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powstanie duży parking
i nowa ulica Zamkowa

W ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa miasto zbuduje nową ul. Zamkową, od skrzyżowania z ul. 
Klasztorną aż do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. Przebudowany zostanie także most nad rzeką Ce-
dron i złagodzony łuk drogi, a zmiana lokalizacji skrzyżowania poprawi bezpieczeństwo. Ponadto w ramach 
inwestycji przy ul. Zamkowej w pobliżu Książnicy prof. Gerarda Labudy i Muzeum PiMKP powstanie duży 
ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych i dla autokarów. Ta część zadania obejmie kompleksowe 
zagospodarowanie terenu, na którym oprócz parkingu dla mieszkańców, turystów i pielgrzymów znajdą się 
m.in. wiaty, ławki, stoły i automatyczna toaleta. Wyremontowana zostanie konstrukcja koła wodnego i pomost 
przy dawnym młynie. Samorząd powiatu wejherowskiego dofinansował tę miejską inwestycję.     Str. 2

Fot. Starostwo w Wejherowie
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Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z Jackiem 
Wickim, prezesem Zarządu 
Kruszywo sp. z o.o. na wy-
konanie robót. Koszt inwe-
stycji to ponad 26,3 mln zł. 
Dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych wynosi 24,1 
mln zł, czyli ponad 90 pro-
cent planowanych kosztów. 
Zakończenie inwestycji za-
planowano na 2025 r.

– Budowa ul. Karnow-
skiego z przebudową ul. 
Budowlanych w Wejhero-
wie stanowi ważne powią-
zanie Trasy Kaszubskiej z 
miejscowościami nadmor-
skimi – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – Budowa Tra-
sy Kaszubskiej dobiega 
końca, a jej otwarcie może 
spowodować napływ dużo 
większej liczby samochodów 
od strony Luzina przez ul. 
Strzelecką w Wejherowie. 
Aby uchronić miasto przed 
całkowitym zakorkowaniem 
ulic, musimy zrealizować 
nasze rozwiązania komuni-
kacyjne, w tym budowę ul. 
Karnowskiego oraz przebu-
dowę ul. Budowlanych. In-
westycja stanowi domknięcie 
Północno-Zachodniego Połą-
czenia Drogowego Wejhe-
rowa w zachodniej części 
miasta, które konsekwentnie 
powstaje etapami od kilku 
lat. To połączenie umożliwi 
m.in. skierowanie ruchu z ul. 
Strzeleckiej na drogę krajo-
wą nr 6 i dalej na ul. Ofiar 
Piaśnicy z ominięciem śród-
mieścia Wejherowa. Również 
samochody wjeżdżające od 
strony Szemudu ulicą 3 Ma-
ja będą mogły ominąć cen-
trum przez skierowanie się w 
ul. Strzelecką.

powstanie nowy odcinek ul. Karnowskiego

Kolejna ważna
inwestycja drogowa

Wkrótce rozpocznie się budowa kolejnego odcinka ul. Karnow-
skiego, który połączy rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem 
na drodze krajowej nr 6 (przy Urzędzie Pracy). Przebudowana zo-
stanie też ul. Budowlanych wraz z wykonaniem łącznika i ronda do 
ul. Karnowskiego. To kolejna ważna inwestycja drogowa, na którą 
władze Wejherowa zdobyły dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Razem z już wyko-
nanymi i realizowanymi inwestycjami, nowa droga usprawni ruch 
w zachodniej części i centrum miasta.

• budowa nowego odcinka ulicy Karnowskiego łączącego 
ul. Przemysłową z drogą krajową nr 6 o dł. ok. 530 m, z chod-
nikami po obu stronach jezdni i ścieżką rowerową

• przebudowa ul. Budowlanych - przebudowa jezdni o dł. 
ok. 400 m, budowa chodników, ścieżki rowerowe, 65. miejsc 
postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych

• budowa łącznika ul. Budowlanych z ul. Karnowskiego o 
dł. ok. 300m

• budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic Karnow-
skiego i Budowlanych

• budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia ulicz-
nego, sieci kanalizacji deszczowej, przejść dla pieszych, itp.

• przebudowa przebiegu koryta Potoku Pętkowickiego na 
długości ok. 300 m

– Strategiczny ciąg komu-
nikacyjny, który będzie pro-
wadził od ul. Strzeleckiej, 
przez las do skrzyżowania z 
ul. Sucharskiego-Sobieskie-
go, dalej przez Węzeł Działki 
do skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 6, następnie 
przez nową ul. Karnow-
skiego do ul. Przemysłowej 
i dalej do ul. Ofiar Piaśni-
cy, a potem przez ul. Lele-
wela i Nadrzeczną do ul. 
Chopina – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Dzię-
ki temu ruch samochodów 
w zachodniej części miasta 
będzie dużo płynniejszy i 
mniej uciążliwy. 

– Bardzo cieszę się, że 
rozpoczyna się budowa tej 
inwestycji, oczekiwanej 
przez mieszkańców i przed-
siębiorców prowadzących 
działalność w tej dzielnicy 
– podkreśla radna Dorota 
Chodubska. - Razem z rad-
nymi Pawłem Formelą i 

Bartłomiejem Freyem, 
zabiegaliśmy o tę inwesty-
cję. Mieszkamy w tej części 
miasta i doskonale wiemy, 
jakie problemy komunika-
cyjne tam występują. Bu-
dowa ul. Karnowskiego i 
przebudowa ul. Budowla-
nych z pewnością rozwiąże 
wiele z nich.

W wejherowskim ratuszu 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa pod-
pisał umowę na dofinanso-
wanie budowy parkingu w 
wysokości 2,3 mln zł ze staro-
stą wejherowskim Gabrielą 
Lisius i wicestarostą Jac-
kiem Thielem (na zdjęciu 
obok). Budowa ul. Zamkowej 
prowadzona jest w ramach 
rewitalizacji Śródmieścia. 
Zakończenie prac planowa-
ne jest na koniec 2023 roku. 
Wartość inwestycji to ponad 
9 mln zł. Wykonawcą robót 
jest firma Kruszywo Sp. z 
o.o. Swój udział w inwesty-
cji będzie miała także spół-
ka PEWIK Gdynia, która na 
własny koszt wykona sieci 
kanalizacyjno-wodociągowe.

– Przystępujemy do bu-
dowy ul. Zamkowej wraz z 
infrastrukturą podziemną i 
zagospodarowaniem terenu 
przy Muzeum oraz Książni-
cy prof. Gerarda Labudy - 
mówi prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. –  Jest to duże 
centrum kulturowe w wejhe-
rowskim parku, do którego 
przyjeżdżają mieszkańcy i 
turyści, a miejsc parkingo-
wych tu brakuje. Zależało 
nam, aby była tam możliwość 
pozostawienia samochodów 
oraz autobusów, które przy-
wożą pielgrzymów na Kal-

powiat dofinansował miejską inwestycję

przy ulicy Zamkowej
powstaje duży parking

Samorząd powiatu wejherowskiego dofinansował budowę par-
kingu przy ul. Zamkowej w Wejherowie, w pobliżu Książnicy 
prof. Gerarda Labudy i Muzeum PiMKP. Ta miejska inwestycja-
obejmuje przede wszystkim budowę ulicy Zamkowej.

warię. Współpraca miasta 
z powiatem w ramach dużej 
dwuetapowej inwestycji jest 
bardzo potrzebna.

– Ta wspólna inicjatywa 
jest bardzo cenna i cieszę 
się, że Rada Powiatu podję-
ła decyzję o dofinansowaniu 
parkingu przy ul. Zamkowej 
– mówi starosta Gabriela 
Lisius. – Parking jest bar-
dzo potrzebny, tym bardziej, 
że niedawno powstał kolejny 
obiekt muzealny. Chcemy, 
aby jak najwięcej miesz-
kańców powiatu i gości od-
wiedziło Książnicę prof. 
Gerarda Labudy, zapoznało 
się z historią Kaszub i Pomo-
rza. Każdy kolejny parking 
przysłuży się do zwiększenia 
ruchu turystycznego i piel-
grzymkowego. 

W pierwszym etapie prze-
budowana zostanie ul. Zam-
kowa, od skrzyżowania z ul. 

Klasztorną aż do skrzyżo-
wania z ul. Wniebowstąpie-
nia. Przebudowany zostanie 
także most nad rzeką Ce-
dron i złagodzony łuk drogi. 
Zmiana lokalizacji skrzy-
żowania poprawi bezpie-
czeństwo. Po obu stronach 
drogi powstaną chodniki i 
oświetlenie. Przebudowane 
zostaną sieci: kanalizacja 
deszczowa, wodociągowa i 
sanitarna.

Drugi etap obejmie kom-
pleksowe zagospodarowanie 
terenu przy ul. Zamkowej, 
na którym powstanie par-
king dla samochodów oso-
bowych oraz autobusów. 
Znajdą się tam wiaty, ław-
ki, stoły i automatyczna 
toaleta. Wyremontowana 
zostanie konstrukcja ko-
ła wodnego i pomost przy 
dawnym młynie. Odtworzo-
na zostanie także kładka.

Na terenie budowy, po zdjęciu wierzchniej warstwy 
ziemi, wyłoniły się pozostałości dawnej zabudowy - za-
budowania folwarczne. Są to najprawdopodobniej relikty 
fundamentów kamiennych z okresu ok. XVIII w. oraz fun-
damentów ceglanych z lat późniejszych. 

Obecnie trwają prace badawcze i inwentaryzacja znale-
zionych pozostałości budowli. Znalezione pozostałości bu-
dowli są zgodne z tym, czego można było się spodziewać w 
oparciu o historyczne mapy. Wykonywane prace zgłoszono 
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 
i będą podlegały odbiorowi przez PWKZ. 

Dawne zabudowania folwarczne

Fot. Starostwo w Wejherowie

Zakres inwestycji
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Umowy z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hil-
debrandtem podpisali przedstawiciele obydwu organizacji 
pozarządowych.  W podpisaniu umów wziął także udział Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Dotacje przeznaczone są na realizację zadań publicz-
nych, zleconych przez miasto z zakresu sportu, ochrony 
zdrowia, profilaktyki uzależnienia od narkotyków, prze-
ciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecz-
nym, kultury, sztuki i turystyki. Ich celem jest zwiększanie 
aktywności społecznej wejherowian, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym, zaktywizowanie 
działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. 

