kolejowymi, halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy wejherow-
skim szpitalu (obok lądowiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz z rondem, ulice z płyt 
drogowych. Wykonano termomodernizację kilku budynków komunalnych.

Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, prze-
budowa ul. Kopernika wraz z kwartałem podwórek, rewitalizacja Parku Kaszubskiego, budo-
wa Wodnych Ogrodów. Prowadzone są remonty budynków i zagospodarowanie podwórek 
razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Prezes Wspólnoty Pokoleń - radny Henryk Jarosz przypomniał działalność gdyńskiego kapłana, wspie-
rającego walczących o wolność robotników, nazywanego Królem Kaszub.  Przy płycie, poświęconej księ-
dzu H. Jastakowi kwiaty złożyli:  zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz 
miasta Bogusław Suwara, radny Henryk Jarosz oraz Edmund Formela z Wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń, delegacje Fundacji Pomorskiej Inicjatywy Historycznej oraz „Solidarność” Wejherowo - Koło Eme-
rytów i Rencistów, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - oddział w Wejherowie, a także uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5. Honorowy posterunek wystawił 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie.

kwiaty na rondzie ks. prałata hilarego jastaka

w hołdzie księdzu-patriocie
Przy tablicy pamiątkowej ks. prałata Hilarego Jastaka przy rondzie jego imie-

nia w Wejherowie Śmiechowie złożono kwiaty. Uroczystość zorganizowała Wej-
herowska Wspólnota Pokoleń w 108. rocznicę urodzin zasłużonego kapłana. 

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
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 W Ratuszu prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podpisał umowę 
z wykonawcą robót firmą 
SPEC-BRUK z Robakowa. 
Koszt inwestycji wyniesie 
około 1,3 mln zł. Zakończe-
nie prac zaplanowano na li-
stopad 2022 roku.

Od Strzeleckiej
do Kalwaryjskiej
W ramach inwestycji 

przebudowana zostanie 
droga wewnętrzna: łącznik 
pomiędzy ulicą Strzelecką 
(na wysokości dyskontu), a 
ulicą Kalwaryjską (na wy-
sokości starego cmentarza). 
Wykonane zostaną chodni-
ki, oświetlenie, przebudowa 
sieci podziemnej. Przewi-
dziano tam miejsca postojo-
we, miejsce do gromadzenia 
śniegu, plac rekreacyjny 
oraz małą architekturę. Za-
planowano także nowe na-
sadzenia drzew i krzewów.

- Jednym z ważniejszych 
elementów kolejnej inwe-
stycji drogowej będzie roz-
budowa sieci kanalizacji 
deszczowej, ponieważ ten 
teren  jest obecnie często za-
lewany wodami opadowymi 
- mówi Beata Rutkiewicz, 

Dalszy ciąg Rewitalizacji Śródmieścia wejherowa

Łącznik między ulicami
W ramach „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa” kolejna część miasta przejdzie me-

tamorfozę. Zagospodarowany zostanie teren między ulicą Strzelecką a Kalwaryjską. 
To będzie nowa ulica z chodnikami, miejscami postojowymi, placem rekreacyjnym i 
ogródkami deszczowymi, a także z zielenią i małą architekturą. Na realizację inwesty-
cji władze miasta pozyskały dotację z UE.

zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
- Powstaną ogródki deszczo-
we, aby zwiększyć retencję 
wód opadowych na terenie 
objętym inwestycją. Nad-
miary wód opadowych będą 
gromadzone w podziemnym 
zbiorniku retencyjnym, a 
następnie przepompowywa-
ne do miejskiej sieci kana-
lizacji deszczowej.

Zbieranie wody
Ogrody deszczowe, które 

powstaną na tym terenie, 
poprzez swoją konstrukcję 
i nasadzenia specjalnie do-
branych roślin, będą prze-
chwytywać wodę z terenu, 
by ją gromadzić, infiltrować 
(wnikać w glebę), a także 
oczyszczać.  Ogród deszczo-
wy otrzymuje więcej wody z 
opadu niż to wynika z jego 
powierzchni, dlatego wła-
śnie takie ogrody funkcjonu-
ją dobrze także w przestrzeni 
miejskiej. Te niewielkie in-
stalacje mogą być skarbem 
nie tylko dla ich właścicieli, 
ale i dla całych miast.

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podkreśla, 
że kontynuacja rewitaliza-
cji Śródmieścia Wejherowa 

i kolejne inwestycje są dla 
niego jednym z najważniej-
szych zadań, gdyż podnoszą 
jakość życia w mieście.

Korzyści
dla mieszkańców
- Rewitalizacja Śródmie-

ścia Wejherowa niesie za so-
bą konkretne korzyści dla 
mieszkańców tego rejonu, jej 
efekty widać już w wielu miej-
scach - podkreśla  prezydent 
Wejherowa. - Dzięki unij-
nym środkom udaje się re-
alizować kolejne inwestycje. 
Zagospodarowanie łączni-
ka Kalwaryjska-Strzelecka, 

będzie kolejną przestrzenią 
publiczną w mieście, która 
zostanie uporządkowana i 
zyska zupełnie nowe oblicze.

- Wspólnie z grupą rad-
nych z tego rejonu: Justyną 
Ostrowską, Rafałem Szla-
sem i Leszkiem Szczypio-
rem zabiegaliśmy o remont 
tego kwartału osiedla i cie-
szę się, że dojdzie do jego 
realizacji - mówi radny To-
masz Groth. - Będzie to 
kolejne ładnie zagospoda-
rowane i zielone miejsce w 
Wejherowie, powstaną tak-
że pierwsze w mieście ogro-
dy deszczowe, ale przede 
wszystkim poprawi się ja-
kość życia mieszkańców.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podziękował przed-
stawicielom wejherowskiego partu ZKP za ich codzienną 
działalność i zaangażowanie na rzecz miasta oraz za kulty-
wowania tradycji kaszubskich w naszym mieście.

W imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego umowy 
podpisywali prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Mi-
rosław Gaffka oraz skarbnik Halina Rumpca. Pozyska-
nie fundusze zostaną przeznaczone na całoroczne działania 
zrzeszenia na takie jak np. konkurs haftu kaszubskiego czy 
warsztaty malarskie. W spotkaniu uczestniczyli także za-
stępca prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
sekretarz miasta, Bogusław Suwara. 

Dotacje są przyznawane na realizację zadań publicznych 
w różnych obszarach działalności - w dziedzinie kultury, 
ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i 
innym patologiom społecznym, a także sztuki, turystyki i 
ochrony środowiska.

kolejne dotacje od miasta

wsparcie dla Zkp
Prezydent Miasta Wejherowa w 2022 roku 

przyznał dotacje dla 52 organizacji społecz-
nych i klubów sportowych na łączną kwotę 
ponad 1 mln zł. Ostatnio umowę dotacyjną z 
prezydentem Wejherowa podpisali przedsta-
wiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Odział Wejherowo.

Roboty są finansowany 
ze środków własnych Gmi-
ny Miasta Wejherowa oraz 
z dofinansowania projektu 
pn. „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa” w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014 - 2020, Oś Prioryteto-
wa 8 Konwersja, Działanie 
8.1 Kompleksowe przed-
sięwzięcia rewitalizacyj-
ne - wsparcie dotacyjne, 
Poddziałanie 8.1.1 Kom-
pleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne w miastach 
Obszaru Metropolitalnego 
Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Fot. Urząd Miejski

Władze miasta zachęcają najemców lokali komunal-
nych, objętych możliwością wykupu do skorzystania z 
bardzo korzystnych warunków. Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Wejherowa z 17 grudnia 2019 r. najemca lokalu 
może złożyć wniosek o wykup mieszkania, a od ceny loka-
lu udzielane są bonifikaty. Do końca 2022 r. obowiązuje 
bonifikata w wysokości 50 procent. Może być ona mniejsza 
w przypadku, kiedy Miasto Wejherowo od 1 stycznia 2014 
r. poniosło jakieś nakłady na lokal. Dodatkowe informacje 
na temat wykupu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 
można uzyskać pod nr tel. 58 677 71 52.

wykup możliwy do końca roku

Mieszkania 
z bonifikatą

 Tylko do końca tego roku najemcy mogą 
wykupić mieszkanie komunalne w Wejhero-
wie z 50-procentową bonifikatą. Można dzięki 
temu zostać właścicielem zajmowanego loka-
lu za stosunkowo niewielkie pieniądze. 
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Zarząd Powiatu Wejherowskiego 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: 
 
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”  
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9. 
 
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie,  
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344. 
 
Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22. 
       
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Wejherowie www.powiatwejherowski.pl w dziale Aktualności i na podstronie Wydział 
Edukacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
www.bip.powiatwejherowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Wejherowie. 
 
 

Podczas spotkania doko-
nano wyboru prezydium. 
Przewodniczącym Rady wy-
brany został Tymoteusz 
Paszke - uczeń Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Redzie, 
a wiceprzewodniczącą An-
na Nowicka - uczennica 
Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 2 w Wejherowie. 

- Życzę wielu sukcesów, 
zapału oraz wytrwałości w 
dążeniu do wyznaczonych 
celów. Czerpcie z dobrych 
wzorców waszych poprzed-
ników i aktywnie działaj-
cie na polu samorządności 
- mówiła do młodych rad-
nych starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Wiceprzewodniczący 
Młodzieżowej Rady Po-
wiatu II kadencji Mate-
usz Syposz podsumowując 
działalność rady zaznaczył, 
że pandemia koronowirusa 
pokrzyżowała wiele planów 
i projektów. Wśród najważ-
niejszym przedsięwzięć, 
które udało się zrealizo-
wać wymienił ustanowienie 
nagrody im. Lecha Bąd-
kowskiego dla zasłużonej 
młodzieży z powiatu wej-
herowskiego oraz zaini-
cjowanie akcji „Szkoła do 
hymnu”, w ramach której 

Od kilku lat Powiat Wej-
herowski systematycznie 
modernizuje bazę dydak-
tyczną w powiatowych szko-
łach ponadpodstawowych. 
W PZS nr 4 w Wejherowie 
otwarto pracownię informa-
tyczną, wyposażoną w wy-
sokiej jakości komputery z 
oprogramowaniem systemo-
wym i biurowym oraz moni-
torami z matrycą IPS. Salę 
wyposażono w osiemnaście 
stanowisk komputerowych 
dla uczniów i jedno dla na-
uczyciela. Nowocześnie wy-
posażona pracownia pozwoli 
na kształcenie uczniów m.in. 
w zawodzie technik grafiki.

Droga powiatowa Góra – 
Zamostne – Rybska Karcz-
ma zostanie gruntownie 
przebudowana. Zarząd Po-
wiatu Wejherowskiego zlecił 
opracowanie dokumentacji 
projektowej dla tego zada-
nia. Powstanie tam rondo 
(na skrzyżowaniu z Aleją Li-
pową), nowa nawierzchnia, 
ciąg pieszo-rowerowy, zato-
ki autobusowe, oświetlenie, 
azyle bezpieczeństwa i inne 
rozwiązania poprawiające 
bezpieczeństwo.

Prace projektowe są moc-
no zaawansowane, przeszły 
także konsultacje społeczne. 
Podczas spotkania w Zarzą-
dzie Drogowym dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego 
wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel i wójt Gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski zapoznali się 
z dokumentacją. Projekt 
wraz z pozwoleniem na bu-
dowę ma być gotowy w tym 
roku. Powiat będzie zabie-
gał o dofinansowanie do re-
alizacji tej inwestycji.

O G Ł O S Z E N I E

Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie

Młodzież uczy się 
samorządności

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się pierwsze 
posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego III ka-
dencji, podczas którego 24 członków złożyło uroczyste ślubowanie 
oraz odebrało akty powołania.

powiatowe drogi w gminie wejherowo

Będą inwestycje
W Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskie-

go odbyło się spotkanie dotyczące planowanych inwestycji na 
drogach powiatowych na terenie gminy Wejherowo.

Warto przypomnieć, że 
droga ta została wcześniej 
zmodernizowana na odcin-
ku Bolszewo – Góra, a w 
chwili obecnej trwają prace 
drogowe na odcinku Rybska 
Karczma – Rybno na terenie 
gminy Gniewino.

Drugą inwestycją przy-
gotowywaną przez Powiat 
na terenie gminy Wejhe-
rowo jest rozbudowa drogi 
powiatowej na odcinku Wej-
herowo – Pętkowice – Gowi-

11 listopada o godz. 11:11 
wszystkie szkoły odśpiewa-
ły polski Hymn. 