Prezydent Wejherowa K. Hildebrandt podziękował 
przedstawicielom organizacji za ich codzienną działalność 
i zaangażowanie na rzecz wejherowian. 

Prezydent Wejherowa przyznał dotacje na 2022 rok dla 52 
organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Wsparcie dla klubów 
i organizacji społecznych

Aktywizacja 
mieszkańców

Kolejne dotacje trafiły do organizacji po-
zarządowych. Tym razem wsparcie finanso-
we od miasta otrzymali:  Kurkowe  Bractwo 
Strzeleckie w Wejherowie oraz Wejherow-
ski Klub Kulturystyczny i Sportów Siło-
wych „Apollo”.

Umowę z prezydentem Wejherowa podpisał prezes 
stowarzyszenia „Apollo” Bartłomiej Szreder.

Gruby Mecenas wszedł do pokoju pełnego dymu o cha-
rakterystycznym zapachu palonego zioła z gumijagód.  

– O, przyszedł Toudi! – przywitał go z głupawym 
uśmieszkiem Sfarko, którego błędny wzrok i zamglone 
oczy wskazywały na już znaczne nasycenie spalonym zio-
łem. – Podnóżek Księciunia Igthorna, he, he. 

Igthornem był oczywiście Wielki Deweloper, wobec któ-
rego Grubas był nadzwyczajnie usłużny i spolegliwy. Jak 
zielony ogr Toudi w bajkowym serialu o Gumisiach, wyko-
nywał posłusznie wszystkie rozkazy i nigdy nie kwestiono-
wał nawet najbardziej głupich albo chamskich poczynań 
Księciunia, co rzecz jasna przekładało się na możliwość 
zarobku i kasę. Gruby bardzo nie lubił, jak złośliwi kole-
dzy przezywali go Toudi, a już zwłaszcza taki nieudacznik 
życiowy Sfarko, zwykły hejter wynajęty do brudnej roboty, 
któremu płacono za atakowanie i szkalowanie Burmistrza 
Mikołaja w internecie oraz gazetkach.

– Nie pozwalaj sobie za dużo! – rzucił wściekły Mece-
nas do Sfarki – Zapominasz, że nigdzie nie pracujesz i to 
ja załatwiłem tobie tę lewą robotę u Dewelopera, bo nie 
miałbyś za co żyć. 

Sfarko nic nie odpowiedział, tylko zrobił duże oczy w 
oczekiwaniu aż ta myśl przebije się przez gumijagodowy 
dym w jego głowie.

– Od dwudziestu lat palisz to świństwo i mózg ci się 
do końca zlasował – ciągnął dalej Gruby Mecenas, choć 
doskonale wiedział, że po wypaleniu zioła Sfarko robi się 
szczególnie chamski i prostacki. Gruby skwapliwie to wy-
korzystywał i jakoś nie przeszkadzało mu, kiedy Sfarko na 
haju kłamał i obelżywie szczuł na Burmistrza Mikołaja. 
Dla Grubego Mecenasa najważniejszy był bowiem zamach 
na Burmistrza i jego obalenie, aby Wielki Deweloper mógł 
w końcu sobie wybudować osiedle na rzeką. Zresztą ostat-
nio zrobiło się więcej interesów do załatwienia po ewentu-
alnym obaleniu Burmistrza … 

Gruby zaczął się rozglądać po pokoju i dostrzegł siedzą-
cego w rogu Orłowskiego, który z miną przestraszonego 
kota kiwał się na boki i coś tam mamrotał pod nosem o 
trollach. 

– A ten co, też zażywał? – zapytał kręcąc głową Mece-
nas, na co Sfarko ściszając głos i rozglądając się na boki 
jakby kogoś jeszcze widział w pokoju, konfidencjonalnie 
zdradził tajemnicę:

–  A, Orłowski ma tak teraz normalnie, pali czy nie pali. 
Ostatnio nie trzyma cieśnienia i ma kompletny odlot … a 
jakie głupoty wypisuje!

– No tak, kompletna korozja – podsumował Gruby Me-
cenas niezadowolony z tego faktu, gdyż to obniżało wia-
rygodność hejterskiej bandy i zapytał w nadziei na lepsze 
wieści:

– A Bokserski gdzie jest?
– Gumiś przyniósł nam zioło z gumijagód … – zaczął 

Sfarko rozmarzywszy się trochę i zakończył krótko – … i 
poszedł sprzedać towar w miasteczku. 

– Ten to się w końcu doigra! – skomentował coraz bar-
dziej poirytowany Gruby – Przecież ten cymbał w razie 
czego nie wytłumaczy się za co żyje, bo ma tak niskie ofi-
cjalne dochody.

– A ty co dziś taki nakręcony jesteś? Co się czepiasz? – 
zapytał odważnie, acz już bełkotliwe Sfarko i przymilnie 
wyciągając rękę ze skrętem zaproponował: 

– Weź, nie pitol tyle, tylko sobie zapal! Bokserki ma 
dobry towar.

opowiadania polityczne Dr. pulsa – odcinek 11

Bokserski ma dobry towar, 
czyli hejterzy na haju

Gruby Mecenas patrzył przez chwilę łapczywie na zioło, 
z trudem maskując swoje skłonności, po czym uśmiecha-
jąc się powiedział:

– No dobra, dawaj, dawaj! A bo to pierwszy raz….
Gruby Mecenas zaciągnął się głęboko i dym z gumijagód 

zaczął milutko ogrzewać płuca. Po trzecim zaciągnięciu, 
pokój wokół zaczął lekko wirować, a Gruby zauważył, że 
jego wydęty brzuch zaczyna się zmniejszać. Brzuch chud-
nął w oczach, a mięśnie, szczególnie na „klacie”  i ramio-
nach, powiększały się wydatnie. 

– Wow! I to wszystko bez diety 1200 kilokalorii i bez si-
łowni! – z niedowierzaniem mówił sam do siebie zachwyco-
ny Mecenas. Wpadł w prawdziwą euforię, kiedy zauważył 
jeszcze jak na jego błyszczącej dotąd jak księżyc w pełni 
głowie, zaczęły wyrastać kruczoczarne piękne włosy. 

A świat wirował coraz szybciej i nagle, nie wiadomo 
z jakich zakamarków podświadomości Mecenasa, w tym 
wirze pojawiały się piękne i atrakcyjne kobiety, patrzące 
z zachwytem i pożądaniem na jego ciało, a do tego szep-
cząc zalotnie.

– Wow! Super! – prawie krzyczał podniecony Mecenas 
i aby wzmocnić tę „kurację upiększająco-randkową” za-
ciągnął się dymem kolejne trzy razy. Coś chyba poszło 
jednak nie tak, bo w wirze pojawiły się płomienie i dym, 
a twarze kobiet przybrały wizerunek Sfarki, Orłowskiego 
i Bokserskiego, rzecz jasna postacie straciły też wydatny 
biust. Po kolejnych paru, coraz szybszych obrotach na ich 
głowach pojawiły się charakterystyczne szpiczaste czap-
ki czerwonoarmistów z gwiazdami, tzw. budionnówki, a 
twarze Sfarki, Orłowskiego i Bokserskiego zaczęły wyglą-
dać jak u trolli. Jeszcze parę obrotów w coraz bardziej 
koszmarnej scenerii i cała trójka siedziała przy biurkach 
z komputerami, łypiąc na niego upiornymi oczami trolli.

–  Aaa! Ratunku! Sfarko, Orłowski i Bokserski są jak 
ruskie internetowe trolle! –  darł się przerażony Gruby Me-
cenas i zaczęło do niego docierać, że tak się kończy szczu-
cie, publikowanie fake newsów, kłamstw i pseudosensacji.

–  Co ten Bokserski dosypał do tego świństwa? To ma 
być dobry towar?!  – krzyknął na koniec tracąc oddech 
Grubas i padł zemdlony na podłogę. 

Ciąg dalszy nastąpi….
Dr Puls

P.S. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i zda-
rzeń jest przypadkowe oraz niezamierzone. Opowiadanie 
jest wizją literacką.

W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego umo-
wę podpisali: prezes Tomasz Klas oraz wiceprezes 
Andrzej Surowiecki. Fot. Urząd Miejski
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Podczas wydarzenia na-
grodzono 12 trenerów oraz 
37 sportowców z powia-
tu wejherowskiego, którzy 
odnieśli znaczące sukcesy 
m.in. w takich dyscypli-
nach, jak pływanie, tria-
thlon, lekkoatletyka, 
gimnastyka artystyczna, 
kickboxing, jazda konna, 
żeglarstwo, bilard, kickbo-
xing, radiojachting, biegi, 
judo, podnoszenie ciężarów, 
wędkarstwo, karate trady-
cyjne czy karate shotokan.

– Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego od lat kon-
sekwentnie wspiera sport 
na różnych płaszczyznach. 
Każdego roku przezna-
czamy znaczne środki na 
promocję imprez sporto-
wych oraz projekty, które 
przyczyniają się do upo-
wszechniania i promowa-
nia kultury fizycznej na 
terenie powiatu. Dofinan-
sowujemy kluby i stowa-
rzyszenia zaangażowane w 
sportowe wychowanie mło-
dego pokolenia. Nagradza-
my zdolnych sportowców i 

powiat docenił najlepszych trenerów i sportowców
W auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się 

Powiatowa Gala Sportu, podczas której doceniono najlepszych tre-
nerów i sportowców, którzy w 2021 r. osiągnęli wysokie wyniki spor-
towe na arenie krajowej i międzynarodowej. To forma uznania dla 
wyróżniających się zawodników oraz utalentowanych szkoleniow-
ców promujących Ziemię Wejherowską.

trenerów, którzy zdobywa-
ją sukcesy w Polsce i poza 
granicami kraju – mówiła 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. 

Powiatowa Gala Sportu 
to ważne wydarzenie, hono-
rujące ciężką pracę zawod-
ników i uzyskiwane przez 
nich wysokie wyniki  sporto-
we oraz wyróżniających się 
szkoleniowców. 

– Mamy coraz więcej nie-
zwykle zdolnych sportowców 
odnoszących sukcesy w Pol-
sce i poza granicami kraju. 
Te osiągnięcia nie byłyby 
jednak możliwe, gdyby nie 
utalentowani trenerzy, któ-
rzy poświęcają swój czas, 
wspierają i motywują swo-
ich podopiecznych do sys-
tematycznej i ciężkiej pracy 
– podkreśla Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

W trakcie powiatowej 
Gali Sportu Starosta Wejhe-
rowski podziękowała także 
Janowi Tatarowiczowi,  
który zdobył 2 miejsce w V 
edycji popularnego progra-
mu „Ninja Warrior Polska”. 

Wśród wyróżnionych sportowców znaleźli się: 
sandra Lieske - karate shotokan,  Dominika szatkowska - karate shotokan (KS „Gok-

ken”), Lena jachimek - badminton (Klub Sportowy Badminton School Gdynia), Dominik 
Bielawa - pływanie, Anna Bielawa - pływanie (WKS „Śląsk”), Mikołaj Borski - pływanie, Ra-
dosław Kryś - triathlon, Karolina szalast -  pływanie/triathlon, Kamil Damentka - triathlon 
(Uczniowski Klub Sportowy „Tri-Team” Rumia), Tytus Butowski - żeglarstwo (KS AZS-AWFiS 
Gdańsk), oliwia Miotke - jazda konna (Klub Jeździecki „Pegaz” Reda), Norbert Czerwion-
ka - lekkoatletyka (,Klub Sportowy „Wejher”), jagoda Łągiewczyk - gimnastyka artystyczna 
(Uczniowski Klub Sportowy „Jantar” Gdynia), Karolina Witbrodt - karate tradycyjne, julia 
staniszewska - karate tradycyjne, julia Mudlaf - karate tradycyjne, Anna Wypych - karate 
tradycyjne (Karate Klub Wejherowo), patrycja gajewska - lekkoatletyka, Emilia Kusy - lek-
koatletyka (Sopocki Klub Lekkoatletyczny), paulina stenka - kickboxing, Zuzanna Kalbar-
czyk - Kickboxing, Natalia stemplewska - kickboxing, patryk siwa - kickboxing, Bartłomiej 
Drewa - kickboxing (Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe), Michał Muklewicz - bilard 
(Klub Sportowy Green Club Gdańsk), Błażej Dąbrowski - radiojachting, Kacper Konkol - ra-
diojachting, Marcin osuch - radiojachting, Igor pawłowicz - radiojachting, Błażej pawło-
wicz - radiojachting, Maksymilian Krampa - radiojachting, Andrzej Becker - radiojachting 
(RJK PZPOW Bliza Wejherowo), Anna Ławrukajtis - lekkoatletyka (Rumski Klub Sportowy), 
Marta Klimek - podnoszenie ciężarów (Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych 
„Apollo”), Michał Czapiński - biegi (niezrzeszony), Mateusz Tesmar – judo (Uczniowski Klub 
Sportowy „Simba” Reda), Michał greszta – wędkarstwo (Polski Związek Wędkarski Gdańsk).

Warto przypomnieć, że 
miesiąc wcześniej Samorząd 
podpisał umowy promocyjne 
z przedstawicielami dzie-
więciu lokalnych  klubów 
sportowych. Łącznie na ten 
cel Zarząd Powiatu przezna-
czył blisko 140 tys. zł.

Nagrodzeni trenerzy: 
Mykola Maistruk, 

piotr Netter, Dmytro 
Nazarenko (Uczniowski 
Klub Sportowy „Tri-Team” 
Rumia), Łukasz Lesner, 
Aleksandra Lesner (Klub 
Jeździecki „Pegaz” Re-
da), Krystyna gelo (Klub 
Sportowy „Wejher”), Mi-
rosław Ellwart (Karate 
Klub Wejherowo), Rafał 
Karcz (Wejherowskie Sto-
warzyszenie Sportowe), 
Marek gorlikowskli (RJK 
PZPOW Bliza Wejhero-
wo), Tadeusz pepliński 
(Rumski Klub Sportowy), 
Marcin gabryś (Wejhe-
rowski Klub Kulturystycz-
ny i Sportów Siłowych 
„Apollo”) i Rafał Rut-
kowski (Uczniowski Klub 
Sportowy „Simba” Reda).



6

www.pulswejherowa.pl28  kwietnia 2022

WYDARZENIA

Podczas fesiwalowej gali 
w Filharmonii Kaszubskiej, 
przed ogłoszeniem wer-
dyktu jury wystąpił laure-
at poprzedniego Festiwalu 
- Chór Mieszany Cantores 
Veiherovienses pod dyrek-
cją Tomasza Chyły, przy 
akompaniamencie Anny 
Rocławskiej-Musiałczyk. 
Zaśpiewał także chór ze 
Szkoły Podstawowej nr 9 
pod dyrekcją Aleksandry 
Janus.

Jury pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Elżbiety 
Wtorkowskiej, w składzie: 
prof. dr hab. Anna Domań-
ska, prof dr hab. Anna Ol-
szewska, prof. dr hab. 
Krzysztof Kusiel-Moroz 
i dr hab. Witosława Fran-
kowska przyznało złote, 
srebrne i brązowe dyplomy 
w trzech kategoriach oraz 
wyróżnienia.

Jury podziękowało orga-
nizatorom (Wejherowskie 
Centrum Kultury, Państwo-
wa szkoła Muzyczna) za 
perfekcyjne przygotowanie 
i Festiwalu, a także za pie-
lęgnowanie tradycji związa-
nych z kulturą kaszubską i 
marynistyczną przez władze 
miasta Wejherowa.

Podczas uroczystej ga-
li prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
przypomniał historię Fe-
stiwalu Pieśni o Morzu, 
sięgającą 1966 roku oraz 
osoby szczególnie zasłużo-
ne dla festiwalu, takie jak 
Mieczysław Baran, Je-
rzy Kiedrowski, Elżbie-
ta Kania czy prof. Marek 
Rocławski. 

W koncercie finałowym 
wystąpili: Chór „Szczy-
giełki” z Poniatowej, Chór 
„Re-kontra” z Bydgoszczy 
oraz Chór Politechniki Po-
znańskiej „Volantes Soni”.

Dodajmy, że festiwalowe 
przesłuchania odbywały się 
w sali Państwowej  Szkoły 
Muzycznej I st. im. F. Cho-
pina w Wejherowie. 

Dodatkową atrakcją dla 
chórzystów i dla mieszkań-
ców była sobotnia para-

Nagrody i wyróżnienia
W kategorii szkół podstawowych złote dyplomy otrzy-

mały: Chór „Szczygiełki” z Poniatowej, Chłopięcy Chór Ka-
meralny „Chcemy śpiewać” z Łodzi - dyr. Katarzyna Sawiak 
oraz Chór Szkoły Podstawowej nr 9  z Wejherowa -  dyr. 
Aleksandra Janus. Srebrny dyplom otrzymał Młodzieżowy 
Chór „Bel Canto” z Rybnika.

W kategorii chórów stowarzyszeń i towarzystw śpiewa-
czychzłoty dyplom otrzymał Chór Dziewczęcy „Canozona” z 
Murowanej Gośliny - dyr. Adrianna Wtorkowska-Kubińska. 
Srebrne dyplomy: Kameralny Chór Żeński „Rebelove” z Łodzi - 
dyr. Maria Hubluk-Kaszuba, Chór „Cartusia” z Kartuz - dyr. Mał-
gorzata Kuchtyk, Wejherowski Chór Męski „Harmonia” - dyr. 
Leszek Gołąb, Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” z Dębo-
górza - dyr. Paweł Nodzak, Chór Męski „Echo” z Grudziądza 
- dyr. Jerzy Cieślak,  a brązowy dyplom - Żeński Chór Kame-
ralny” Kanon” z Cewlina - dyr. Katarzyna Żerdzicka-Jasionek.

Wśród chórów akademickich złoty dyplom otrzymały: 
Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” - dyr. Paweł 
Łuczak, Żeński Zespół Wokalny „Re-kontra” z Bydgoszczy 
- dyr.  Michał Gozdek oraz Chór Kameralny Akademii Mu-
zycznej w Łodzi - dyr. Dawid Ber.

Wyróżnienia specjalne otrzymali: Chór Kameralny Aka-
demii Muzycznej w Łodzi, Żeński Zespół Wokalny „Re-kon-
tra” z Bydgoszczy , Chór SP nr 9 w Wejherowie oraz Chór 
Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”.

Najlepszym dyrygentem konkursu została Anna Karwat.

Grand Prix XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie wyśpiewał Chór Dziecięcy „Szczygiełki” z Poniatowej pod 
dyrekcją Anny Karwat. Chór otrzymał Statuetkę Złocistego Żagla oraz nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa w wyso-
kości 10 tys. zł.  Wśród laureatów festiwalu znalazły się wejherowskie zespoły: Chór Szkoły Podstawowej nr 9 z Wejherowa pod dyrekcją 
Aleksandry Janus (złoty dyplom) oraz  Wejherowski Chór Męski „Harmonia”, którym kieruje Leszek Gołąb (srebrny dyplom). Gratulujemy!

da chórów ulicami miasta 
oraz wspólne odśpiewanie 
na placu Jakuba Wejhera 
„Hymnu do Bałtyku” pod 
batutą prof. Marka Ro-
cławskiego. Odbył się tam 
również pokaz baletowy.

Festiwal odbywał się 
pod patronatem honoro-
wym Ministra Kultury i 

Wejherowo pielęgnuje tradycje związane z kulturą kaszubską i marynistyczną

XXV ogólnopolski Festiwal pieśni o Morzu

Dziedzictwa Narodowego 
prof. Piotra Glińskiego, 
Marszałka Pomorskiego 
Mieczysława Struka, Wo-
jewody Pomorskiego Da-
riusza Drelicha oraz przy 
współpracy z Gdańskim Od-
działem Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr i  Radą 
Chórów Kaszubskich.