Nowo powołani członko-
wie Młodzieżowej Rady Po-
wiatu Wejherowskiego mają 
w planach aktywne uczest-
nictwo w życiu publicznym 
powiatu, aktywizację swoje-
go otoczenia oraz realizowa-
nie projektów o charakterze 
charytatywnym. Opieku-
nem młodych ze strony Ra-
dy Powiatu Wejherowskiego 
jest radna Anna Jamróz-
-Szadaj.

- Wierzę, że dzięki pracy w 
Młodzieżowej Radzie Powia-
tu Wejherowskiego uczniowie 
mogą stać się w przyszło-

no. Powstaje dokumentacja 
techniczna, a projekt będzie 
uwzględniać m.in.  budowę 
chodnika, ścieżki rowerowej, 
zatok autobusowych. 

-  Jest to niezwykle ważna 
inwestycja dla mieszkańców 
dynamicznie rozbudowujące-
go się Gowina, która zdecydo-
wanie poprawi komunikację 
z miastem zwiększając bez-
pieczeństwo pieszych i rowe-
rzystów - mówi wicestarosta 
Jacek Thiel.

ści dojrzałymi obywatela-
mi, którzy będą świadomie 
podejmować działania na 
rzecz społeczności lokalnej – 
podkreśla A. Jamróz-Szadaj. 

Najważniejszym celem 
działalności młodzieżowych 
rad jest promowanie i upo-
wszechnianie idei samorząd-
ności wśród młodych ludzi,   
zwiększenie   aktywności 
społecznej i upowszechnia-
nie zasad działania samo-
rządu terytorialnego wśród 
młodzieży.

Młodzieżowa Rada Po-
wiatu Wejherowskiego 
pierwszej kadencji rozpo-
częła swoją działalność 13 
grudnia 2016 r.

w „samochodówce” 

Nowa pracownia
W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie oddano do 

użytku nową pracownię informatyczną, sfinansowaną ze środków 
własnych powiatu. Łączny koszt wyniósł blisko 170 tys. zł.

W placówce wymieniono 
także serwery, co podykto-
wane zostało potrzebą do-
stosowania zabezpieczeń 

głównej sieci lokalnej szkoły 
oraz pracowni komputero-
wych do najnowszych wy-
tycznych bezpieczeństwa. 



5

redakcja@pulswejherowa.pl 14  kwietnia 2022

wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Po raz kolejny Powiat 
Wejherowski wsparł wejhe-
rowski szpital i przekazał 
środki finansowe, pozwala-
jące na zakup nieinwazyj-
nego aparatu do badania 
głębszych warstw dna oka. 
Stosowne dokumenty pod-
pisali Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
Prezes Zarządu Szpitali Po-
morskich Sp. z o.o. Jolanta 
Sobierańska-Grenda oraz 
Wiceprezes Zarządu An-
drzej Zieleniewski. Pod-
czas podpisania dokumentu 
obecny był także Radny Po-
wiatu Wejherowskiego To-
masz Damaszke. 

– Jesteśmy po dwóch la-
tach pandemii, która poza 
problemami psychologiczny-
mi przyczyniła się m.in. do 
wzrostu wad wzroku u dzie-
ci i młodzieży, na co wpływ 
miała z pewnością nauka 
zdalna. Zakup najnowsze-
go sprzętu specjalistyczne-
go do diagnostyki chorób 
oczu pozwoli wcześniej wy-
kryć schorzenia, skuteczniej 
diagnozować wady wzroku i 
szybciej podjąć właściwe le-
czenie – mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Każdego miesiąca Przy-
szpitalna Poradnia Oku-
listyczna przyjmuje 1000 
pacjentów. Dzięki nowemu 

Blisko 150 tys. złotych 
dla szpitala

Powiat Wejherowski przekazał 145 tys. zł dotacji Szpitalowi Spe-
cjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu do dia-
gnostyki chorób oczu na potrzeby Oddziału Okulistycznego oraz 
Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej. 

aparatowi zwiększy się licz-
ba diagnozowanych osób.

– To bardzo ważny 
aparat, bo pozwala nam 
dokonać oceny, jak zaawan-
sowany jest proces  cukrzy-
cowy u pacjenta jeśli chodzi 
o wzrok i w jaki sposób mo-
żemy mu pomóc. Im szybciej 
wyłapujemy pacjentów ze 
zmianami cukrzycowymi, 
tym łatwiej jest zapobiegać 
temu i równocześnie rato-

wać wzrok. Cukrzyca jest 
jedną z najgorszych chorób, 
która jeśli chodzi o okuli-
stykę prowadzi często do 
ślepoty. Aparat angio-OCT 
pozwala ocenić głębsze war-
stwy poza siatkówką i wy-
łapać pierwsze zmiany w 
oczach w bardzo wczesnym 
stadium – mówi ordynator 
Oddziału Okulistycznego w 
Wejherowie dr n. med. Bar-
bara Krupa-Szafran.

Warto zaznaczyć że w ciągu ostatnich kilku lat powiato-
wy Samorząd przekazał wejherowskiemu szpitalowi ponad 
700 tys. zł, w tym m.in. 100 tys. zł na zakup specjalistycznego 
sprzętu endoskopowego do zabiegów urologicznych u dzieci, 
150 tys. zł na remont Oddziału Pediatrii czy 50 tys. zł na roboty 
budowlane związane z remontem oddziału kardiologii.

W sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie odbyło 
się uroczyste wręczenie 
umów grantowych orga-
nizacjom pozarządowym. 
Spośród zgłoszonych ofert 
wsparcie otrzymało 65 
przedsięwzięć.

– Cieszę, że po dwóch 
latach pandemii ta aktyw-
ność organizacji wraca i 
uda się zrealizować zapla-
nowane zadania, bo w po-
przednich latach wiele z 
nich zostało odwołanych – 
mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Wśród podpisywanych 
umów znalazły się dzia-
łania z zakresu promocji 
sportu, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury, ra-
townictwa i ochrony lud-
ności, ochrony i promocji 
zdrowia, wypoczynku dzie-
ci i młodzieży, turystyki, 
w tym promocji lokalnych 
produktów turystycznych 
czy działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

– Pandemia i związane 
z nią ograniczenia, w tym 

Dotacje dla organizacji 
pozarządowych 

Podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego 
działalność pożytku publicznego otrzymały środki finansowe na 
realizację zadań publicznych, w ramach pierwszego konkursu 
grantowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
na 2022 r. W tym roku na działalność tzw. trzeciego sektora powiat 
przeznaczył 240 tys. zł. 

nauka i praca zdalna  spo-
wodowały znaczny spadek 
kondycji fizycznej u dzie-
ci, młodzieży i osób doro-
słych. Dlatego w tym roku 
najwięcej środków, bo aż 80 
tys. zł przeznaczyliśmy na 
realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej i sportu, 
bo aktywność fizyczna to 
kluczowy element zdrowego 

stylu życia i istotny czynnik 
wpływający na prawidłowy 
rozwój dzieci i młodzieży 
– podkreśla Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. 