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski

Zwycięski Chór „Szczygiełki” z dyrygentką oraz Anną Rocławską-Musiałczyk. 

Główną nagrodę z rąk prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta odbiera Anna Karwat.

Wśród laureatów festiwalu znalazły się wejherowskie zespoły: Chór Szkoły 
Podstawowej nr 9 z Wejherowa (na zdjęciu powyżej) oraz  Wejherowski Chór 
Męski „Harmonia” (poniżej). 

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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– To historyczny mo-
ment. Na remont dworca 
czekaliśmy od wielu lat, 
a dokładnie od 2015 ro-
ku kiedy to podpisana zo-
stała umowa intencyjna. 
Poza nowoczesną prze-
strzenią pasażerską, część 
powierzchni remontowane-
go dworca (na pierwszym 
piętrze) zostanie zagospo-
darowana przez Powiat 
Wejherowski na nową sie-
dzibę Powiatowej Biblio-
teki Publicznej. Placówka 
będzie pełniła nie tylko 
funkcję kulturalną i czy-
telniczą, ale i edukacyjną. 
Uczniowie powiatowych 
szkół ponadpodstawowych, 
czekając na autobus lub po-
ciąg będą mieli okazję sko-
rzystać z wypożyczalni lub 
z czytelni – podkreśla sta-
rosta wejherowski Gabrie-
la Lisius.

Warto przypomnieć, że 
obecnie Powiatowa Biblio-
teka Publiczna znajduje się 
przy ulicy Dworcowej 7 w 

Wkrótce długo wyczekiwany remont

powiatowa biblioteka 
na dworcu pKp

Niebawem rozpocznie się długo wyczekiwany remont dworca 
PKP w Wejherowie. Zarząd Powiatu Wejherowskiego podpisał 
umowę z PKP, na mocy której część powierzchni zmodernizowa-
nego dworca zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Powiato-
wej Biblioteki Publicznej. 

Wejherowie, ale problemem 
są zbyt małe pomieszczenia 
potrzebne do prowadzenia 
działalności kulturalnej. 

– Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego jest partne-
rem PKP przy modernizacji 
dworca PKP w Wejherowie. 
Dzięki podpisanej umowie 
PKP może pozyskać finan-
sowanie i przystąpić do 

realizacji inwestycji, nato-
miast powiat będzie wynaj-
mował powierzchnię ponad 
500 m2 na cele biblioteki. 
Inwestycja będzie zreali-
zowana ze środków budże-
tu państwa. Samorząd nie 
będzie partycypował w 
kosztach remontu – mówi 
wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel.

AKTUALNOŚCI

Jak powiedział przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Jacek Gafka, z Cen-
tralnego Funduszu Pomocy wpłynęły środ-
ki w wysokości 359 416 zł przeznaczone 
na wydatki dla mieszkańców Wejherowa, 
przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

–  Przyjęcie tych środków w formie 
uchwały na nadzwyczajnej sesji było ko-
nieczne, aby można było jak najszybciej 
przekazać je mieszkańcom Wejherowa – 
podkreśla Jacek Gafka dodając, że nie-
zbędne było również wprowadzenie do 

Konieczne zmiany w budżecie Rady Miasta Wejherowa były 
powodem pilnego zorganizowania zaraz po Świętach Wielka-
nocnych XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa. W 
trakcie sesji dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 
kwotę 1 912 899 zł.

budżetu miasta środków z pozyskanej do-
tacji z programu Cyfrowa Gmina w kwo-
cie 1 371 618 zł na działalność w różnych 
miejskich instytucjach. 

Ponadto na prace przygotowawcze zwią-
zane z budową węzła ZRYW należało prze-
nieść kwotę w wysokości 391 265 zł.

Radni przyjęli również uchwałę doty-
czącą zmiany wieloletniej prognozy bu-
dżetowej Gminy Miasta Wejherowa. Obie 
uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

Zmiany w budżecie

Fot. Starostwo w Wejherowie
W miasteczku rowero-

wym przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2 (SP nr 
8) w Wejherowie zainau-
gurowano akcję, w której 
uczestniczyć będą wejhe-
rowskie szkoły podstawowe. 
Organizatorem akcji Rowe-
rowy Maj jest Urząd Miejski 
w Wejherowie, we współpra-
cy z Miastem Gdańsk. Orga-
nizatorzy zachęcają dzieci, 
młodzież i dorosłych do ak-
tywnego zaprezentowania 
swojej szkoły na arenie ro-
werowych zmagań.

– Przed nami wyjątko-
wy miesiąc dla miłośników 
rowerów, hulajnóg, rolek 
i deskorolek, czyli ekolo-
gicznych form transportu 
– powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa podczas spotka-
nia w Szkołe Podstawowej 
nr 8. – Rowerowy Maj to 
atrakcyjna zabawa z odro-
biną zdrowej rywalizacji. 
Korzyści płynących z udzia-
łu w kampanii jest znacz-
nie więcej, niż nagrody dla 
uczestników. Aktywność to 
podstawa zdrowia. Pozwala 
wzmocnić organizm, zwięk-
szyć sprawność i odporność, 
a także uniknąć wielu cho-
rób cywilizacyjnych. Wybór 
ekologicznego środka trans-
portu ma również ogromne 
znaczenie dla naszego śro-

Dzieci i dorośli potrzebują aktywności

Rowerowy Maj
Maj w Wejherowie zapowiada się bardzo interesująco, zwłasz-

cza dla uczniów szkół podstawowych. Rozpoczęła się bowiem ogól-
nopolska kampania Rowerowy Maj. Każdy uczeń, który w maju 
dotrze na lekcje na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce 
dostanie naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny pla-
kat klasowy. Najaktywniejsi uczestnicy akcji, a także najbardziej 
rowerowe szkoły i klasy otrzymają nagrody.

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce, pro-
mująca zdrowy tryb życia wśród uczniów szkół podstawo-
wych oraz grona nauczycielskiego. Jest to cenny pomysł, 
potrzebny zwłaszcza z powodu pocovidowych problemów 
ze zdrowiem u dzieci.

dowiska, a więć przesiądź 
się na rower i dołącz do Ro-
werowego Maja!

Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, podkreślił ro-
lę rodziców w tej kampanii. 
Aby dzieci mogły bezpiecznie 
i w pełni skorzystać z Rowe-
rowego Maja, potrzebna jest 
pomoc rodziców. To na nich 
spoczywa decyzja o uczest-
nictwie dziecka w akcji, a 
także właściwe przygotowa-
nie dzieci i sprzętu. 

– Najważniejsze jest bez-
pieczeństwo i odpowiednie 
przygotowanie się do jaz-

dy na rowerze  – stwier-
dziła Dorota Chodubska, 
nauczycielka, radna i ko-
ordynator szkolny akcji 
Rowerowy Maj w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w Wejherowie. - Bar-
dzo ważne jest sprawdzenie 
stanu technicznego roweru. 
Trzeba też pamiętać o kasku 
oraz odpowiednim ubiorze i 
o elementach odblaskowych.

Coraz więcej uczniów do-
jeżdża do szkoły rowerem, 
korzystając z infrastruktu-
ry. Przy każdej placówce w 
Wejherowie znajdują się za-
daszone wiaty rowerowe.
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Tegoroczne Dni Piaśnic-
kie rozpoczęły się 21. kwiet-
nia Olimpiadą Piaśnicką. 
Kolejnego dnia uczniowie ze 
szkół podstawowych w gmi-
nie Wejherowo brali udział 
w Rajdzie Gwiaździstym. 
Uczestnicy z Bolszewa, Go-
ścicina, Orla, Gowina, Góry, 
Nowego Dworu oraz Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Wejhe-
rowie, pod okiem nauczycie-
li i przewodników, pokonali 
pieszo kilkukilometrową tra-
sę, po drodze wykonując za-
dania sprawnościowe i inne, 
m.in. związane z wiedzą o 
zbrodni piaśnickiej. Wszyst-
kie drużyny wykazały się 
dużą wiedzą i zaangażo-
waniem, za co otrzymały 
puchary. Uwieńczeniem raj-
du było wspólne złożenie 
wiązanki pod grobem po-
mordowanych dzieci. Wójt 
Przemysław Kiedrowski 
podziękował osobom zaan-
gażowanym w organizację 
tego wydarzenia.

W sobotę 23 kwietnia. w 
lasach piaśnickich odbywa-
ły się Biegi Piaśnickie, któ-
re zgromadziły na starcie 
ponad 500 osób we wszyst-
kich kategoriach. Jest to 
powrót do tradycyjnej for-
muły biegu po dwóch la-
tach obostrzeń związanych 
z pandemią. Zwycięzcą w 
kategorii mężczyzn został 
Andrii Pyvovar z Kijowa, 
zaś w kategorii kobiet Ka-
tarzyna Klahs z Połczyna.

Zwycięzcom w poszczegól-
nych kategoriach puchary 
wręczali wójt Przemysław 
Kiedrowski, wicestarosta 

W miniony weekend miały miejsce obchody jubileuszowych, X Dni Piaśnickich. Tra-
dycyjnie w kwietniu - Miesiącu Pamięci Narodowej upamiętniamy ofiary zbrodni nazi-
stowskich w lasach piaśnickich.

powiatu wejherowskiego 
Jacek Thiel, wiceprezydent 
Wejherowa - Arkadiusz 
Kraszkiewicz, poseł RP 
Kazimierz Plocke oraz 
nadleśniczy Nadleśnictwa 
Wejherowo Jacek Szulc. 

Tego samego dnia pod 
pomnikiem w Piaśnicy spo-
tkali się samorządowcy, 
reprezentanci służb mun-
durowych, instytucji pań-
stwowych, organizacji oraz 
placówek oświatowych, aby 
złożyć hołd ofiarom niemiec-
kiej zbrodni. Podczas uro-
czystości wójt Przemysław 
Kiedrowski w swoim prze-
mówieniu nawiązał do sy-
tuacji, która ma miejsce na 
Ukrainie. Zwrócił uwagę, iż 
corocznie podkreślamy jak 

ważne jest przekazywanie 
pamięci o martyrologii la-
su Piaśnickiego, aby nigdy 
więcej nie dochodziło do tak 
haniebnych czynów. Nie-
stety, przekazywanie świa-
dectwa o okrucieństwach 
hitlerowców nie zapobiegło 
powtórce historii. Postępo-
wanie agresora rosyjskiego 
u naszych wschodnich są-
siadów przypomina wyda-
rzenia sprzed ponad 80 lat.

W trakcie uroczystości 
modlitwę za pomordowa-
nych poprowadził ksiądz 
infułat Daniel Nowak. Nie 
zabrakło części artystycz-
nej przygotowanej przez 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika 
w Bolszewie, po której wy-

puszczone zostały gołębie 
na znak pokoju. Następnie 
odczytany został apel pa-
mięci i kompania honorowa 
oddała salwę honorową. Na 
zakończenie delegacje zło-
zyły wieńce i wiązanki pod 
pomnikiem.

W niedzielę 24 kwietnia z 
ArtParku w Bolszewie wyru-
szył do Piasnicy  rajd rowe-
rowy zorganizowany przez 
Bolszewski Klub Rowerowy 
„Cyklista”, w którym brało 
udział kilkudziesięciu cykli-
stów, zaś z Orla wyruszyła 
grupa zwolenników nordic 
walking na czele z wójtem. 
Obie grupy spotkały się w 
Piaśnicy, gdzie wspólnie zło-
żyły wieniec w hołdzie ofia-
rom masowych ezgekucji.

jubileuszowe X Dni piaśnickie w gminie Wejherowo

uroczystości, biegi i rajd

Delegacje samorządów i inni goście podczas obchodów Dni Piaśnickich. W wydarzeniu udział wzięli seniorzy z domów opieki 
społecznej z terenu powiatu wejherowskiego i okolic oraz 
wWicestarosta wejherowski Jacek Thiel.

Na gości czekało wiele atrakcji, m.in. gry i zabawy, za-
jęcia florystyczne, masaż dłoni, porady kosmetyczne i sto-
matologiczne oraz występy artystyczne.

Świętowano Dzień seniora

Zabawy, zabiegi,
porady i występy

W Powiatowym Zespole Szkół Policeal-
nych im. Zdzisława Kieturakisa przy ul. 
Dworcowej w Wejherowie odbył się VII 
Europejski Dzień Seniora. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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–  Pisze Pan opowiadania i wiersze, a liczne na-
grody w konkursach literackich świadczą o Pana 
dużym talencie. Czy bliższa jest panu poezja czy 
proza? Co pan pisze częściej?

– Tak, nagród się nazbierało przez te wszystkie lata, 
no ale one są jedynie efektem ubocznym wypuszczania 
na światło dzienne z szuflad  tego, co się napisało. Gdy-
by konkursów nie było i tak bym pisał. Oczywiście miło 
zyskiwać świadomość, że są ludzie, z którymi dzieli się 
podobną wrażliwość, doświadczenia, widzenie świata. Nie 
bez znaczenia jest i grosz, który czasem idzie za wyróż-
nieniami, zaszczytami, dyplomami. Poetom nigdy się nie 
przelewa. A atrament coraz droższy…  Co do bliższości 
różnych form pisarstwa, to u mnie nie ma reguły. Raz 
bliższa jest mi proza, a raz poezja. Częściej jednak pi-
suję wiersze - są mniejsze objętościowo, siłą rzeczy ich 
tworzenie zajmuje mniej czasu. Moje wiersze składają się 
głównie z emocji. Dość szybko się je wyraża, a czasem wręcz 
wyrzuca się z siebie. Proza wymaga namysłu, większej dozy 
racjonalizmu i sporej pracy –  niemało się trzeba nasiedzieć, 
by powstało parę stron.

–  Ile tomików wierszy Pan wydał? Który jest Pa-
na ulubionym?

– Tomików wyszło siedem, pierwszy (Pięć lat) w roku 
1989, a ostatni (Pocztówki z bardzo bliska) w roku 2020. 
Właśnie skończyłem pracę nad kolejnym i lada moment 
ma trafić do wydawnictwa. Jeszcze w tym roku ma się też 
ukazać drugie wydanie Pięciu lat.

Zawsze najbardziej lubię swoje najnowsze książki, ale 
z dość nietypowego powodu – po prostu dlatego, że jeszcze 
dobrze pamiętam zawartość. Starsze wiersze, nawet te 
sprzed kilku lat, kryje już mgła postkowidowych splątań. 
Rzadko do nich wracam, a kiedy je przeglądam, bywa, 
że się dziwię  –  naprawdę ja to napisałem?

– Lubi Pan nie tylko pisać,  ale przede wszyst-
kim czytać książki. Podobno miłość do literatury 
zaczęła się od artykułów w czasopiśmie „Pszcze-
larz”, prenumerowanego przez dziadka? Tak było?

– Nie pamiętam czy tytuł pisma brzmiał dokładnie 
tak, w każdym razie z pewnością treść dotyczyła pszcze-
larstwa. Na jego zawartości i na tablicach z nazwami 
stacji kolejowych uczyłem się czytać. Dziadek nie musiał 
mi niczego podsuwać, po prostu nie było u nas w domu 
zbyt wiele rzeczy do czytania.

Nie pochodzę z rodziny inteligenckiej, dysponującej 
biblioteczką pełną klasyków. Pamiętam, że była u nas 
Biblia, jakiś poradnik domowego leczenia, encyklopedia 
sprzed I wojny światowej, garść książek, które zostały po 
Niemcach, no i te numery „Pszczelarza”. Jedyną powieścią 
jaka stała na półce była Szwambranja, Lwa Kassila z 1936 
roku, wydana przez warszawskie Towarzystwo Wydawni-
cze Rój. Świetny przekład z rosyjskiego zrobiła Halina Pi-
lichowska. Zachwyciła mnie ta książka i mam ją do dziś. 
Późniejsze wydanie, wypuszczone w roku 1950 przez Naszą 
Księgarnię, z tłumaczeniem Jana Karola Wendego, było 
gorsze. Z niejasnych powodów opuszczono wiele ciekawych 
fragmentów oryginału i usunięto ilustracje. To już nie była 
ta sama, moja, Szwambranja.

–  Jest  Pan autorem publikacji w wydawnic-
twach Gdańskiego Klubu Fantastyki. Czy fanta-
styka jest jedną  z Pana ulubionych dziedzin, 
a może stanowi najbardziej ulubioną tematykę?

– W dzieciństwie chciałem zostać …kosmonautą, a lite-
ratura fantastyczna to moja młodzieńcza miłość. Do końca 
szkoły średniej znałem na wyrywki Lema, Zajdla, Stru-
gackich, Oramusa. Czytywałem każdy rodzaj fantastyki 

LUDZIE I ICH PASJE

Rozmowa z KRZySZTOFEM SZKURŁATOWSKIM  –  poetą, prozaikiem i fotografem, laureatem wejherowskiego konkursu li-
terackiego „Powiew Weny” oraz kilkunastu innych konkursów literackich w całej Polsce.

Najwięcej satysfakcji daje mi święty spokój

jaki ukazywał się po polsku. Nie było to trudne, bo za 
wiele książek z tego nurtu nie drukowano. Teraz trochę 
mi żal czasu na czytanie wszystkiego.

W którymś z niewesołych momentów życia uświado-
miłem sobie, że przecież nie zdążę przeczytać nawet tych 
najważniejszych książek. Może nie warto rzucać się na 
tytuły przeciętne albo choćby i przyzwoite. Obecnie fan-
tastykę czytuję raczej marginalnie, a pisanie ocierające 
się o fantastykę traktuję niemal jako zabawę słowem 
i gatunkową formułą. Czasem tylko zaszywam w takich 
tekstach kilka zdań niosących coś więcej. Jak ktoś się ich 
doszuka to miło, ale jeśli nie, to łez nie ronię.

– Jedną z Pana pasji jest fotografowanie. Jest 
Pan właścicielem oryginalnego starego aparatu, 
zajmuje się Pan m.in. fotografią analogową, robiąc 
zdjęcia na filmach i wywołując je samodzielnie. 

–  Starych aparatów mam kilkadziesiąt. Są i takie 
sprzed I wojny światowej. Nie są jednak eksponatami 
– wciąż ich używam. Staram się każdym swoim apara-
tem fotografować przynajmniej raz na dwa lata. Żeby 
się żaden nie poczuł porzucony. Niekiedy różni znajomi, 
a nawet nieznajomi, ofiarowują mi stare aparaty foto-
graficzne, których wyrzucić żal, a i sprzedawać za parę 
gorszy w obce ręce też szkoda. Wolą oddać komuś o kim 
wiedzą, że o nie zadba, że będzie nimi fotografował. Jed-
na z ofiarodawczyń powiedziała coś, co bardzo mi się 
spodobało – dziadek wolałby, aby ten aparat trafił w ręce 
kogoś, kto będzie go kochał i nie tylko ozdobi nim półkę. 

Zatem, gdyby ktoś z Czytelników „Pulsu” miał podob-
ne odczucia wobec swoich aparatów – zapraszam do mnie. 
Przygarnę je wszystkie. 

W fotografii analogowej, srebrowej, chemicznej, po-
ciąga mnie namacalność jej efektów. Sensualność całego 
procesu. To coś innego niż drukowanie obrazu z cyfrowe-
go pliku. Choć to oczywiście moja subiektywna opinia. 

 Na płycie fotograficznej, czy na arkuszu błony, 

na filmie,  powstaje obraz, którego można fizycznie do-
tknąć. Ba, powąchać nawet można! Parafrazując puł-
kownika Kilgore’a z Czasu apokalipsy, Francisa Forda 
Coppoli: uwielbiam zapach utrwalacza o świcie – cała 
ciemnia pachnie zwycięstwem. 

–  Robi Pan również zdjęcia cyfrowe, m.in. z po-
dróży. Zapewne lubi pan podróżować...