Niebawem zostaną ogło-
szone wyniki w ramach 
drugiego konkursu gran-
towego ogłoszonego przez 
Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego na 2022 r.
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wszystkie materiały archiwalne  „pulsu wejherowa”
znajdziesz w internecie:  www.pulswejherowa.pl

Zdobywcą Grand Prix Festiwalu zo-
stał Chór „Cartusia” z Kartuz. Nagro-
dę Specjalną za najlepsze wykonanie 
utworu przewodniego zdobył Żeński 
Chór Kameralny „Cantate Corde” z 
Gdyni, a najlepszym dyrygentem festi-
walu została Agnieszka Sowa, która 
prowadzi Chór Akademicki Politechni-
ki Bydgoskiej.

Natomiast Nagroda Starosty Wej-
herowskiego trafiła do Chóru Mie-
szanego „Laudate Dominum” z 
Wejherowa. Nagroda została wręczona 
za propagowanie muzyki sakralnej.

AKTUALNOŚCI

po raz 14. w kielnie (gmina szemud)

pomorski Festiwal 
pieśni wielkopostnej

Blisko trzystu wykonawców z całej Polski wzięło udział w XIV 
edycji Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który odbył 
się na początku kwietnia w kościele pw. Św. Wojciecha w Kielnie.

Fot. Starostwo w Wejherowie

21 kwietnia ( czwartek), godz. 10:00-13:00 
Finał Olimpiady wiedzy o Martyrologii Piaśnicy,  
Biblioteka Publiczna Filia nr 1 Bolszewo, ulica Reja 9

22 kwietnia ( piątek), godz. 8:45- 13:00  
Gwiaździsty Rajd Piaśnicki im. Edwarda Łakomego, 
- rajd pieszy uczniów szkół z terenu Gminy Wejherowo

23 kwietnia (sobota), godz. 9:00-14:00
Bieg Piaśnicki oraz Marsz Nordic Walking (ku pamięci leśni-
ków poległych w Piaśnicy)
godz. 10:30-11:30 uroczystości 
przy pomniku w piaśnicy 

24 kwietnia ( niedziela)
godz. 10:00 - Rowerowy Rajd Piaśnicki na trasie:
Art Park Bolszewo- Piaśnica
godz. 11:00 - Rajd Nordic Walking, OSP Orle- Piaśnica

gmina wejherowo zaprasza do udziału

X Dni piaśnickie
w Miesiącu pamięci

Wójt Gminy Wejherowo serdecznie zaprasza na uroczystości z 
okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. Dziesiąte, jubileuszowe ob-
chody Dni Piaśnickich odbędą się w dniach 21-24 kwietnia.

W ramach obchodów 
Dni Piaśnickich tradycyj-
nie odbędzie się olimpiada 
wiedzy o Martyrologii Pia-
śnicy, Bieg Piaśnicki oraz 
marsz nordic walking. 

Kulminacyjnym mo-
mentem będą sobotnie 
uroczystości przy pomni-
ku w Piaśnicy, w trakcie 
których przewidziany jest 
ceremoniał wojskowy, wy-
stąpienie wójta Gminy 
Wejherowo oraz składanie 
kwiatów przez przybyłe de-
legacje. Wiązanki kwiatów 
i znicze, zapalane w Lesie 
Piaśnickim upamiętniają 
ofiary zbrodni niemieckiej 
w latach 1939-1940. Pod-
czas masowych egzekucji 
zamordowano tam kilkana-
ście tysięcy Polaków, w tym 
Kaszubów, głównie przed-
stawicieli inteligencji. 

program obchodów 
X Dni piaśnickich:
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SUKCESY WEJHEROWIAN

Ż Y C Z E N I A

Działający od ponad 10 lat  Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale wyśpie-
wał w katedrze pw. Św. Jakuba w Szczecinie Grand Prix oraz laur dla najlepszego chóru 
mieszanego. Dyrygentka chóru, Aleksandra Janus odebrała główną nagrodę dla naj-
lepszego dyrygenta. Wejherowski chór zaprezentował cztery utwory, a za ich prezentację 
otrzymał gromkie brawa i laury od jury, którego werdykt był jednogłośny. 

W festiwalu wystąpiły chóry z Polski oraz Hiszpanii i Włoch, ogółem 300 osób.
- Słuchałam, jak inne chóry śpiewały i uważam, że poziom festiwalu był wysoki. Mia-

łam swoje typy co do Grand Prix, ale nie spodziewałam się, że to my otrzymamy najważ-
niejszą nagrodę festiwalu - stwierdziła Aleksandra Janus.  Gratulujemy chórowi sukcesu!

Mistrzem Polski Ody-
sei Umysłu została druży-
na ze Szkoły Podstawowej 
Sióstr Zmartwychwstanek 
w Wejherowie (na zdję-
ciu) w składzie Michał 

Wejherowo po raz pierwszy w historii miasta będzie miało możli-
wość reprezentować nasz kraj na Finale Światowym Odysei Umy-
słu w USA. Podczas Finału Krajowego dwie drużyny z naszego 
miasta w dwóch różnych grupach wiekowych zdobyły pierwsze 
miejsca i uzyskały tytuł Mistrza Polski.

Łuniewski, Piotr Stal-
mirski, Karol Królek, 
Maciej Szymoniak, Pa-
tryk Wojewski, Tymo-
teusz Wrosz, Ryszard 
Kamiński. Trenerami 

drużyny są: Iwona Brze-
zińska, Anna Jeżewska-
-Litwin i Marcin Mutka.

Pierwsze miejsce i ty-
tuł Mistrza Polski zdobyła 
również drużyna z I LO im. 
Króla Jana Sobieskiego w 
Wejherowie w składzie: 
Zuzanna Brzezińska, 
Maja Sikorska, Ju-
lia Łuniewska, Oliwia 
Jasnowska, Zuzanna 
Wojtowicz, Małgorza-
ta Różańska. Trenerki 
to: Iwona Brzezińska i 
Aleksandra Kania.