– Robię zdjęcia cyfrowe, jak najbardziej, ale niechęt-
nie. Najczęściej z przymusu – bo szybko potrzebny jest 
finalny efekt w postaci obrazka. Jeśli zleceniodawca chce 
dobrze zapłacić, to, choć z bólem serca, odkładam anty-
ki i sięgam po cyfrową lustrzankę. Jednak w podróże 
wciąż zabieram ze sobą rolki filmu – małoobrazkowego, 
średnioformatowego, czasem  i ładunki natychmiasto-
we, nadal potocznie nazywane polaroidami. 

A podróże uwielbiam! Zna Pani kogoś, oczywiście 
prócz Immanuela Kanta, kto by nie lubił wojaży? W po-
dróży najlepiej mi się myśli i pisze. Zwłaszcza, że moje 
podróżne są niezobowiązujące – zwykle bez dokładnego 
planu. Koncepcja zmienia się z dnia na dzień. Kierunek 
podróży nie jest właściwie ważny. Dobrze wędruje mi się 
pieszo na Żydowską Górkę koło Bolszewa, albo do Góry.

Ale też wspaniale wspominam dwie podróże po Ame-
ryce, czy pełną wrażeń włóczęgę po Afryce. Lubię urlopo-
we wycieczki do zupełnie cywilizowanych, pozbawionych 
dreszczyku emocji, zakątków Europy. Nie potrzebuję eg-
zotyki do szczęścia. Ważniejsze od miejsca, do którego 
jadę jest to, z kim to robię.

– Co Panu przynosi najwięcej satysfakcji? Czy 
są to nagrody w konkursach, wystawy zdjęć, a mo-
że duża liczba czytelników bloga, którego Pan pi-
sze od ponad dziesieciu lat?

– Najwięcej satysfakcji daje mi święty spokój. Nie na-
grody i wystawy, towarzyszący im zgiełk, lecz leniwe, 
w dobrym towarzystwie, kontemplowanie przemijania. 
Blog zaś jest tylko takim publicznym komunikatorem. 
Czasem o moim istnieniu przypomina sobie ktoś, kto się 
nie odzywał do mnie dwadzieścia lat i nagle pyta – sta-
ry, co tam u ciebie?! Wtedy ja odsyłam go do bloga, no 
bo jak streścić pół życia? Niektórym to wystarcza, inni 
dopytują dalej.  Blog faktycznie ma wiernych czytelni-
ków, choć nie do końca rozumiem, co ich pchnęło w ten 
właśnie zakątek sieci i sprawiło, że wciąż tam zagląda-
ją. Dzięki niemu z pewnością powiększyło się moje, dość 
skromne grono znajomych. Dla mnie ważniejszy od cyfro-
wego dziennika jest ten papierowy, pisany tylko dla sie-
bie i najbliższych – zdecydowanie starszy i obszerniejszy.

–  Wiem, że mieszka Pan w Wejherowie od kilku-
nastu lat. Od ilu dokładnie? Skąd i dlaczego trafił 
Pan do Wejherowa?

– Do Wejherowa trafiłem z Gdańska w poszukiwaniu 
niedrogiego mieszkania i spokoju. Dość już miałem wy-
najmowania i zgiełku wielkiego miasta. Nim przyjecha-
łem do Wejherowa ekspedycje poszukiwawcze odbyłem do 
wielu innych miasteczek okołotrójmiejskich. I choć były 
w nich atrakcyjne oferty lokalowe, to nie czułem chemii, 
która by mnie połączyła z tymi miejscami. A z Wejhero-
wem poczułem...  Zamieszkałem tu latem 2004 roku.

–  Czy zdążył Pan polubić nasze miasto? 
–  Wejherowo polubiłem od razu, od pierwszej wizyty 

w tym mieście. No i niemal natychmiast poznałem tu Bo-
gnę Zubrzycką, która z czasem stała się jedną z trójki mo-
ich przyjaciół. Myślę, że wielu mieszkańców Wejherowa 
też ją poznało, więc nie muszę tłumaczyć jak bardzo takie 
osoby ubogacają każdą miejscowość, w której mieszkają.

Dokończenie na str. 11

Krzysztof Szkurłatowski za kamerą miechową 
Tachihara.
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KULTURA, EDUKACJA

– Czy dobrze się tu żyje i tworzy?
– W Wejherowie tworzy się bardzo dobrze. Sprzyja te-

mu kameralność miasta, bliskość lasów, wód, różnorod-
ność ukształtowania terenu. Co dla mnie ważne – mamy 
trzy biblioteki, w tym Powiatową, do której mam najbli-
żej. Uwielbiam odwiedzać ją by porozmawiać z pracu-
jącymi tam, niebywale miłymi, dziewczynami. Czasem 
wpadam na Dworcową tylko po to, by poczochrać tamtej-
sze koty. To zawsze poprawia mi humor.

Z niektórymi aspektami życia w Wejherowie jest go-
rzej. Proza życia potrafi być u nas aż za bardzo prozaicz-
na. Mieszkam niedaleko ogródków działkowych, a tam 
w okresach niższych temperatur pali się w piecykach… 
nawet nie chcę wiedzieć czym. Fetor bywa u nas potwor-
ny. Doskwierają mi też dziury w wejherowskich jezd-
niach - jestem jednym z wielu pieszych, których tutejsi 
kierowcy nieustannie ochlapują kałużowym błockiem.  
Wciąż  mi wstyd przed turystami przybywającymi do Wej-
herowa za wygląd naszego dworca. 

Jestem kinomaniakiem, a w naszym Centrum Kultury 
brakuje mi rozbudowanego i ambitniejszego repertuaru 
filmowego. Na szczęście mamy blisko Gdyńskie Centrum 
Filmowe...

–  Czym się Pan zajmuje zawodowo?
– Aktywności zawodowych mam sporo, ale najwię-

cej czasu poświęcam Metropolitalnemu Związkowi Ko-
munikacyjnemu  Zatoki Gdańskiej,  w którym pracuję 
dla działu edukacji i promocji.  Dodatkowo moje pasje 
przyczyniają się do zasilania budżetu domowego. Foto-
grafowanie, nauka cyfrowej edycji obrazu, kursy pracy 
w analogowej ciemni, projektowanie graficzne, pisanie 
najróżniejszych tekstów zleconych, skład i redakcja ję-
zykowa publikacji – wykonując tak różnorodne prace nie 
można się nudzić, a przy okazji można zarobić.

–  Proszę jeszcze o kilka słów o rodzinie?
–   Żadne to odkrycie, ale warto przypominać –  naj-

bliżsi są najważniejsi. Żona i syn to światła mojego życia.  
Bez nich z pewnością żyłoby mi się zdecydowanie trudniej 
i smutniej. Muszę też wspomnieć o kocim gangu, który 
opanował mieszkanie. Koty bywają irytujące, ale częściej 
przysparzają nam radości. Czasem myślę, że chciałbym być 
swoim własnym kotem. Ooo tak, to by było coś!

– Dziękuję za rozmowę. Anna Kuczmarska

Dokończenie ze str. 10

Wejherowianin jest m.in. laureatem Ogólnopolskie-
go Konkursu Poetyckiego im. S. Czernika w Ostrze-
szowie. Jego wiersze znalazły się zatem w pokonku-
rowej antologii.

W ramach pierwszego z 
nich, zatytułowanego „Find 
my echo in you” nauczyciel-
ki Marta Dettlaff i Anna 
Korzonek wybrały się wraz 
z uczniami Janem Kiedro-
wiczem, Dawidem Ga-
pińskim i Krzysztofem 
Kołodziejem na spotkanie 
projektowe do Macedonii 
Północnej. Przedstawiciele 
wejherowskiej „Dziewiatki” 
spotkali się tam z nauczy-
cielami i uczniami z krajów 
uczestniczących w projekcie 
- Turcji, Bułgarii i Polski.

Podczas tygodniowego 
spotkania w Skopje uczestni-
cy brali udział w zajęciach na 
terenie szkoły jak i poza nią. 
Tematem warsztatów była 
m.in. empatia, rozwijanie 
umiejętności wczucia się w 
emocje osób, które są w innej 
sytuacji od naszej. Działania 
te motywowały uczniów i na-
uczycieli do komunikowania 
się ze sobą i doskonalenia 
swoich umiejętności języko-
wych. Uczestnicy mieli też 
możliwość przyjrzenia się 

sp nr 9 w programie Erasmus+

promocja „Dziewiątki” 
na arenie europejskiej

W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie realizowane są dwa 
projekty Erasmus+, w tym ciekawe miedzynarodowe spotkania.

jak wygląda szkoła w Sko-
pje i macedoński system 
edukacyjny. Zwiedzanie sto-
licy kraju, Skopje, miasta 
Ochryda, wpisanego na Li-
stę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO oraz kanionu Mat-
ka było okazją do poznania 
atrakcji i odkrywanie dzie-
dzictwa kulturowego tego 
kraju. Ważne było również 
zawarcie nowych, między-
narodowych przyjaźni oraz 
współpracy między szkoła-
mi partnerskimi, wymiany 
doświadczeń.

Drugi projekt pn. „Envi-
ronmental Wars with Di-
gital Games” to dwuletnia 
inicjatywa z udziałem 4 
szkół (z Turcji, Portugalii, 
Włoch, Polski) i jednego sto-
warzyszenia pozarządowego 
z Turcji. Projekt koncentru-
je się na zagadnieniach śro-
dowiskowych i digitalizacji, 
polegający na wymianie do-
brych praktyk.

W ramach tego projektu 
odbyło się pierwsze trans-
narodowe spotkanie w por-

tugalskim mieście Serpa, 
gdzie Szkołę Podstawową nr 
9 reprezentowały: dyrektor 
Olga Tomaszewska, oraz 
nauczycielki Marta Det-
tlaff i Anna Korzonek. 
Każda szkoła przedstawiła 
prezentacje, dotyczące swo-
jego kraju, miasta, regionu, 
szkoły, systemu edukacji i 
realizowanych projektów. 
Uczestnicy spotkania za-
planowali kolejne kroki re-
alizacji projektu, rozdzielili 
pomiędzy partnerów zada-
nia oraz ustalili terminy dal-
szych spotkań.  Podczas tej 
wizyty nauczycielki SP nr 9 
gościły na wielu ciekawych 
lekcjach w szkole w Sarpe. 
Specjalnie dla nich zorga-
znizowano występ artystycz-
ny traktujący o wartościach 
ekologicznych. 