Obie drużyny zyska-
ły prawo udziału w Fina-
le Światowym w Iowa w 
Stanach Zjednoczonych, w 
dniach 22-29 maja br.

wejherowskie drużyny najlepsze

odyseja umysłu

Camerata Musicale z nagrodami
Znany i ceniony wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale 

odniósł spektakularny potrójny sukces artystyczny na IX Między-
narodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.
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WIELKANOC

Ż Y C Z E N I A

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń,

pokoju oraz spokoju
życzymy wraz z pracownikami Urzędu Gminy Łęczyce

i Radą Gminy Łęczyce

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Tomasz Białobrzeski

Wójt Gminy Łęczyce

Piotr Wittbrodt

Niedziela palmowa w wejherowie

tradycyjna inscenizacja
Misterników kaszubskich

Po przerwie, spowodowanej pandemią w Niedzielę 
Palmową w Wejherowie odbył się uroczysty wjazd Pa-
na Jezusa do Kaszubskiej Jerozolimy. Inscenizację, za-
kończoną w kościele klasztornym św. Anny przygotowali 
Misternicy Kaszubscy, a reżyserem wydarzenia był  Woj-
ciech Rybakowski.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Fot. Dariusz Kuczmarski

Ż Y C Z E N I A
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WYDARZENIA

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie 
integracyjne ośrodków skupiających osoby niepeł-
nosprawne z powiatu wejherowskiego. 

Podczas wydarzenia pt. „Powitanie wiosny na Kaszu-
bach” odbyło się rozstrzygnięcie konkursów o tematyce ka-
szubskiej. Organizatorem spotkania była Fundacja Zdrowia 
„ESCO” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie.

Ż Y C Z E N I A

powitali wiosnę 
na kaszubach

Fot. Starostwo w Wejherowie

Ciekawe, bardzo inspirujące warsztaty wielka-
nocne pod kierunkiem pani Natalii z Kwiaciarni La 
Rosa  odbyły się w Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie. 

Podczas świątecznych warsztatów tworzenia stroików 
wielkanocnych powstały wspaniałe dekoracje. Ich autorki 
mogą być z siebie bardzo dumne! Uczestniczki stwierdziły, 
że zajęcia dodały im wiosennej energii. 

wielkanocne
dekoracje
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O G Ł O S Z E N I E 
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KULTURA

We wtorek 26 kwietnia, o godz. 10.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbędzie się spotka-
nie z Olgą Stelmach, autorką pierwszej w Polsce hafto-
wanej książki sensorycznej dla dzieci pt. „O czym milczy 
misio”. Książka została wydana również w formie pa-
pierowej. Podczas spotkania dzieci wykonają z autorką 
pracę terapeutyczno-sensoryczną.

Pani Olga to pochodząca z Ukrainy mieszkanka po-
wiatu człuchowskiego. Od 13 lat haftuje. Do tej pory z jej 
rąk wychodziły bardziej standardowe prace jak: obrusy, 
obrazy, torebki czy odzież.

Miejska Biblioteka przy ul. Kaszubskiej 14 serdecznie 
zaprasza dzieci i ich opiekunów!

O czym milczy misio? To intrygujące py-
tanie jest tytułem książki dla dzieci, w do-
datku książki niezwykłej bo haftowanej! 
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Maj-
kowskiego w Wejherowie zaprasza na spo-
tkanie z pochodzącą z Ukrainy autorką.

spotkanie z autorką

pierwsza książka
...haftowana

Koncert odbędzie się w czwartek 21 kwietnia o godz. 
18.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a. 

Program koncertu, odbywającego się w przededniu XXV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu, wypełnią ka-
szubskie pieśni i melodie ludowe z Półwyspu Helskiego. 
Wykona je Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni pod batu-
tą Kazimierza Budzisza. Wśród prezentowanych pie-
śni znajdą się utwory kompozytorów w szczególny sposób 
związanych z Jastarnią: Gerarda Konkela, Antoniego Li-
sakowskiego, Mariana Selina, Engelberta Szomborga oraz 
Jana Trepczyka.  

Kazimierz Budzisz będzie autorem oprawy muzycznej 
utworów i pokieruje artystycznie orkiestrą, a Witosława 
Frankowska wygłosi słowo o muzyce.

jastarnia między małym a dużym morzem

Rybacka orkiestra Dęta w pałacu
Starosta Powiatu Wejherowskiego oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej w Wejherowie zapraszają na LXXI koncert z cyklu „Spotkania z muzyką 
Kaszub” pt. „Midze Môłim a Wiôldżim Mórzã”.

Źródło: www.facebook.com/RybackaOrkiestraDeta

aRtur Moon zagrał w rodzinnym mieście

Fenomenalny
koncert w ciemności

Nazwa nowej sali kino-
wej wiąże się z faktem, że  
w okresie międzywojennym 
w Wejherowie funkcjono-
wało kino pod taką nazwą. 
Pierwszy seans w nowej 
sali „Casino” w Wejherow-
skim Centrum Kultury od-
był się 8 kwietnia. 

Sala może pomieścić 70 
osób, wyposażona jest w 
nowoczesny projektor la-
serowy, system nagłośnie-
nie dolby, srebrny ekran 
do projekcji w systemie 
3D. Została  także specja-
listycznie wyciszona.

gratka dla 
kinomanów

sala 
Casino
w wCk

Filharmonia Ka-
szubska w Wej-
herowie (WCK) 
przygotowała pre-
zent dla kinomanów. 
Dotąd magazynową 
przechowalnię prze-
kształcono na salę 
kinową. Nowa sala 
kinowa otrzymała 
nazwę „Casino”.

Jak twierdzi utalento-
wany pianista i kompozy-
tor, słuchanie w ciemności 
wyostrza zmysł słuchu i 
dostarcza odbiorcom no-
wych doznań i doświad-
czeń artystycznych. Stąd 
pomysł koncertu, podczas 
którego publiczność słu-
cha muzyki w niemal zu-
pełnej ciemności.