W ramach projektu „Envi-
ronmental Wars with Digital 
Games” zaplanowano wizytę 
nauczycieli i uczniów z kra-
jów partnerskich w Wejhe-
rowie. Miejmy nadzieję, że 
będzie równie owocna.

Efekt Mozarta mówiący o 
tym, że słuchanie muzyki kla-
sycznej wpływa na zwiększe-
nie IQ i poprawę zdolności 
okazał się mitem, ale to, że 
kontakt z muzyką wpływa na 
wszechstronny rozwój każde-
go dziecka to niepodważalny 
fakt. Co daje dziecku słucha-
nie i wykonywanie muzyki? 
Oto najważniejsze korzyści:

• stymuluje mózg i po-
prawia pamięć – uczenie się 
nowych utworów sprawia, że 
dziecko przetwarza utwory 
muzyczne w myślach, dzięki 
czemu łatwiej mu przyswajać i 
zapamiętywać informacje tak-
że z innych dziedzin,

• rozwija wyobraźnię i 
kreatywność – analiza melo-
dii pozwala na wychwycenie 
niuansów tonalnych, co uła-
twia improwizację i kompono-
wanie własnych melodii,

•  wpływa na koordynację, 
poprawia równowagę, zręcz-
ność i ćwiczy podzielność 
uwagi – gra na instrumencie 
często wymaga przecież zaan-
gażowania różnych części ciała

•  buduje poczucie wła-
snej wartości – sprzyja uświa-
damianiu własnych przeżyć i 
potrzeb emocjonalnych.

W państwowej szkole Mu-
zycznej I stopnia im. Fryde-
ryka Chopina w Wejherowie 
uczniowie mogą kształcić się 
w klasach: fortepianu, gitary, 
skrzypiec, wiolonczeli, akorde-
onu, fletu, klarnetu, saksofonu, 
trąbki i perkusji. Szkoła prowa-
dzi zajęcia indywidualne i gru-
powe, zajęcia chóru i orkiestry.

Wykwalifikowana kadra z 
wieloletnim doświadczeniem 
zapewnia nie tylko wysoką 
jakość nauczania ale pomaga 
także zdobywać osiągniecia 
konkursowe na arenie ogól-
nopolskiej oraz międzyna-
rodowej. Pomaga uczniom 
odnaleźć własną drogę mu-
zyczną. Dzięki rzetelnej pra-
cy w przyjaznej atmosferze 
uczniowie mogą w przyszłości 
dzielić się swoją pasją i talen-
tem z innymi.

Zapisy trwają do 6 maja 
2022 r. Wszelkie informacje 
dostępne są w sekretariacie 
oraz na stronie szkoły.

szkoła 
Muzyczna
zaprasza
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Nekrologi i kondolencje oraz ogłoszenia 
i reklamy w „pulsie Wejherowa”

606 101 502

POŻEGNANIA

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
    ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Janusza Mamelskiego

kaszubskiego pisarza, poety, nauczyciela, autora książek 
i wierszy dla dzieci oraz Laureata Gryfa Literackiego

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
    ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Edmunda Szymikowskiego

regionalisty, wieloletniego Dyrektora 
Gminnego Domu Kultury w Lini, 

Prezesa Chóru „Pięciolinia”, pomysłodawcy i organizatora 
konkursu haftu kaszubskiego w Lini, 

Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Lini 
oraz Laureata Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.  

Niech spoczywa w pokoju

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j E

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

Edmund Szymikowski był preze-
sem Chóru Pięciolinia w tej gminie, ale 
przede wszystkim był znany jako po-
mysłodawca i organizator konkursów 
haftu kaszubskiego w Lini. Organi-
zowany od ponad 26 lat konkurs cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem i 
skupia środowisko hafciarskie całego 
Pomorza. W czerwcu tego roku Woje-
wódzki Konkurs Haftu Kaszubskiego 
w Lini odbędzie się po raz 27., ale po 
raz pierwszy bez pana Edmunda.

Chociaż Edmund Szymikowski po-
chodził z Żukowa, swoje życie zwią-
zał z Linią w powiecie wejherowskim. 
Jak czytamy na profilu społecznościo-
wym Gminnego Ośrodka Kultury, Ed-
mund Szymikowski całe swoje życie 
poświęcił pracy na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Twierdził, że Dom Kultury 
to jego drugi dom, dokumentował hi-
storię Lini i gminy Linia prowadząc 
kroniki chóru, ZKP, OSP i GDK. 

Nie tylko pięknie haftował, ale 
też układał przepiękne kompozycje z 
kwiatów. Uwielbiał pracę w ogrodzie, 
był człowiekiem pracowitym, aktyw-
nym i bardzo obowiązkowym. 

Pięć lat temu Edmund Szymikow-
ski obchodził 65-lecie pracy twórczej. 
Uroczystość odbyła się 28 paździer-
nika br. 2017 roku w Muzeum Pi-

odszedł człowiek wielu talentów

Edmund szymikowski
22 kwietnia br. odszedł Edmund Szymikowski - wybitny hafciarz i 

animator kultury regionalnej, wieloletni dyrektor Gminnego Domu 
Kultury w Lini i prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w tej gminie. W żałobie pogrążona jest nie tylko gmina Linia, ale 
również środowisko hafciarskie na Pomorzu. 

śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, o czym pisaliśmy w „Pulsie”. 
Rok wcześniej wydano tekę haftu kaszubskie-
go, inspirowaną wzorami Edmunda Szymikow-
skiego, opartymi na haftach szkoły żukowskiej.

Pogrzeb śp. Edmunda Szymikowskiego od-
był się wczoraj, 27 kwietnia w kościele para-
fialnym w Lini.

W 2017 roku podczas konkursu haciarskiego 
Edmund Szymikowski zaprezentował tekę 
haftu, inspirowaną własnymi wzorami. 
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AKTUALNOŚCI

Nocny Marsz na Orientację pn. „Marsz Pamięci” za-
planowany na 13 maja ma charakter sportowy, rekreacyjny 
oraz edukacyjny i historyczny, ponieważ jego celem jest od-
danie hołdu więźniom obozu Stutthof, ofiarom III kolumny 
„Marszu Śmierci”. Baza imprezy znajduje się w świetlicy w 
Nawczu, a zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 9 maja 
br. na adres e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl lub osobiście 
w siedzibie Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Strze-
bielinie, ul. Tuwima 4. Można też zgłosić się telefonicznie po 
numerem: 533-531-366. Szczegóły na stronie: 

http://gik-leczyce.pl/2022/04/13/nocny-marsz-pamieci-
na-orientacje-w-nawczu-13-maja-2022-r/

Wójt Gminy Łęczyce, Gminna Instytucja Kultury i Bi-
blioteka w Łęczycach oraz Stowarzyszenie Wrotkarskie 
„Gdańskie Lwy zapraszają także na VIII Półmaraton 
Wrotkarski, który odbędzie się 22 maja.

Biuro Półmaratonu znajdzie się w świetlicy wiejskiej GI-
KiB w Rozłazinie przy ul. Długiej 4, a zapisy odbywają się 
przy pomocy portalu firmy odpowiadającej za pomiar elek-
troniczny czasu „GOOD TIME”. Zapisy będą przyjmowane 
poprzez stronę: https://elektronicznezapisy.pl do 8 maja 
br. do godziny 15 oraz w dniu zawodów w biurze zawodów. 

Informacje o opłatach startowych i inne szczegóły Regu-
laminu zawodów znajdują się na stronie: 

http://gik-leczyce.pl/2022/04/14/viii-polmaraton-
wrotkarski-o-puchar-wojta-gminy-leczyce-22-maja-2022r/

Na terenie gminy Łęczyce w powiecie wej-
herowskim odbędą się wkrótce dwa wydarze-
nia sportowo-rekreacyjne, które organizuje 
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łę-
czycach z siedzibą w Strzebielinie. 

Nocny marsz na orientację i półmaraton wrotkarski w gminie Łęczyce

Tomasz Słomczyński będzie gościem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
12 maja (czwartek) o godz. 16.00.  Spotka 
się z czytelnikami na zaproszenie Dyskusyj-
nego Klubu Książki dla Dorosłych. Spotkanie 
ma jednak charakter otwarty i mogą w nim 
uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

To nie jedyna atrakcja, jaką przygotowa-
li bibliotekarze z wejherowskiej książnicy z 
okazji tygodniowego święta bibliotek. Hasło 
przyświecające tegorocznej odsłonie tej ogól-
nopolskiej akcji :  „Biblioteka - świat w jed-
nym miejscu” zachęca do podróży w wielu 
wymiarach. 12 maja, oprócz Kaszub, będzie 
można także odwiedzić Afrykę! Młodsi czytel-
nicy spotkają się z Piotrem Kowalczykiem, 
który opowie im o podróży śladami Stasia i 
Nel. Wybór tematu nie jest przypadkowy, bo 
właśnie tego dnia odbędzie się premiera ko-
lejnej Smart_lektury, czyli gry na podstawie 
lektury szkolnej. Będzie to właśnie „W pustyni 

spotkanie z T. słomczyńskim podczas Tygodnia Bibliotek

Autor głośnej książki „Kaszëbë” 
odwiedzi Wejherowo 

Tomasz Słomczyński jest znanym polskim dziennikarzem, który publikował m.in. na łamach „Du-
żego formatu” czy „Magazynu Świątecznego Gazety Wyborczej”. Książka „Kaszëbë” zbiera w całość 
jego wieloletni dorobek dziennikarski poświęcony „Magazynowi Kaszuby” i jest punktem wyjścia do 
opowieści o złożonej tożsamości Kaszubów, ich burzliwej przeszłości i współczesnych problemach.

i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. 
Ponadto w budynku biblioteki przy ul. Ka-

szubskiej 14 czekać będzie Escape Room „W 
80 kroków dookoła świata” oraz konkursy i 
zabawy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 
oraz Wypożyczalni dla Dorosłych. Grupy zor-
ganizowane będą mogły wziąć także udział w 
licznych spotkaniach, którym motywem prze-
wodnim będą baśnie z całego świata. 