- Jako twórca chcę roz-
przestrzeniać dobre inten-
cje - dlatego tworzę - mówi 
Artur Sychowski. - Muzy-
ka otwiera serca i potrafi 
wyzwolić miłość. Zmienia-
jąc podejście do muzyki i 
sztuki w wyjątkowe emocjo-
nujące wydarzenie, chciał-
bym pokazać światu nowe 
wymiary i ożywić to czym 
naprawdę może być do-
świadczanie muzyki. Moja 
sztuka jest dla ludzi, nie 
dla mnie i pragnę ją w ta-
ki sposób transformować. 

Wejherowianin Artur 
Sychowski, który występu-

Koncert w ciemności, który wymyślił i wykonuje w różnych sa-
lach koncertowych wejherowianin Artur Sychowski to niezwy-
kły performance. 31 marca br. przekonali się o tym słuchacze w 
wypełnionej po brzegi sali Filharmonii Kaszubskiej w Wejhero-
wie. Fenomelnalny koncert zachwycił publiczność.

je pod artystycznym pseu-
donimem ARTur Moon 
jest jednym z najbardziej 
utalentowanych i poszu-
kiwanych artystów młodej 
generacji. Koncertuje w 
Polsce i za granicą, wszę-
dzie zachwyca i intryguje 
publiczność innowacyjną 
interpretacją muzyki, za-
równo klasycznej, jak i 

współczesnej. 
Każdy spektakl mu-

zyczny jest improwizacją. 
Program koncertu bazuje 
na emocjach i wrażliwości 
pianisty, który wprowadza 
słuchaczy w stan relaksu.

Mamy nadzieję na kolej-
ne muzyczne spotkanie z 
artystą z Wejherowa w Fil-
harmonii Kaszubskiej.

Fot. Patrycja Kruk

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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AKTUALNOŚCI

RIR.6721.4.2014.KMa         Łęczyce, dn. 14.04.2022r. 

 

OGŁOSZENIE 

sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.03.2022r. 
dot. wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko odbywa się w dniach od 7 kwietnia do 10 maja 2022 roku. 

Termin dyskusji publicznej oraz składania wniosków do mpzp pozostaje bez zmian. 

 

Wójt Gminy Łęczyce 

Piotr Wittbrodt 

O G Ł O S Z E N I E

Ogólnopolski Konkurs 
Budowlany „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.” ma 
na celu docenienie najcie-
kawszych dokonań polskich 
budowlańców i promocję 
modernizacji, remontów i 
renowacji obiektów w ca-
łej Polsce. Statuetka i tytuł 
„Modernizacja Roku” jest 
obiektem pożądania wielu 
inwestorów, wykonawców, 
jak i projektantów moder-
nizacji. 

Modernizacja Roku po raz 26.

ekoFabryka 
rywalizuje w konkursie

 Do 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Modernizacja Roku 
- Budowa XXI wieku” została zgłoszona inwestycja z Wejherowa: 
EkoFabryka -  nowoczesne miejsce gospodarowania odpadami, 
pełniące także Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Głosy można oddawać do 20 maja na stronie organizatora: 
www.modernizacjaroku.org.pl.

EkoFabryka i Centrum 
Edukacji Ekologicznej. 

Nowoczesna EkoFabry-
ka powstała na terenie daw-
nych zakładów drzewnych 
w Wejherowie, w dzielnicy 
Przemysłowej, w rejonie ul. 
Fabrycznej i Ekologicznej. 
Na powierzchni ok.2 hek-
tarów znajduje się m.in. 
Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), strefa recyklingu 
gruzu, myjnia pojemników 

i pojazdów, a w budyn-
ku zaadaptowanym w hali 
dawnej fabryki drzewnej – 
biblioteka z odzysku, skład 
rzeczy używanych, stre-
fa recyklingu i upcyklin-
gu, warsztaty do naprawy 
przedmiotów i sprzętów, 
Centrum Edukacyjne oraz 
Biuro Obsługi Klienta. 

Centrum jest otwarte dla 
każdego, kto interesuje się 
ekologią, recyklingiem, od-
nawianiem przedmiotów, 
naprawą sprzętów i stylem 
życia zero waste, czyli zero 
marnowania. 

Inwestorem był Zakład 
Usług Komunalnych sp. z 
o.o., którego właścicielem 
jest miasto Wejherowo. 
Projekt dotyczący powsta-
nia EkoFabryki składa się 
z dwóch części. Pierwsza to 
obiekty w dzielnicy Prze-
mysłowej, druga część to 
powstałe w 2021 roku na 
terenie miasta podziemne 
gniazda - punkty zbiórki 
odpadów.

W obliczu drastycz-
nych zmian klimatycznych 
przedsiębiorstwa ciepłow-
nicze mają obowiązek 
zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych. To nieła-
twe zadanie, wiążące się z 
ogromnymi nakładami in-
westycyjnymi, zmianami 
legislacyjnymi, dostosowa-
niem do nowych warunków, 
zarówno dostawców, jak i 
odbiorców wszelkich dóbr, a 
w szczególności energii. Po-
nadto przed nami ogromne 
wyzwanie jakim jest dosto-
sowanie technologii do no-
wych warunków, nowych 
paliw, magazynowania 
energii itp. 

- Jesteśmy przedsiębior-
stwem komunalnym, a na-
szą misją jest dostarczanie 
energii cieplnej w sposób 
bezpieczny i możliwie tani 
do mieszkańców. W obliczu 
zmian klimatycznych i no-
wych zagrożeń, które dzieją 
się za naszą wschodnią gra-
nicą, zadbanie o bezpieczeń-
stwo dostawy ciepła staje się 
ogromnym wyzwaniem i od-
powiedzialnością, która zy-

spotkanie inauguracyjne w opeC

strategicznie 
o bezpieczeństwie 

23 marca br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady ds. wy-
tycznych dla strategii OPEC. Celem tego organu doradczego jest 
przygotowanie merytorycznego opisu transformacji Spółki tak, 
by sprostać nadchodzącym wymaganiom rynku energetycznego.  
W składzie Rady znaleźli się niezależni eksperci z samorządu, 
świata nauki oraz biznesu, w tym sfery badawczo-rozwojowej, 
innowacyjnej i prawnej.

skała nowy wymiar - mówi 
Wojciech Folejewski, Pre-
zes Zarządu OPEC.

- Samorządy wraz ze spół-
kami komunalnymi muszą 
wziąć na siebie częściową 
odpowiedzialność za trans-
formację energetyczną. Pro-
ces zmian i dostosowania 
będzie bardzo kosztowny, 
dlatego wspólnie podjęli-
śmy działania do racjonal-
nego przygotowania się, 
żeby proces transformacji 
nie wpłynął negatywnie na 
bezpieczeństwo dostaw i - co 
równie ważne - na zwiększe-
nie kosztów dostaw ciepła. 

Samo mówienie o problemie 
już nie wystarczy, nadszedł 
czas na konkretne działa-
nia. Należy zintensyfikować 
działania w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa dostaw 
energii, przy jednoczesnym 
ograniczaniu emisji gazów 
cieplarnianych - mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

Nie ma czasu na czeka-
nie, dlatego Zarząd OPEC 
postanowił już teraz działać. 
Powołana Rada ma przygo-
tować merytoryczne opra-
cowanie strategii OPEC na 
lata 2023-2040.
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WYDARZENIA

Fot. Starostwo w Wejherowie

pochód, konferencja i warsztaty na rzecz zwiększania świadomości autyzmu

Niebieski kwiecień w wejherowie
Kwiecień to miesiąc poświęcony zwiększaniu świadomości autyzmu, którego symbolem jest kolor niebieski. W tym miesiącu w Wejhe-

rowie świętowano m.in. Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie. Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem zorganizowało 
warsztaty edukacyjne dla uczniów, a Fundacja Autyzm - BRAND NEW BRAIN - konferencję pt. „Autyzm, co o nim wiemy?”.

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu ulica-
mi Wejherowa przeszedł Niebieski korowód, a jego uczest-
nicy wyrazili swoją solidarność z osobami z autyzmem. 
Marsz  „Razem dla autyzmu” poprowadzili motocykliści z 
klubu Nine Six MC Poland North, a wzięli w nim udział 
m.in. przedstawiciele władz Wejherowa, powiatu i gmi-
ny, delegacje wejherowskich przedszkoli i szkół podsta-
wowych. Nie zabrakło uczniów i nauczycieli Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosły-
szących, w których uczą się dzieci z autyzmem. Krótkie 

pokazy sportowe zaprezentowali zawodnicy Karate Klub 
Wejherowo oraz Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego 
i Sportów Siłowych „Apollo”.

- Dążymy do tego, by pokazać, że osoby z autyzmem, ale 
nie tylko, warto dostrzegać w naszej przestrzeni, pozna-
wać, wspierać i po prostu lubić - mówi Arkadiusz Ragu-
za, prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Autyzmem (na zdjęciu u góry po prawej). - Bardzo zależy 
nam na tym, aby osoby te i ich rodziny odnalazły radość 
w swoim życiu mimo codziennych obowiązków i trosk.

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem 
organizuje warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podsta-
wowych (zdjęcia u dołu). Dzieci poznają na nich zachowa-
nia i reakcje kolegów ze spektrum autyzmu, co pozwala 
kształtować postawy tolerancji, otwartości i szacunku wo-
bec odmienności związanej z autyzmem. Warsztaty prowa-
dzą mamy podopiecznych należących do Wejherowskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem. Główna część 
zajęć polega na przeprowadzaniu doświadczeń, dzięki któ-
rym uczniowie mają możliwość spojrzeć na świat oczami 
osoby autystycznej oraz wczuć się w jego zmysły. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferen-
cja pt. „Autyzm, co o nim wiemy?”. Prelegentki z fundacji 
Autyzm - BRAND NEW BRAIN mówiły o doświadczeniach, 
związanych z wychowywaniem autystycznych dzieci. M.in. 
prezes fundacji Izabela Minga odniosła się do trudnych 
relacji społecznych, powodujących nieporozumienia. W spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Wejherowa, a 
także Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dzieci ze spektrum autyzmu, które inaczej postrze-
gają świat, są często bardzo źle odbierane w społeczeń-
stwie i dyskryminowane. tymczasem one potrzebują 
naszego wsparcia. Najważniejsza dla osób z autyzmem 
jest nasza codzienna akceptacja i zrozumienie, nie tyl-
ko przy okazji Światowego Dnia Świadomości autyzmu.
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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 wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  Zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na wZNk
tel. 731-008-506

Redaktor prowadzący: 
Dariusz Kuczmarski
tel.   606 267 960
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca:  
Firma INFO-PRZEKAZ 
z siedzibą w Rumi 

adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo, 
ul. Polna 3/41
(siedziba firmy  „ARTEX”)

Druk:  POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład:   9 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

Reklamy, ogłoszenia, 
kondolencje:    606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

Wielki Czwartek i Wielki Piątek, 14-15 kwietnia
Obowiązują rozkłady ważne w dni powszednie wolne 
od nauki:
• nie kursuje linia 14,
• na linii 11 nie są wykonywane kursy 
z oznaczeniem „s - kursuje w dni nauki szkolnej”,
• linie 4 i 5 nie kursują do pętli Orle Szkoła.

Wielka Sobota, 16 kwietnia
Obowiązują rozkłady ważne w soboty.

Wielkanoc, 17 kwietnia
Obowiązują rozkłady ważne w niedziele i święta.

Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia
Obowiązują rozkłady ważne w niedziele i święta.

Wtorek, 19 kwietnia
Obowiązują rozkłady ważne w dni powszednie wolne 
od nauki.

Niedziela handlowa, 24 kwietnia
Autobusy linii 8 kursują zgodnie z rozkładem jazdy 
ważnym w soboty, zapewniając dowozy do Centrum 
Handlowego „Port Rumia”.

UWAGA! 
Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 28 marca 2022 r. 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma). 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

MZk informuje

komunikacja 
w czasie Świąt 
wielkanocnych

W okresie Wielkiego Tygodnia i Świąt 
Wielkanocnych komunikacja miejska orga-
nizowana przez Miejski Zakład Komunikacji 
sp. z o.o. w Wejherowie funkcjonować będzie 
według zmienionych rozkładów jazdy.

Twój e-PIT to prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać 
z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie: 

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. 

Następnie należy sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym 
zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji m.in. takich jak dane podatnika i jego mikro-
rachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia.

urząd skarbowy przypomina 
Rozlicz podatek dochodowy 
i skorzystaj z przysługujących ulg 
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AKTUALNOŚCI, SPORT

ZUS zachęca jednak, aby w miarę możliwości załatwiać swoje sprawy w urzędzie 
elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, telefonicznie bądź 
korzystając z e-wizyty.  Jeśli wizyta w placówce jest konieczna, najlepiej umówić się na 
konkretny dzień i godzinę, aby uniknąć oczekiwania w kolejce. Więcej o obsłudze klien-
tów w ZUS na stronie zus.pl.

Do PSZOK przyjmujemy:

MATERAŁY POBUDOWLANE
(wełna mineralna, styropian
budowlany, rury PCV)

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

O G Ł O S Z E N I E

Efektem zwycięstwa Gryfa na Wzgórzu Wolności jest 
pewne utrzymanie się wejherowian w rozgrywkach ligo-
wych. Nie było to może zbyt porywające spotkanie, ale 
efektowne pod względem zdobytych bramek. Bramki 
strzelili M. Dampc, D. Lisiecki i M. Ziemann.

W czasie meczu kontuzji uległ D. Lisiecki i najprawdopo-
dobniej będzie musiał dłużej pauzować, aby dojść do zdrowia.

Piłkarze Wikędu Luzino nie są zadowoleni z pojedynku 
z liderem, bo zostali rozgromieni przez Gedanię Gdańsk 
aż 0:6. W ciągu 10 minut stracili trzy gole, więc zwycięz-
ca mógł być tylko jeden, a nieznany była tylko rozmiar 
porażki. Wikęd zajmuje czwarte miejsce w tabeli.

Gryf i Wikęd znaleźli się w grupie mistrzowskiej. 
Natomiast Orkan Rumia będzie walczył o utrzymanie 

się w IV lidze mimo, że w ostatnim meczu Orkan wygrał 
z GKS Kowale 1:3.

piłka nożna. iV liga

gryf i wikęd 
w grupie 
mistrzowskiej 

Gryf  Wejherowo zanotował piąte z rzędu 
zwycięstwo. Tym razem wygrał z Wierzycą 
Pelplin 3:1. Zarówno Gryf, jak i luziński 
Wikęd znaleźli się w grupie mistrzowskiej. 

Tytani Wejherowo 
przegrali drugi mecz 
z rzędu i ulegli aka-
demikom z Płocka 
24:29, ale wygrali ze 
Szczypiorniakiem 
Olsztyn.

piłka ręczna 
tytani 
nieco
pod górkę

SMS ZPRP II Płock okazał 
się skuteczniejszy, mimo wy-
równanej walki na parkiecie. 
Natomiast w miniony week-
end Tytani zmierzyli się ze 
Szczypiorniakiem Olsztyn. 
Emocje było niesamowite i 
trzymały wszystkich w na-
pięciu do końca pojedynku. 
Ostatnia sekunda meczu 
okazała się szczęśliwa dla 
gospodarzy i Tytani wygra-
li 33:32.  Zajmują obecnie 
czwarte miejsce w tabeli I li-
gi piłki ręcznej. 

Kolejny mecz wejhero-
wianie zagrają także na 
własnym parkiecie. 23 
kwietnia o 18:00 zmierzą 
się z liderującym rozgryw-
kom Sokołem Kościerzyna.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”

PANU
PIOTROWI RUSZEWSKIEMU

najszczersze wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci żony

 

HALINY RUSZEWSKIEJ 

łącząc się w tych bolesnych chwilach
w poczuciu wielkiej straty i smutku

składają

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N C j E

Zus informuje. w poniedziałki dłużej 
Od 4 kwietnia br. Sale Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych w poniedziałki ponownie czynne są do godziny 18:00. 

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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wtBs  sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2a/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

aDMiNistRatoR
NieRuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E

SPORT

Mistrzynią Polski full 
contact w wadze powyżej 
60 kg juniorek młodszych 
została Żaneta Stenka, 
która dwie walki zakończy-
ła przed czasem. Srebrny 
medal wywalczyła Pauli-
na Stenka, która w finale 
w wadze do 70 kg seniorek 
musiała uznać wyższość za-
wodniczki z Poznania. 

W ramach gali finałowej 
Zuzanna Kalbarczyk w 
wadze do 60 kg walczyła z 
Kingą Szlachcic z Zielonej 
Góry. Zuzia przegrała wal-
kę finałową i sięgnęła po 
tytuł Wicemistrzyni Polski. 
Otrzymała także powoła-
nie do Reprezentacji Polski 
full contact. Wszystkie za-
wodniczki to wychowanka-
mi Rafała Karcza. 

Brązowy krążek w MP 
full contact wywalczył pod-
opieczny trenera Tomasza 
Hirsza, wejherowianin Pa-
tryk Siwa w kat. juniorów 
starszych do 75 kg. 

W zawodach uczestniczy-
ło 236 zawodników z 63 pol-
skich klubów kickboxingu. 

Karatecy w różnym wie-
ku (od dzieci do seniorów), 
zmagali się w kata i kumi-
te. Karate tradycyjne zapre-
zentowało 300 zawodniczek 
i zawodników, zrzeszonych 
w 13 klubach województwa 
pomorskiego oraz reprezen-
tanci dwóch klubów spoza 
naszego województwa: z Ko-
szalina i Ozorkowa.

Nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czuwali 
sędziowie, nad stanem zdro-
wia ratownicy medyczni, a 
organizacyjnie członkowie 
Klubu Karate Wejherowo 
(Karate Tradycyjne), które-
go prezesem jest Mirosław 
Ellwart (6 dan).

karate. pomorski turniej w wejherowie

walki i wiele emocji
W Wejherowie przeprowadzono Pomorski Turniej w Karate 

Tradycyjnym. W sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
rywalizowali najlepsi zawodnicy z całego Pomorza. 

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

kickboxing. Mistrzostwa polski

wywalczyli cztery medale
W Mistrzostwach Polski w kickboxingu full contact juniorów i 

seniorów zorganizowanych w Drezdenku, zawodnicy KTS-K GO-
SRiT Luzino i Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego wy-
walczyli 4 medale.

Znakomite wieści dotarły do nas z Białegostoku, gdzie 
pierwszoligowe tenisistki stołowe GOSRiT Energa Mar-
-Bruk ZRB Luzino zdobyły komplet punktów. Najpierw 
podopieczne trenera Waldemara Płotka pokonały 9:1 
ATS Białystok, a w kolejnym meczu odniosły zwycięstwo 
nad Dojlidami Białystok 6:4. Tym samym luzinianki 
awansowały na 4 miejsce w ligowej tabeli.

tenis stołowy

Dwa zwycięstwa