14 maja - także w ramach obchodów 
Nocy Muzeów - odbędzie się mobilna gra 
miejska „Podróż za jedną książkę”. Jej 
terenem będzie centrum miasta. Z pomocą 
smartfona uczestnicy będą podążać za poja-
wiającymi się w aplikacji wskazówkami, tak, 
by odnaleźć ukryte nowości książkowe. Start 
o godz. 18.00 na placu Jakuba Wejhera. 

Świętowanie przedłuży jeszcze Teatr Ma-
ska z Krakowa, który odwiedzi Małych Czytel-
ników ze spektaklem „Magiczna Księga” 
16 maja (w poniedziałek) o godz. 12.30.

Muzeum piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-pomorskiej w Wej-
herowie informuje o możliwości 
zgłaszania kandydatur do Kaszub-
skiej Nagrody Literackiej „Wiatr od 
morza” za rok 2021.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy 
nadsyłać do 5 września 2022 r. na adres 
Muzeum (ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejhero-
wo) lub mailowo: sekretariat@muzeum.
wejherowo.pl

Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od 
morza” ustanowił Samorząd Województwa 
Pomorskiego. „W roku stulecia odzyskania 
Niepodległości w uznaniu dla twórczej pra-
cy i  dokonań pomorskich pisarzy, a także 
wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój 
pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, 
o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do 
literatury”. Osobno doceniane są dokona-
nia twórców kaszubskojęzycznych. Pierw-
szą Kaszubską Nagrodę Literacką „Wiatr od 
morza” otrzymał w 2018r. stanisław janke, 
drugą - Krystyna Lewna, trzecią - prof. dr 
hab. Adam sikora, natomiast czwartą Na-
grodę otrzymała w 2021 r. Ida Czaja.

Regulamin dostępny na stronie interne-
towej Muzeum PiMKP w Wejherowie.

Muzeum informuje
Wiatr od morza
po raz piąty
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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

Niestety, kiedy w minio-
ny weekend na Wzgórze 
Wolności przyjechały re-
zerwy Lechii Gdańsk, mecz 
zakończył się przegraną 
wejherowian 0:1.

W pojedynku z Jaguarem  
Gryf pokazał, że nadal 
utrzymuje wysoką formę i 
jest dobrze przygotowany 
do wiosennej rundy. Wejhe-
rowianie wyraźnie przewa-
żali w każdym elemencie 
gry i byli skuteczni. 

Bramki strzelili M. Le-
ske i J. Goyke.

Po sześciu zwycięstwach 
Gryf doznał pierwszej po-
rażki i nieznacznie, bo 
0:1 przegrał z drugim ze-
społem Lechii Gdańsk. 
Gdańszczanie mieli w skła-
dzie kilku ekstraligowców, 
co nie oznacza, że gospoda-
rze grali lepiej. 

W drugiej połowie meczu 
wejherowianie wypracowa-
li  kilka dogodnych okazji 
do wyrównania, ale nie po-
trafili skutecznie zakoń-
czyć akcji. 

piłka nożna

gryf gra spokojnie
Piłkarze Gryfa Wejherowo pokonali 

na wyjeździe wicelidera IV ligi Jaguara 
Gdańsk 0:2, ale przegrali z Lechią Gdańsk.

Tytani nie byli faworyta-
mi, bo przecież mierzyli się 
z przyszłymi zawodnikami 
ekstraklasy. Tymczasem 
wejherowianie udowodnili, 
że potrafią pod wodzą no-
wego trenera zagrać kon-
certowo. Pierwsze 30 minut 
było jednak lepsze w wyko-
naniu gości, a Tytani ciągle 
musieli niwelować stratę 

piłka ręczna. Tytani pokonali lidera

Niesamowite zakończenie
Niedzielny pojedynek Tytanów Wejherowo z liderem I ligi szczy-

piorniaka, Sokołem  Kościerzyna był niesamowity pod każdym 
względem, a głównie z powodu wygranej gospodarzy  30:29. 

bramkową. Do szatni na 
przerwę Tytani schodzili z 
przewagą jednego gola. 

Początek drugiej czę-
ści to walka o utrzymanie 
niewielkiej przewagi przez 
gospodarzy. Na 10 minut 
przed końcem meczu, zno-
wu Sokół objął prowadze-
nie. Tytani kolejny raz 
ruszyli do ataku i objęli jed-

nobramkowe prowadzenie, 
potem był remis, ale ostat-
ni strzał w meczu był celny i 
na korzyść gospodarzy. 

Tytani zajmują czwarte 
miejsce i pozostały im tyl-
ko dwa mecze wyjazdowe. 
Kolejny mecz rozegrają z 
trzecim zespołem, USAR 
Kwidzyn, w sobotę, 30 
kwietnia o godzinie 14:00.

Gryf zakończył sezon 
rundy zasadniczej w grupie 
mistrzowskiej i zajmuje 9. 
lokatę w tabeli.

Wejherowscy żół-
to-czarni zagrają w 
najbliższą sobotę, 30 
kwietnia w Luzinie. O 
godz. 16 rozpocznie się 
tam pojedynek  z luziń-
skim Wikędem.

1 maja na boiskach sołeckich w Kochanowie i Zelewie 
odbędą się eliminacje, z których najlepsze 4 drużyny spo-
tkają się w finale. Finał turnieju rozegrany zostanie 3 
maja od godz. 11:00 na Stadionie GOSRiT w Luzinie.

piłka nożna

Turniej o puchar 
Wójta Luzina

Tradycyjnie w długi weekend majowy roze-
grany zostanie XXIII Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Luzino dla drużyn sołeckich.
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Dziewczęta zdobyły drugie miejsce i przywiozły do Bol-
szewa srebrne medale. Również chłopcy spisali się na me-
dal, zajmując 3 miejsce i zdobywając brązowe medale. 

Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz  Żukowski

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

Biegi przełajowe

sukces uczniów 
z Bolszewa

W odbywających się w Człuchowie Mistrzo-
stwach Województwa Pomorskiego w Drużyno-
wych Biegach Przełajowych uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie (gmina Wejherowo) 
odnieśli duży sukces w kategorii dziecięcej. 

Archiwalne 
wydania 

„pulsu
Wejherowa”
są dostępne 
w internecie:

www.pulswejherowa.pl

piłka nożna kobiet. III Liga 

Cenny punkt gosRiT Luzino
Kolejny punkt dopisały sobie do ligowej tabeli zawodniczki GO-

SRiT Luzino, które zremisowały z UKS Górnicza Konin. Nie było to 
najlepsze spotkanie w wykonaniu podopiecznych trenera S. Piątka, 
ale cieszy zdobycz punktowa. 

Bramkę dla luzinianek 
zdobyła Ewelina Barra. Po 
tym spotkaniu dziewczęta 
umocniły się na 5 pozycji 
w tabeli.

Skład GOSRiT Luzino: 
N. Kankowska – L. Zabor-
ska, J. Fajter, A. Giec, M. 
Lińska, M. Milewska, N. 
Grunwald, E. Barra, M. 
Fajter, J. Witczak, J. Siko-

ra, P. Magulska, K. Drewa, M. Mach. Trenerzy: Sylwester 
Piątek, Karolina Drewa.
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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

 
 

    

                                

Powiat Wejherowski od 2012 roku realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”,  
który finansowany jest ze środków PFRON i skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu 
umiarkowanym  lub znacznym, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej. Celem 
głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
W ramach programu „Aktywny samorząd” realizowane są dwa moduły: 

• Moduł I ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  
która obejmuje dofinansowania do: uzyskania prawa jazdy, zakupu i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, protezy kończyny oraz skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, a także 
dofinansowanie do kosztów opieki nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka lub przedszkola;       

• Moduł II ma na celu likwidację barier w dostępie do edukacji i umożliwia dofinansowanie do  
kosztów czesnego oraz uzyskanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. 

 
O środki PFRON w ramach programu można wnioskować elektronicznie za pośrednictwem 
systemu SOW na stronie www.sow.pfron.org.pl, dzięki czemu można złożyć wniosek bez 
wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na 
stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny samorząd oraz w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w pokoju nr 25 (ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 
Wejherowo) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00. Ponadto informacje można 
uzyskać, dzwoniąc na nr tel. 58 672 40 63 wew. 44 lub 26, a także pisząc na adres e-mail: 
mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl lub kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl. 
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W Zamostnem na trasie Bolszewo-Rybno doszło do 
śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo ak-
cji z udziałem ratowników oraz śmigłowca lotniczego pogo-
towia ratunkowego mężczyzna zmarł. 

Tego samego dnia po południu na ul. Wilczka w Luzi-
nie, motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. I w 
tym przypadku mimo akcji ratowników medycznych przy 
wsparciu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
oraz ratowników straży pożarnej, motocyklista nie przeżył.

   *  *  *
Policjanci przestrzegają, że jazda na motorze jest bar-

dziej niebezpieczna, niż jazda samochodem. Użytkownicy 
motocykli są narażeni na poważniejsze urazy i obrażenia, 
jakie niosą wypadki czy kolizje drogowe. Odpowiedni ubiór, 
kombinezon to podstawa, kask ochronny to niezbędne mini-
mum i obowiązek. Jednak najważniejsze to: przestrzeganie 
przepisów m.in. stosowanie się do ograniczeń prędkości czy 
zachowywanie odpowiedniej odległości między pojazdami.

Funkcjonariusze zapewniają, że dzięki wykorzystaniu 
policyjnych motocykli, będą reagować na przejawy niebez-
piecznej jazdy motocyklistów.

policjanci apelują o rozwagę

Zginęło dwóch 
motocyklistów

W minioną niedzielę 24 kwietnia w po-
wiecie wejherowskim doszło do tragedii na 
drodze.W wypadkach zginęli motocykliści.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa


