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Tak cieszyli się młodzi tancerze i ich trenerzy, kiedy formacje 
Klubu Tanecznego „Świat Tańca” z Wejherowa zdobyły główne 
nagrody na Mistrzostwach Świata w Chorwacji.                      Str. 7

Mistrzowie 
z Wejherowa

13 czerwca br. w klubie 
OLIMP Resort & Spa w Wej-
herowie odbędą się Carvin-
gowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów, połączone z ro-
dzinną biesiadą. Przygotowa-
no szereg atrakcji.               Str. 7

Rzeźby z 
owoców 
i warzyw

25 lat minęło
Wejherowscy radni wszystkich kaden-

cji oraz ich goście spotkali się na uro-
czystej sesji z okazji 25-lecia samorządu, 
powstałego w 1990 roku,  po przemia-
nach politycznych w Polsce.    Str. 3

Znakomity sportowiec, utytułowany pięściarz, wejherowianin Hubert Skrzyp-
czak otrzymał Statuetkę Jakuba Wejhera, przyznaną mu przez Radę Miasta. 
Statuetkę wręczył laureatowi przewodniczący RM Bogdan Tokłowicz w towa-
rzystwie prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, podczas Dnia Jakuba. Tego wie-
czora wręczono też Nagrody Prezydenta Wejherowa.                                  Str. 5

Podpisano trójstronne po-
rozumienie intencyjne między 
Województwem Pomorskim, 
Powiatem Puckim oraz Powia-
tem Wejherowskim w sprawie 
przebudowy skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej z drogą 
powiatową na odcinku Celbo-
wo - Brudzewo - Wejherowo, w 
miejscowości Celbowo.

Porozumienie dotyczy bu-
dowy nowej drogi, łączącej 
nasze miasto z Puckiem.           

                                           Str. 6

Nowa 
droga 

Jak zginęła 
wejherowianka?

Wszystko wskazuje na to, że nastolatka z Wej-
herowa, która poniosła śmierć w lutym tego ro-
ku w nadmorskim parku w Brzeźnie zginęła z 
rąk koleżanki, 17-letniej Wiktorii, w dodatku na 
własne życzenie. 

Była jeszcze druga koleżanka, która pomagała w 
dokonaniu zbrodni. Obie dziewczyny zostały zatrzy-
mane przez policję, która prowadzi śledztwo w spra-
wie śmierci 17-letniej  Agaty z Wejherowa.      Str. 2

Statuetka dla Skrzypczaka

Piłkarze Gryfa Wejherowo awansowali do II ligi!       Czytaj na str. 9



2

www.pulswejherowa.pl5 czerwca 2015

O G Ł O S Z E N I E 

AKTUALNOŚCI

Z POLICJI
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że w dniu 5 czerwca br.
wejherowska komunikacja autobusowa funkcjonować 
będzie zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni 
robocze z ograniczeniami kursów „szkolnych”:

1. Nie kursują linie „szkolne” nr 13 i 14.
2. Na linii nr 1 obowiązują ograniczenia „wakacyjne”:
kurs linii nr 1 o 7:00 z Góry zakończy trasę na Fenikowskiego.
kurs linii nr 1 o 13:29 z Os. Fenikowskiego kończy bieg przy
Gimnazjum w Bolszewie, a także kurs powrotny 
z Góry o 14:13 
zaczyna się od Bolszewa.
3. Linie nr 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
4. Nie będą wykonywane kursy na linii nr 4:
- o godz. 7:14 z Zamostnej i 7:26 z Orla.
- o godz. 13:35 z Budowlanych i 13:51 ze Strzeleckiej do 
Gimnazjum w Bolszewie.
5. Na linii nr 11 nie ma kursu „szkolnego”
- o 7:06 z Osiedla Kaszubskiego do Kąpina oraz powrót 
z Kąpina o 7:20;

Całodobowa informacja telefoniczna: 58 572 29 33 
   Miejski Zakład Komunikacji
       Wejherowo Sp. z o.o.

Średnia frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenc-
kich w powiecie wejherowskim wynosiła 58,34 proc., a naj-
wyższą, podobnie jak w I turze wyborów, odnotowano w 
Rumi. Jedynie tam do lokali wyborczych poszło ponad 60 
procent uprawnionych mieszkańców. Frekwencja w Rumi 
wynosiła dokładnie 62,24 proc., w większości miast i gmin 
była ponad 55-procentowa, a najniższą odnotowano w Gnie-
winie (46,40 proc.) i Choczewie (46,61 proc.).

W Wejherowie frekwencja wyborców wynosiła 58,17 proc.

Prezydent elekt Andrzej Duda  24 maja w po-
wiecie wejherowskim uzyskał 42,98 proc. Głosów 
wyborców (37 920 głosów), natomiast Bronisław 
Komorowski - 57,02 proc. (50 317 głosów). W dwóch 
gminach powiatu Andrzej Duda zdobył większość 
głosów wyborców: w Luzinie  55,52 proc. (3445 gło-
sów) oraz w Lini 59,36 proc. (1531 głosów). 

Najwięcej wyborców w Rumi, 
najmniej w Gniewinie

Wybory w powiecie
wejherowskim

Dzisiaj autobusy
kursują inaczej Stracił prawo jazdy

68-letni kierowca stracił prawo jazdy, bo jechał bmw 
bez uprawnień. Policjanci w Redzie zatrzymali kierowcę 
do kontroli drogowej. Okazało się, że miał cofnięte upraw-
nienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, dlatego 
mundurowi uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę. 

Zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami dotyczą-
cymi popełnianych przestępstw i wykroczeń drogowych, 
68-latek popełnił przestępstwo, gdyż prowadził samochód 
i nie zastosował się do decyzji właściwego organu o cofnię-
ciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Czyn ten zagro-
żony jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

Bez uprawnień i z promilami
Także 25-letni mężczyzna stracił prawo jazdy bo nie po-

siadał uprawnień do kierowania (orzeczony sądowy zakaz). 
Dodatkowo, po badaniu alko-testem wykazało okazało się, 
że jest on po spożyciu alkoholu. 25-latekowi za popełnio-
ne przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Narkotyki w kieszeni
Policjanci prewencji późnym wieczorem zatrzymali w 

gminie Wejherowo młodego mężczyznę posiadającego 
narkotyki. Wylegitymowali 19-latka i znaleźli u niego ma-
rihuanę. Narkotyk został zabezpieczony a mężczyzna za-
trzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie. Za posiadanie 
narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
przyjmuje w 
Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie
(ul. 3 Maja 4)
we wtorki i czwartki
w godz. 9:00-15:00
oraz w środy 
w godz. 9:00-12:00

22 lutego br. ciało siedem-
nastoletniej  Agaty z Wejhe-
rowa znaleziono w parku w 
Brzeźnie. Zginęła od ciosu 
nożem. Na miejscu nie była 
żadnych dokumentów, przed-
miotów osobistych oraz narzę-
dzia zbrodni. 

Po kilku miesiącach śledz-
twa policjanci zatrzymali dwie 
młode dziewczyny, koleżanki 
Agaty - Wiktorię i Aleksandrę 
z Gdańska. 

Nieprawdopodobne szczegóły śledztwa w sprawie Agaty

Śmierć na życzenie?

Wyniki oraz frekwencja 
w miastach i gminach
Wejherowo 
Andrzej Duda - 40,64 proc. (8 711 głosów) 
Bronisław Komorowski - 59,36 proc. (12 724 głosów) 
Frekwencja: 58,17 proc. 
Reda 
Andrzej Duda - 46,09 proc. (4397 głosów) 
Bronisław Komorowski - 53,91 proc. (5143 głosów) 
Frekwencja: 57,12 proc. 
Rumia 
Andrzej Duda - 39,40 proc. (8718 głosów) 
Bronisław Komorowski - 60,60 proc. (13411 głosów) 
Frekwencja: 62,24 proc. 
Gmina Wejherowo
Andrzej Duda - 46,09 proc.(4397 głosów) 
Bronisław Komorowski - 53,91 proc. (5143 głosów) 
Frekwencja: 57,12 proc. 
Gmina Luzino 
Andrzej Duda - 55,52 proc. (3445 głosów) 
Bronisław Komorowski - 44,48 proc. (2760 głosów) 
Frekwencja: 58,82 proc. 
Gmina Łęczyce 
Andrzej Duda - 47,98 proc. (2135 głosów) 
Bronisław Komorowski - 52,02 proc. (2315 głosów) 
Frekwencja: 51,48 proc. 
Gmina Szemud 
Andrzej Duda - 48,86 proc.(3406 głosów) 
Bronisław Komorowski - 51,14 proc. (3565 głosów) 
Frekwencja: 59,74 proc. 
Gmina Linia 
Andrzej Duda - 59,36 proc. (1531 głosów) 
Bronisław Komorowski - 40,64 proc. (1048 proc.) 
Frekwencja: 57,77 proc. 
Gmina Gniewino 
Andrzej Duda - 40,69 proc.(990 głosów) 
Bronisław Komorowski - 59,31 proc. (1443 głosów) 
Frekwencja: 46,40 proc. 
Gmina Choczewo 
Andrzej Duda - 33,88 proc. (706 głosów) 
Bronisław Komorowski - 66,12 proc. (1378 głosów) 
Frekwencja: 46,61 proc.

Policjanci są bliscy wyjaśnienia zagadki śmierci 17-letniej Agaty z Wejherowa. Choć trudno 
w to uwierzyć, wszystko wskazuje na to, że nastolatka z Wejherowa zginęła z rąk koleżanki i 
rówieśniczki, w dodatku na własne życzenie. 

Nastolatka z Wejherowa 
podobno chciała umrzeć i o 
pomoc poprosiła koleżanki. 
Zebrany przez policjantów 
materiał dowodowy pozwo-
lił prokuratorowi przedsta-
wić zarzut zabójstwa, który 
usłyszała 17-letnia Wiktoria. 
Drugiej z zatrzymanych po-
stawiono zarzut utrudniania 
postępowania poprzez pomoc 
sprawcy przestępstwa. W tym 
przypadku chodzi o zabójstwo 

dokonane na prośbę i za zgodą 
zamordowanej.

Zbrodnia na życzenie była 
podobno szczegółowo zapla-
nowana. Jedna z dziewczyn 
złożyła wyjaśnienia i przy-
znała się do winy, a druga 
(bezpośrednia sprawczyni 
zabójstwa) odmówiła składa-
nia zeznań. Policja nie chce 
zdradzić, dlaczego wejhero-
wianka chciała odebrać sobie 
życie. Jedną z hipotez jest za-

łamanie psychiczne z powodu 
problemów zdrowotnych, eli-
minujących Agatę ze służby 
w wojsku lub policji. 

Policja podobno dysponuje 
nożem, którym prawdopodob-
nie dokonano zabójstwa, nie 
znaleziono natomiast rowe-
ru Agaty. Inne zabezpieczone 
dowody to m.in. komputery 
i telefony dziewczyn. Część 
przedmiotów dziewczyny 
zniszczyły.                           AP.
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25 LAT MINĘŁO

Wyjątkowe spotkanie w 
Wejherowskim Centrum 
Kultury - Filharmonii Ka-
szubskiej zgromadziło kilku-
dziesięciu byłych i obecnych 
radnych siedmiu kadencji od 
1990 r., członków zarządów 
miasta i dwóch prezydentów 
Wejherowa - poprzedniego 
Jerzego Budnika i obecnego 
Krzysztofa Hildebrandta. 

Licznie przybyli także go-
ście: wojewoda pomorski 
Ryszard Stachurski, mar-
szałek pomorski Mieczysław 
Struk, samorządowcy z po-
wiatu i wszystkich sąsiednich 
gmin - wśród nich prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek 
i starosta Gabriela Lisius. 
Nie zabrakło przedstawicieli 
instytucji, środowisk i innych 
gości. W imieniu Marszałka 
Senatu Bogdana Boruse-
wicza przybyła Małgorzata 
Gładysz, która w początku 
lat 90. pełniła funkcję pełno-
mocnika rządu ds. reformy sa-
morządowej. 

Podczas sesji dokonano 
bardzo szerokiego podsumo-
wana  i oceny ostatnich 25 
lat w wielu aspektach ży-
cia miasta, jak i w ogóle pol-
skiego samorządu.  Było też 
wiele podziękowań. W wypo-
wiedziach uczestników mi-

- Najważniejsza jest przyszłość, to dziś jest dla nas wy-
zwanie, ale historia to nauczycielka życia. Czego nas na-
uczyła? - mówił podczas uroczystej sesji prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podsumowując minione 25 lat - Nie osiągnęli-
byśmy tego wszystkiego bez wspólnego, skoordynowanego 
działania na wszystkich płaszczyznach współpracy: od szcze-
bla lokalnego, poprzez współpracę sąsiedzką, aż po struktu-
ry  wojewódzkie i ogólnopolskie. 

Prezydent Hildebrandt zaapelował:  Dorobek ostatniego 
ćwierćwiecza stawia przed nami nowe wyzwania, wskazuje 
kierunki działań na najbliższe lata i mobilizuje do pracy na 
rzecz rozwoju naszego miasta. Dziękując za 25 lat, dziś kie-
ruje do was wyraźne przesłanie: działajmy razem, wspólnie 
dla przyszłości!

Na sesji 28 maja br. doszło do historycznego podania so-
bie ręki i publicznego pogodzenia Jerzego Budnika z Krzysz-
tofem Hildebrandtem. Ten konflikt trwał przez wiele lat i 
dzielił lokalnych samorządowców, polityków i wejherowian. 
Jednak dziś w Wejherowie widoczny jest zupełnie inny kli-
mat do współpracy. Od ostatnich wyborów samorządowych 
następują zmiany. Czy to oznacza nowe otwarcie? 

nionych wydarzeń pojawiały 
się emocje i przeżycia z tam-
tych lat. Wymowa była jedno-
znaczna. Wielokrotnie padało 
słowo: sukces! 

ZUPEŁNIE 
INNE MIASTO
Wejherowo jest obecnie zu-

pełnie innym miastem, niż 25 
lat temu. Przeszło głębokie po-
zytywne przeobrażenia stając 
się atrakcyjne dla mieszkań-
ców. Podkreślano aktywność i 
zaangażowanie wejherowian 
w inicjatywy obywatelskie, 
obecność wyjątkowych ludzi 
w wejherowskiej społeczności. 

- Szanowni Państwo, naj-
ważniejsza jest przyszłość! 
Jestem przekonany, że ta 
myśl przyświecała władzom 
Wejherowa wybranym 25 lat 
temu w pierwszych wolnych 
wyborach samorządowych, 
które rozpoczęły nowy etap 
w historii samorządu teryto-
rialnego w Polsce - powiedział 
prezydent  Krzysztof Hilde-
brandt. - Przez te wszystkie 
lata kolejne rady, zarządy i 
prezydenci miasta działały 
w celu urzeczywistniania wi-
zji Wejherowa jako miasta 
atrakcyjnego i przyjaznego 
dla mieszkańców oraz otwar-
tego dla gości. Każdy oceni mi-
nione 25 lat po swojemu, ale 

nikt nie może zaprzeczyć, że 
Wejherowo bardzo się zmie-
niło, wypiękniało i rozwinęło. 

Jerzy Budnik, pierwszy 
prezydent po wolnych wy-
borach w latach 1990-1998 
przypomniał, że przed 25 laty 
przyświecał im jeden cel - roz-
wój miasta. 

- Cieszę się, że ten kierunek 
rozwoju zostaje kontynuowa-
ny przez prezydenta Krzyszto-
fa Hildebrandta - mówił Jerzy 
Budnik i przypominał podob-
ną uroczystą sesję w maju 
1993 roku w starym, zniszczo-
nym budynku WCK, w ciasnej 
i dusznej salce. Porównał to z 
obecną uroczystością w nowo-
czesnej Filharmonii Kaszub-
skiej, w dużej klimatyzowanej 
sali widowiskowej.

- Niech to będzie symbol 
tych zmian, które zaszły, sym-
bol ogromnego skoku, którego 
dokonało miasto - podsumo-
wał poseł Budnik.

DUMA 
WEJHEROWIAN
Do wątku Filharmonii na-

wiązał również marszałek 
Mieczysław Struk:

-  Filharmonia Kaszubska, 
która była przedmiotem spo-
ru, nie tylko połączyła adwer-
sarzy, ale jest miejscem wielu 
wspólnych spotkań. Nikt nie 

ma wątpliwości, że jest po-
trzebna mieszkańcom - mówił 
marszałek Struk - W Wejhe-
rowie ogromnie dużo się dzie-
je, to już nie jest sypialnia 
Trójmiasta. Wejherowo jest 
pięknym miastem, gdzie za-
uważamy troskę o organizacje 
pozarządowe i troskę o kultu-
rę kaszubską. Wejherowo to 
dobre miejsce do mieszkania. 

Prezydent Wojciech 
Szczurek zauważył nie tylko 
zmiany infrastrukturalne, ale 
przede wszystkim dumę wej-
herowian ze swojego miasta. 

- Ilekroć jestem w Wejhe-
rowie wyczuwam wyjątkowe-
go ducha miasta, który tworzą 
mieszkańcy. Widzę dumę wej-
herowian z swojego grodu, 
którą podziwiam. - podkreślił 
prezydent Gdyni 

Wejherowscy samorządowcy wszystkich kadencji spotkali się 28 maja br. na uroczystej 
sesji z okazji 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów do rad miast i gmin po przemianach 
politycznych w Polsce. Uroczystość była okazją do podsumowań, wspomnień oraz podzię-
kowań i gratulacji, ale również politycznych gestów.

Podsumowania i podziękowania

Razem dla przyszłości!

Bursztynowy 
Gryf

Podczas uroczystości pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt  
otrzymał najwyższe powiato-
we odznaczenie  za 25 lat pra-
cy w samorządzie i wkład w 
rozwój Wejherowa. Nagrodę 
„Bursztynowego Gryfa” wrę-
czyła prezydentowi Gabriela 
Lisius, starosta powiatu wej-
herowskiego.

 Wola narodu wyrażona w wyborach parlamentarnych 4 
czerwca 1989 roku otworzyła drogę do wolnych wyborów sa-
morządowych. Ćwierć wieku temu rząd i sejm wprowadził refor-
mę samorządową, która w rewolucyjny sposób zmieniła sposób 
funkcjonowania gmin. Odrodzona samorządność to jeden z naj-
większych sukcesów naszych przemian.  Wspólnoty lokalne mo-
gły same o sobie decydować.  Konsekwencją tego były wolne 
wybory na radnych w dniu 27.05.1990 r. 

W kolejnych siedmiu kadencjach w ławach Rady Miasta 
Wejherowa zasiadało 103 radnych. Pamięć 10 nieżyjących 
radnych uczczono minutą ciszy podczas uroczystej sesji. Na 
kolejnej str. 4 prezentujemy listę radnych wszystkich kadencji.

Na scenie Filharmonii Kaszubskiej  radni kadencji 1990-1994.
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SAMORZĄD

I Kadencja 1990-1994
Bałka Jerzy
Borski Heinz
Brzozowski Władysław
Budnik Jerzy
Domarus Henryk
Fanslau Edward
Gulcz Jerzy (1990-1991)
Hejmowski Edmund
Hildebrandt Krzysztof
Iskierski Janusz- - przewodni-
czący RM
Karbowski Stanisław
Kaszowski Lesław
Napiórkowski Marek
Panek Marek
Piechota Paweł
Pionk Edmund
Remiszewski Andrzej
Reszke Józef
Sadowski Bogdan
Sikora Krystyna
Sychowski Franciszek
Szczygieł Wiesław
Szymelfenig Tadeusz
Tarnowski Tadeusz 
Tokłowicz Bogdan
Bonk Bolesław (nie żyje)
Damps Paweł (nie żyje)
Firkus Jan (nie żyje)
Fittkau Marian(nie żyje)
Joskowski Jerzy (nie żyje)
Łukowicz Miron (nie żyje)
Mazurkiewicz Maria (nie żyje)
Namsołek Roman   (nie żyje)
Sumińska Jadwiga  (nie żyje)

Rok 1991
Ryduchowska Lolita
Kandzora Ryszard

II Kadencja 1994-1998
Bielecki Henryk 
Bochiński Piotr
Cechosz Regina 
Daniszewski Janusz 
Gawłowska Stanisława 
Grubba Kazimierz 
Kanczkowski Henryk 
Klejna Andrzej 
Kowalski Piotr 
Litkowiec-Senderska Irena 
Łukowicz Jaromar 
Mikulska Zofia 
Mroske Marek 
Pobłocki Gerard 
Portalski Grzegorz 
Roslan Marek 
Schornak Edmund
Sildatke Mirosław 
Borski Heinz
Budnik Jerzy 
Domarus Henryk
Hejmowski Edmund
Hildebrandt Krzysztof 
Iskierski Janusz - przewodni-
czący Rady Miasta 
Kandzora Ryszard 
Pionk Edmund 
Reszke Józef 

Sadowski Bogdan 
Sychowski Franciszek 
Szczygieł Wiesław 
Szymelfenig Tadeusz 
Tarnowski Tadeusz 

III Kadencja 1998-2002
Blindow Dagmara 
Cechosz Edmund 
Dzielińska Krystyna 
Formela Paweł 
Jarosz Henryk 
Krzywosiński Zbigniew 
Kustusz Gabriela 
Nurzyński Jacek
Patsidis Teresa 
Pieroszczuk Stanisław 
Przybyłek Robert
Rejniak Wiesława 
Rocławski Marek 
Ruciński Mirosław 
Skowrońska Teresa 
Sroka Danuta 
Tomaszewska Olga 
Ziółkowska Maria 
Litwic Irena (2001-2002)
Bochiński Piotr - przewodni-
czący Rady Miasta 
Daniszewski Janusz 
Grubba Kazimierz 
Hejmowski Edmund 
Kanczkowski Henryk
Kandzora Ryszard
Łukowicz Jaromar 
Mroske Marek 
Pionk Edmund 
Pobłocki Gerard 
Portalski Grzegorz 
Sychowski Franciszek 
Tarnowski Tadeusz 
Tokłowicz Bogdan 
Awgul Remigiusz (nie żyje)

IV Kadencja 2002-2006
Borowiec Jarosław 
Budnik Marek 
Chuchała Zbigniew
Glaza Leszek - przewodniczący 
Rady Miasta 
Kukowski Czesław 
Lubocka Maja 
Nowocińska Danuta 
Rybakowski Wojciech 
Treszer Barbara 
Bochiński Piotr
Daniszewski Janusz 
Formela Paweł 
Hejmowski Edmund
Jarosz Henryk 
Kanczkowski Henryk 
Kustusz Gabriela 
Patsidis Teresa 
Rocławski Marek 
Skowrońska Teresa 
Tomaszewska Olga 
Ziółkowska Maria 

V Kadencja 2006-2010
Filas-Ziobronowicz Danuta 
Kierznikowicz Jarosław

Kreft Dariusz 
Makurat Mieczysław 
Mocek Witold 
Szczygieł Arkadiusz 
Bochiński Piotr – przewodni-
czący Rady Miasta 
Budnik Marek 
Chuchała Zbigniew 
Formela Paweł 
Glaza Leszek
Jarosz Henryk 
Kanczkowski Henryk 
Kukowski Czesław 
Nowocińska Danuta 
Patsidis Teresa (od 2008)
Ruciński Mirosław 
Rybakowski Wojciech 
Skowrońska Teresa 
Tomaszewska Olga (2006-2008)
Treszer Barbara 
Ziółkowska Maria

VI Kadencja 2010-2014
Gafka Jacek
Gajewski Krzysztof
Hazuka Zygmunt 
Kozłowski Wojciech 
Lademann Mirosław 
Łukowicz Maciej 
Panek Paweł
Budnik Marek 
Chuchała Zbigniew 
Formela Paweł 
Glaza Leszek - przewodniczą-
cy Rady Miasta 
Jarosz Henryk 
Kanczkowski Henryk 
Kreft Dariusz 
Makurat Mieczysław 
Mocek Witold 
Nowocińska Danuta 
Patsidis Teresa 
Ruciński Mirosław 
Skowrońska Teresa 
Szczygieł Arkadiusz 

Obecna 
VII Kadencja 2014-2018
Czyżewski Bartłomiej 
Drewa Marcin
Groth Tomasz 
Łupina Mariusz 
Schmidt Mateusz 
Skowroński Grzegorz 
Szlas Rafał
Budnik Marek 
Formela Paweł 
Gafka Jacek 
Gajewski Krzysztof 
Jarosz Henryk 
Kanczkowski Henryk 
Kandzora Ryszard 
Kozłowski Wojciech 
Kreft Dariusz 
Kukowski Czesław
Łukowicz Maciej 
Skowrońska Teresa 
Szczygieł Arkadiusz 
Tokłowicz Bogdan - przewod-
niczący Rady Miasta

Tegoroczna „Perła Samo-
rządu” trafia do tych prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów, 
którzy piastując samorzą-
dową funkcję od co najmniej 
trzech kadencji, zapracowa-
li na miano nie tylko dobre-
go samorządowca, lecz także 
skutecznego menedżera. 

Laureatami są te osoby, 
które postawiły na rozwój i w 
ostatnim ćwierćwieczu osią-
gnęły ogromny postęp. 

- Dziś można śmiało po-
wiedzieć, że Wejherowo wy-
korzystało minione 25 lat do 
rozwoju miasta - mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Wejherowo 
bardzo się zmieniło, wypięk-
niało i rozwinęło. Szczególnie 
spektakularne zmiany za-
szły po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. Wejherowo w 
ciągu kilku lat zdobyło dofi-
nansowanie z UE na dziewięć 
dużych projektów. Odnowili-
śmy Kalwarię Wejherowską, 
przeprowadziliśmy rewitali-
zację Śródmieścia oraz zmo-
dernizowaliśmy Park Miejski, 
który stał się ulubionym miej-
scem wypoczynku miesz-
kańców. Dzięki funduszom 
europejskim wybudowaliśmy 
nowoczesny budynek Wejhe-

„Perły Samorządu” dla Wejherowa 
i prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Ogromny postęp
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt znalazł się w 

pierwszej piątce włodarzy 25-lecia, a Wejherowo otrzymało 
wyróżnienie w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły 
Samorządu. Najlepszy włodarz i samorząd 25-lecia”. 

rowskiego Centrum Kultury 
- Filharmonii Kaszubskiej, 
która coraz śmielej zazna-
cza swoją obecność na mapie 
kulturalnej Polski. Kontynu-
owaliśmy wizję rozwoju Wej-
herowa - miasta przyjaznego 
dla mieszkańców i atrakcyj-
nego dla turystów i sądzę, że 
nam się to udało. 

Docenione zostały również 
inne pomorskie samorządy 
oraz włodarze z naszego regio-
nu. Prezydent Gdyni Wojciech 

Szczurek został włodarzem 
25-lecia w kategorii miast po-
wyżej 100 tys. mieszkańców, a 

Gdynia zajęła pierwsze 
miejsce w rankingu „Dzien-
nika Gazety Prawnej” - Per-
ły Samorządu, natomiast 
Gdańsk - trzecie miejsce. 

Wyróżnieni zostali także 
prezydent Gdańska - Paweł 
Adamowicz i Sopotu - Ja-
cek Karnowski. Wyróżnienie 
w kategorii gmin wiejskich 
otrzymało także Gniewino. 

Perły za całokształt
Jak twierdzą organizatorzy rankingu - Gazeta Prawna, te-

goroczna edycja „Pereł Samorządu” była wyjątkowa. Oceniano 
włodarzy nie za rok czy kadencję rządzenia, a za cały okres trwa-
nia ich rządów.  Włodarzy oceniano w czterech kategoriach - 
prezydentów miast ponad 100 tys. mieszkańców, prezydentów 
i burmistrzów w miastach do 100 tys. mieszkańców, włodarzy 
gmin miejsko-wiejskich i wójtów gmin wiejskich.

- Za sprawę bardzo istotną uznano, przez ile lat kadencji wło-
darz stał na czele swojego samorządu -  czytamy na stronie inter-
netowej organizatorów. - Mimo przewijających się przez media 
dyskusji na temat ograniczenia kadencji włodarzy, jesteśmy zda-
nia, że ci, którzy rządzili przez kilka kadencji i nadal są wybierani 
- po prostu się sprawdzili - a mieszkańcy im ufają. Uznaliśmy też, 
że kandydaci na włodarzy 25-lecia muszą rządzić przynajmniej 
trzecią kadencję. Bowiem trudno kogoś, kto ma za sobą niespeł-
na pięć lat lub niespełna rok rządów, uznać za najlepszego wójta, 
burmistrza lub prezydenta 25-lecia w skali całego kraju. 

Radni Wejherowa w ciągu 25 lat

Najpierw radni Gdyni, 
a następnie Wejherowa 
podjęli uchwały o przystą-
pieniu do Stowarzyszenia 
Obszar Metropolitalny 
Gdańsk - Gdynia - Sopot. 
W ten sposób powstaje 
jedno, wspólne stowarzy-
szenie łączące miasta i 
gminy naszej metropolii.

- Dzięki otwartości na 
nasze argumenty, zniknęły 
przeszkody, które blokowa-
ły porozumienie - twierdzi 
Wojciech Szczurek, pre-

zydent Gdyni. - Rozpoczyna-
my nowy etap samorządowej 
kooperacji. Wspólnie wypra-
cowane wizje staną się pod-
stawą harmonijnego rozwoju. 
Współpraca ta jest wielkim 
wyzwaniem, ale też ogromną 
szansą na uruchomienie po-
tencjału Metropolii.

- Najważniejsze jest to, że 
wszyscy dążymy do osiągnię-
cia naszego wspólnego celu, 
jaki jest pozyskanie funduszy 
unijnych na realizację Zinte-
growanych Inwestycji Tery-

torialnych - mówi Krzysztof 
Hildebrandt. - Aby samorzą-
dy mogły realizować różnego 
rodzaju zadania w ramach 
środków unijnych, konieczne 
było utworzenie stowarzysze-
nia reprezentującego interesy 
całej Metropolii. Potencjał po-
szczególnych samorządów w 
naszym województwie przy-
służy się z pewnością wszyst-
kim miastom i mieszkańcom 
zrzeszonym w „Obszarze Me-
tropolitalnym Gdańsk-Gdy-
nia-Sopot”.

Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot 

Jedno stowarzyszenie
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Znakomity zespół Bubliczki (na zdjęciu po prawej stronie), a następnie gwiazda wieczoru i gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej - Kayah, rozgrzali wejherowską publicz-
ność. Na zakończenie wieczoru widzowie przenieśli się do parku, gdzie przed północą odbył się pokaz fajerwerków.

Statuetkę Jakuba Wej-
hera, przyznaną przez 
Radę Miasta Wejherowa 
otrzymał Hubert Skrzyp-
czak, medalista olimpij-
ski, mistrz i wielokrotny 
wicemistrz Polski i Euro-
py, pięściarz wagi muszej 
i papierowej. 

- Jest to wyróżnienie dla 
najwybitniejszego polskiego 
pięściarza wagi papierowej 
w historii polskiego boksu, 
który w swojej sportowej ka-
rierze stoczył 243 walki, z 
czego 208 to spotkania wy-
grane, pierwszego i jedynego 
wejherowianina, który zdo-

Jak co roku pod koniec maja, na placu Jakuba Wejhera w Wej-
herowie odbyła się podniosła uroczystość, a po niej doskonała za-
bawa. W Dniu Jakuba Wejhera, 30 maja br. przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Tokłowicz i prezydent Krzysztof Hildebrandt wy-
różnili kilkunastu zasłużonych mieszkańców nagrodami. 

był medal olimpijski – mówił 
Bogdan Tokłowicz. - Hubert 
Skrzypczak jest nadal tre-
nerem i cenionym przez 
młodzież nauczycielem w 
Wejherowskim Klubie Bok-
serskim „Gryf”. Dziękujemy 
za zwycięstwa, za pasję spo-
łecznikowską, za skromność, 
której nie przyćmił rozgłos, 
a także za promowanie Pol-
ski i miasta na arenie świa-
towej. 

Kilkanaście osób, dzia-
łających w różnych dzie-
dzinach, m.in kulturze i 
sporcie, otrzymało Nagrodę 
Prezydenta Miasta. 

- Dzisiaj spotykamy się, 
aby świętować dzień założe-
nia Wejherowa przez Jakuba 
Wejhera – mówił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt otwie-
rając uroczystość z okazji 
Święta Miasta. Chciałbym 
podziękować osobom, które 
przyczyniły się do promocji 
i rozwoju naszego miasta, 
a swoim zaangażowaniem 
sprawiają, że Wejherowo roz-
wija się. Wśród laureatów są 
zarówno ci, którzy promują 
miasto przez dokonania za-
wodowe, jak osoby, działają-
ce społecznie na rzecz innych 
mieszkańców. 

Elżbieta Bieńko-Kornacka - artystka malarka, wykładowca Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Polska YMCA”

Agata Bieńkowska - tenisistka, posiadaczka czterech złotych medali zdobytych na Ogólno-
polskich Turniejach Klasyfikacyjnych Juniorów i Seniorów oraz trzech srebrnych medali w kate-
gorii Juniorów

Joanna Cichocka - wieloletnia wolontariuszka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie 
prowadzonego przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”

Elżbieta Czeszejko - instruktorka grup tanecznych „Baccara” i „Bąbelki”, choreograf i reżyser
Mirosław Ellwart - instruktor Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, sędzia klasy między-

narodowej, założyciel Karate Klub Wejherowo
Stanisław Harasiuk - prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Wejherowie oraz przewod-

niczący Rady Kombatanckiej przy Staroście i Prezydencie Miasta Wejherowa
Marek  Hartwig - za pomoc w upiększaniu Wejherowa w okresie bożonarodzeniowo-nowo-

rocznym, m.in. poprzez koncepcję związaną z chętnie odwiedzanym „żłóbkiem” na rynku
Aleksandra  Janus - współzałożycielka, dyrygent i kierownik artystyczny Wejherowskiego 

Chóru Mieszanego „Camerata Musicale”, nauczycielka kształcenia słuchu i audycji muzycznych
Stefan Machaliński - trener w Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo
Elżbieta Milczewska - studentka II roku ekonomii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
Kazimierz Miotk - prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Floriana Ceynowy w Wej-

herowie
Karol Rhode - nauczyciel języka kaszubskiego w SP nr 11 i w Gimnazjum nr 4 
Maciej  Syska - prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „TEAM  DRAGON” Wejherowo
Roman Szrajer - prezes Koła Miejskiego Polskiego Związku byłych Więźniów Hitlerowskich 

Więzień i Obozów  Koncentracyjnych, wiceprzewodniczący Rady Kombatanckiej przy Staroście 
i Prezydencie Miasta Wejherowa. 

Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymali:Nagrody w Dniu Jakuba
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Szanowni Mieszkańcy Wejherowa i Powiatu Wejherowskiego,

Pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie głosy oddane na Pre-
zydenta Elekta Andrzeja Dudę, które są jednocześnie głosami za dobrą 
zmianą w polskiej polityce. Okazało się, że każdy głos jest ważny i że 
możemy realnie  wpływać na naszą rzeczywistość. 

W sposób szczególny pragniemy podziękować wszystkim członkom 
komisji wyborczych, mężom zaufania i członkom Ruchu Kontroli Wy-
borów.

   Wojciech Rybakowski                                    Witold Reclaf
Pełnomocnik PiS Wejherowo                           Pełnomocnik PiS
                                                                   Powiatu Wejherowskiego

Porozumienie w Staro-
stwie Powiatowym w Wejhe-
rowie podpisali Mieczysław 
Struk - marszałek pomor-
skiego, Gabriela Lisius - sta-
rosta wejherowski, Jarosław 
Białk - starosta pucki oraz wi-
cestarostowie Witold Reclaf 
i Tomasz Hermann. W po-
rozumieniu określeno zasady 
współpracy przy realizacji in-
westycji drogowej, na trasie od 
Wejherowa do Celbowa. 

- Wykonanie tej drogi 
jest sposobem na sprawną 
komunikację między dwo-
ma powiatami – powiedział 
marszałek Struk. – Samo-
rząd wojewódzki przezna-
czy środki finansowe na 
modernizację skrzyżowania 
w Celbowie, umożliwiając 
sprawny wjazd i wyjazd na 
nową drogę.

Marszałek włączył się w budowę drogi Wejherowo-Celbowo

Nową trasą nad morze 
pojedziemy w 2018 roku

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie podpisano trójstronne porozumienie intencyjne 
pomiędzy Województwem Pomorskim, Powiatem Puckim oraz Powiatem Wejherowskim w 
sprawie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 216 z drogą powiatową nr 1442G na 
odcinku Celbowo-Brudzewo-Wejherowo w miejscowości Celbowo. Oznacza to pierwszy krok 
w kierunku budowy nowej drogi z Wejherowa do Pucka i nad morze.

Krótką prezentację multi-
medialną na temat planowa-
nej inwestycji przedstawił 
Janusz Nowak Dyrektor Za-
rządu Drogowego Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego.

Realizacja inwestycji od-
będzie się w dwóch etapach. 
Etap pierwszy to opraco-
wanie dokumentacji  tech-
nicznej wraz z uzyskaniem 
zezwolenia na realizację 
inwestycji, co pozwoli na 
złożenia wniosków o dofi-
nansowanie zadań ze środ-
ków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokal-
nych na rok 2018. Etap drugi 
to realizacja robót budowla-
nych, których ukończenie 
przewiduje się w 2018 r.

- Do końca maja 2017 r. 
zostanie opracowana do-
kumentacja projektowa 

Przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego i po-
wiatu puckiego oraz marszałek pomorski Mieczysław 
Struk podpisali trójstronne porozumienie.

przebudowy drogi - mówi-
ła Gabriela Lisius Starosta 
Wejherowski. - Na przy-
gotowanie dokumentacji 
przeznaczyliśmy dwa lata, 

ponieważ droga przecho-
dzić będzie przez Puszczę 
Darżlubską, a to wiąże się 
z uzyskaniem stosownych 
uzgodnień środowiskowych.

Po raz siódmy z rzędu uczniowie Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4  im. Ja-
kuba Wejhera uczcili święto założyciela 
miasta i patrona szkoły uroczystą paradą 
z udziałem młodzieży, rowerów, motocykli 
i samochodów.

ZSP nr 4 im. J. Wejhera

Święto szkoły 
i patrona

W programie uroczystości, połączonej z zabawą, zna-
lazł się barwny przemarsz (i przejazd pojazdami) ulicami 
Wejherowa na plac Jakuba Wejhera, gdzie pod pomnikiem 
założyciela miasta złożono wiązanki kwiatów. 

Dyrektor zespołu szkół Anna Wilk podkreśliła, że „sa-
mochodówka” jest największą szkołą ponadgimnazjalną w 
powiecie i jedną z najlepszych w województwie. 

Podczas parady zostały wręczone medale i dyplomy 
„Nieprzeciętni”. Otrzymali je: Daniel Dominik, Kry-
stian Rożniakowski i Martyna Formella. 

Gratulacje laureatom złożyli obecni ns uroczystości: za-
stępca prezydenta Piotr Bochiński, członkowie Zarządu 
Powiatu - Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel oraz wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa, Marcin Dre-
wa. Odśpiewano hymn szkoły, a młodzież zaprezentowała 
scenkę historyczną.

Kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera składa dy-
rektor ZSP nr 4 Anna Wilk, w towarzystwie młodzieży 
oraz Wojciecha Rybakowskiego (z prawej), członka 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

W Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie 1 czerw-
ca odbyło się spotkanie z 
zawodniczkami zespołu 
Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia, które zdobyły Mi-
strzostwo Polski Młodziczek 
oraz z tancerzami Klubu 
Tanecznego „Świat Tańca”, 

którzy zdobyli medale  na 
Mistrzostwach Świata w 
Chorwacji.

Podczas spotkania staro-
sta powiatu wejherowskiego 
Gabriela Lisius gratulowa-
ła młodym gościom sukcesów 
sportowych i tanecznych.

Pani starosta wręczyła 

także nagrody za wysokie wy-
niki we współzawodnictwie 
sportowym międzynarodo-
wym i krajowym Tytusowi 
Butowskiemu - zawodni-
kowi w klasie żeglarskiej 
Optimist oraz Rafałowi 
Karczowi - trenerowi kick-
boxingu.

Gratulacje, nagrody i podziękowania

Porozumienie dotyczy wza-
jemnego wsparcia, wymiany 
informacji i doświadczeń oraz 
partnerstwa w realizacji pro-
jektów unijnych. 

Umowę w tej sprawie 
podpisali starosta Gabrie-
la Lisius, Etatowy członek 
Zarządu Wojciech Ryba-
kowski, prezes Powiatowe-
go Cechu Brunon Gajewski 
oraz dyrektor biura Cechu 
Krzysztof Seroczyński. 

Współpraca
Pozyskanie środków 

unijnych na rozbudowę 
infrastruktury kształ-
cenia zawodowego to 
główne przesłanie pod-
pisanego porozumienia 
pomiędzy Samorządem 
Powiatu Wejherowskie-
go, a Powiatowym Ce-
chem Rzemiosł Małych 
i Średnich Przedsię-
biorstw, ZP.
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W klubie Olimp przy 
ul. I Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego 82 (obok 
Urzędu Pracy) zawodnicy bę-
dą zmagali się z trudnościami 
sztuki carvingu, czyli rzeźbie-
nia w owocach i warzywach. 

Mistrzostwa będą dostępne 
dla wszystkich, a gdy rywali-
zacja dobiegnie końca, cały 
parking Olimp Resort & Spa  
zamieni się w plenerową bie-
siadę, na którą organizatorzy 
zapraszają całe rodziny.

Po południu zaplanowa-

13 czerwca br. w wejherowskim OLIMP Resort & Spa odbędą się Ca-
rvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów (szczegóły na www.Mistrzo-
stwaPolskiwCarvingu.pl) oraz szereg atrakcji dla dorosłych i dzieci.

Carvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów

Pokazy, warsztaty, koncert

no szereg atrakcji, takich jak 
wspólne gotowanie z szefami 
kuchni ze Stowarzyszenia Ku-
charzy Polskich, pokaz sztuki 
parzenia kawy (Mistrz Polski 
Baristów Marcin Rusnarczyk) 
oraz pokaz barmański (Mi-
strzowie Krzysztof Mięsiak i 
Łukasz Kobylański). 

Odbędą się także warsz-
taty edukacyjne dla najmłod-
szych - zabawy z owocami i 
warzywami. Uczestnicy będą 
mogli wysłuchać koncertu ze-
społów m.in. Breakout Classic 

White Room & Friends, zoba-
czyć pokazy fitness i zumby 
oraz tańca z ogniem. Atrakcją 
będzie też wystawa Kaszuby 
XXI wieku, wyrażona wyłącz-
nie na owocach. Nie zabraknie 
ogródka grillowego i piwnego.

Imprezę zakończy się poka-
zem fajerwerków

Relację z mistrzostw i 
biesiady zamieścimy w na-
stępnym wydaniu  „Pulsu 
Wejherowa”, który jest jed-
nym z medialnych patronów 
sobotniej imprezy.               AK.

RYWALIZACJA I ZABAWA

Mistrzostwa Świata w Tańcu odbyły się w 
drugiej połowie maja w chorwackim mieście 
Poreć, gdzie już wcześniej triumfowali tan-
cerze z klubu „Świat Tańca”, prowadzonego 
przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów.

- W tym roku w rywalizacji sportowej brało 
udział około 8 tysięcy tancerzy z 26 państw, 
tworząc wspaniałe widowisko - mówi Jacek 
Bernaśkiewicz. - Jako jedyna polska ekipa 
(55 osób) godnie reprezentowaliśmy nasz 
kraj i z dumą rozsławialiśmy miasto Wejhe-
rowo już po raz piąty, co zostało zauważone 
przez organizatorów oraz międzynarodowe 
ekipy. Wysoki poziom umiejętności tanecz-
nych oraz nasza otwartość i spontaniczna 
postawa podczas całego turnieju, wzbudziły 

Zespół EXPLOZJA i zespół EXPRESIK z Klubu Tanecznego 
„ŚWIAT TAŃCA” w Wejherowie zdobyły główne nagrody na Mi-
strzostwach Świata w Chorwacji. Pierwszy z zespołów wytańczył 
mistrzostwo w kategorii hip hop junior, a drugi w kategorii hip 
hop children. Trzecie miejsce zdobyła formacja FUSION w katego-
rii hip hop seniors oraz Nikola Suchocka w kategorii solo junior.

Wielki sukces  klubu „Świat Tańca”

Mistrzowie świata

wiele uznania i sympatii oraz zaowocowały 
licznymi zaproszeniami na międzynarodowe 
turnieje do wielu krajów.

Jak mówi pan Jacek, ogromne emocje to-
warzyszyły tancerzom podczas przejścia z 
polską flagą i biało czerwonych strojach pod-
czas ceremonii otwarcia World Dance Ma-
sters 2015. 

-  Oprócz osiągnięć sportowych, naj-
większym sukcesem dla nas trenerów, jest 
kształtowanie silnych charakterów dzieci i 
młodzieży poprzez sport, co owocuje właści-
wą postawą na wszystkich płaszczyznach ży-
cia - dodaje J. Bernaśkiewicz. - Wszystkim 
rodzicom i przyjaciołom dziękujemy za po-
moc w organizacji wyjazdu na mistrzostwa.         

Piknik z Tytanami
W niedzielę, 14 czerwca odbędzie się kolejna edycja „Pikniku z Tyta-

nami”. Na boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie 
(samochodówka) zaplanowano gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami.

Każde dziecko które weź-
mie udział w konkursie, 
otrzyma miły upominek. 
Podczas pikniku każdy bę-
dzie mógł skorzystać z cate-
ringu w postaci grilla, kawy 

,ciastek, popcornu, waty cu-
krowej czy lodów. Dla naj-
młodszych organizatorzy 
przygotowali pięć dmucha-
nych zjeżdżalni oraz szereg 
innych atrakcji.

 Piknik, jest dla piłkarzy 
ręcznych z klubu Tytani Wej-
herowo podsumowaniem se-
zonu  i podziękowaniem dla 
kibiców i wszystkich, którzy 
mają w sercu dobro klubu.

 
 



8

www.pulswejherowa.pl5 czerwca 2015

SPORT I REKREACJA

Młodzi i starsi amatorzy 
biegania spotkali się 23 ma-
ja w Parku Miejskim im. 
A. Majkowskiego w Wejhe-
rowie. Impreza odbyła się 
pod patronatem prezydenta 
Wejherowa, a wśród orga-
nizatorów znaleźli się mię-
dzy innymi Urząd Miejski w 
Wejherowie, Klub Sportowy 
„Wejher” czy Wejherowskie 
Centrum Kultury. Imprezę 

Rekordowa frekwencja

Wejherowo biega
Ponad tysiąc trzystu uczestników wzięło udział w trzeciej akcji 

„Wejherowo biega”, zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Polska biega”. Na starcie i na trasach w wejherowskim parku spotka-
li się dorośli mieszkańcy miasta i powiatu, młodzież i dzieci.

wsparły również władze po-
wiatu wejherowskiego.

Samorządowcy co roku 
nie tylko wspierają, ale też 
sami biorą udział w bieganiu 
po parku. Na starcie można 
było zobaczyć m.in. Beatę 
Rutkiewicz - zastępcę pre-
zydenta Wejherowa, skarb-
nika miasta Arkadiusza 
Kraszkiewicza i Jacka 
Thiela - etatowego członka 

Zarządu Powiatu.
- Popierając tę akcję chce-

my pokazać, że biegać może 
każdy, niezależnie od wie-
ku, płci, czy wykształcenia 
- mówi Jacek Thiel, który 
był jednym z inicjatorów ak-
cji trzy lata temu. - Najważ-
niejsze są chęci, a takie akcje 
społeczne mają nas przede 
wszystkim zachęcić do przy-
gody z bieganiem.

Każdy uczestnik otrzymał 
koszulkę promocyjną, a po 
dotarciu na metę pamiątko-
wy medal. Wszystkim zawod-
nikom przyświecał jeden cel, 
dotarcie do mety bez wzglę-
du na czas. 

Uczestnicy biegu mieli do 
wyboru trzy trasy, dzieci do lat 
7 pobiegły na dystansie 400 m, 
a młodzież i dorośli mieli do 
wyboru 2 km lub 4 km.

Malownicza trasa o długości 10 km przycią-
ga miłośników biegania, których coraz więcej 
zgłasza się na bieg. 

Bieg główny na 10 km odbędzie się o godz. 
11.00. Natomiast o godz. 10.00 zaplanowa-
no start na 900-metrową trasę pod hasłem 

„Biegaj razem z wójtem”. Ryszard Kal-
kowski, wójt Gminy Szemud serdecznie 
zaprasza szczególnie najmłodszych miesz-
kańców gminy i innych gmin do uczestnic-
twa w tym biegu. 

Szczegóły na http://www.szemud.pl/

W sobotę 13 czerwca odbędzie się jubileuszowy 10 Kaszubski 
Przełajowy Bieg Lesoków. 

Kaszubski Bieg Lesoków

Mamy mogły spróbować 
swoich umiejętności pił-
karskich oraz innych gier i 
zabaw takich jak: gry balo-
nami z wodą, które sprawiły 
najwięcej śmiechu i radości. 
W każdej konkurencji dzie-
ci dopingowały mamom, 
aby wypadły jak najlepiej. 
Uczestnicy bawili się bar-
dzo dobrze podczas strzela-
nia karnych, a także biegu 
slalomem. Nad akcją czuwał 
trener Rafał Freitag. 

Każda mama otrzymała 
pamiątkowy dyplom. 

Luzino. Zabawa na Orliku

Mamy i dzieci rywalizowały
W Dniu Matki na luzińskim Orliku odbyła się sportowa rywalizacja, 

w której wzięły udział mamy wraz z pociechami. Impreza zorganizo-
wana była w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

W różnych miejscowo-
ściach gminy przeprowadzono 
m.in. rajdy rowerowe, mara-
tony nordic walking, otwarte i 
bezpłatne zajęcia fitness, test 
coopera, turnieje koszykówki, 
siatkówki i piłki nożnej. 

Zabawa na sportowo roz-
poczęła się w Bożympolu, tur-
niejem piłki nożnej dla dzieci 
z rocznika 2007 i młodsi i dzie-
ci z rocznika 2004/2005 oraz 
dziewcząt (szkoły podstawo-
we i gimnazja). 

Nie zabrakło także prze-
ciągania liny, gier zręczno-
ściowych, piłkarzyków i wielu 
innych atrakcji. W rozgryw-
kach i konkurencjach brali 
udział zarówno dorośli, jak i 
najmłodsi mieszkańcy gminy.

Każdy uczestnik zabawy 
otrzymał pamiątkowy medal.

Łęczyce 

Tydzień 
sportu

W gminie Łęczy-
ce od 26 maja trwały 
imprezy sportowo-
-rekreacyjne w ra-
mach Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich. Zwień-
czeniem sportowego 
tygodnia była zaba-
wa 1 czerwca, czyli 
w Dniu Dziecka. 

Radiojachting

Pięć medali

W rywalizacji juniorów Paweł Gosz (uczeń Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła w Wejherowie) zdobył 3 medale, zostając 
Wicemistrzem Świata w kategorii F5E, a w kategoriach F5M 
oraz F510 wywalczył dwa brązowe medale. 

Natomiast Jędrzej Rutz (uczeń Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Wejherowie) przywiózł do Polski dwa 
krążki, jeden koloru srebrnego w rywalizacji juniorów w ka-
tegorii F5M oraz jeden brązowy medal w kategorii F5E. Obaj 
zawodnicy to podopieczni Marka Gorlikowskiego w klubie 
RJK PZPOW „Bliza – Balex Metal” Wejherowo. 

Przy okazji warto przypomnieć, że w dniach 5-7 czerwca 
br. w Pucku odbędą się XXII Ogólnopolskie Regaty Jachtów 
Żaglowych Sterowanych Radiem o Puchar Prezydenta Mia-
sta Wejherowa oraz XI Memoriał Kazimierza Dzięcielskiego.

Ogromny sukces odnieśli wejherowscy 
radiojachtingowcy, którzy reprezentowali 
Polskę podczas XVIII Mistrzostw Świata w 
Radiojachtingu, które odbyły się w maju br. 
na Ukrainie w miejscowości Czerkasy.
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WYDARZENIA

O G Ł O S Z E N I E

Wspaniale pożegnali się 
zawodnicy Gryfa ze swoimi 
kibicami, bo nie dość że wy-
soko wygrali, to wdarli się do 
ponownie do wyższej klasy 
rozgrywek ligowych. 

3 czerwca na Wzgórzu 
Wolności swoją wyższość 
wejherowianie pokazali już 
w pierwszej połowie meczu 
i udokumentowali ją strze-
leniem trzech goli. W ciągu 
5 minut „załatwili” sprawę 
zwycięstwa, bo bramki strze-

Druga liga dla Gryfa Wejherowo

Jest awans!
W ostatnim pojedynku przed własną publicznością zawodnicy Gry-

fa Wejherowo pewnie pokonali Rasel Dygowo 4:0 (3:0). Tym samym 
przed ostatnim meczem rundy rozgrywek trzecioligowych, zapewnili 
już sobie awans do II ligi. 

lili: Kołc (35'), Kostuch (37') 
i Wicki (40'). Czwartą bram-
kę „na do widzenia”, zdobył 
Skwiercz w 84 minucie. A po-
tem była już tylko feta, strze-
lanie szampanem, konfetti, 
gratulacje, wiwaty, pamiąt-
kowe zdjęcia i radość zawod-
ników i ich wiernych kibiców. 

W ostatnim pojedynku 
jeszcze w III lidze zachodnio-
pomorskiej, gryfici wyjeżdżają 
do Ustronia Morskiego, gdzie 
7. czerwca zagrają z Astrą 

Ustronie Morskie.
W poprzednim meczu po 

niezwykle zaciętym pojedyn-
ku Gryf Wejherowo pokonał 
na wyjeździe Pogoń II Szcze-
cin 0:1. Gospodarze mieli 
więcej dogodnych sytuacji do 
zdobycia bramek, ale to G. Gi-
cewicz do K. Wickiego, który 
wykorzystał szansę i zdobył 
zwycięską bramkę. Już wtedy 
gryfici byli o krok od awansu. 
3 czerwca wszystko stało się 
już faktem.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Obok rywalizacji dru-
żyn radnych miasta, Straży 
Miejskiej, Motocyklistów z 
Moto Ekipy, UKS „Ósemka”, 
Karate Klub Wejherowo oraz 
drużyny z widowni, zorgani-
zowano wiele konkurencji 
sportowych i innych. Poma-
gali w tym  m.in. sportowcy z 
wejherowskich klubów, tak-
sówkarze, instruktorzy PCK 
i inni partnerzy, m.in. Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
Było wiele okazji do dobrej 
zabawy. 

- Kolejna „Olimpiada 
Uśmiechu” okazała się suk-
cesem i mimo kapryśnej 
pogody frekwencja dopisa-
ła - mówi Jacek Drewa, 
pomysłodawca imprezy - W 
tym dniu wszyscy chcemy 
dać naszym najmłodszym 
mieszkańcom  miasta dużo 
radości  i uśmiechu.

Olimpiada Uśmiechu to świetny pomysł na zabawę z okazji Dnia 
Dziecka. 1  czerwca  na zaproszenie Wejherowskiego Centrum Kul-
tury, Jacka Drewy oraz Stowarzyszenia „Naprzód Wejherowo” do  
wejherowskiego parku przybyli tłumnie mieszkańcy miasta. Śmie-
chu, radości i rywalizacji nie brakowało.

Olimpiada Uśmiechu
Jedną z konkurencji było jedzenie pączków na czas. 

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Kibice, piłkarze i działacze klubu WKS Gryf Wejherowo cieszą się z awansu.
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O G Ł O S Z E N I E

- Wybór miejsca targów nie 
był kwestią przypadku. W tym 
roku nasza szkoła obchodzi 
50-lecie powstania. To jeden 
z elementów obchodów jubile-
uszu - powiedziała Krystyna 
Grubba, dyrektor  ZSP nr 2, 
która otworzyła Targi Zawo-
dowe w towarzystwie  członka 
Zarządu Powiatu, Wojciecha 
Rybakowskiego.

Jak podkreślił W. Ryba-

Dwa lata temu w ramach 
współpracy między Wejhero-
wem i Chełmnem odbyło się 

Powiatowe Targi Zawodowe dla gimnazjalistów odbyły się niedaw-
no w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie i były 
okazją do poznania oferty kształcenia zawodowego w wejherowskich 
szkołach. Organizatorem targów było Starostwo w Wejherowie.

Kilkuset gimnazjalistów odwiedziło stoiska 

Targi Zawodowe

kowski, oferta szkół ponad-
gimnazjalnych, techników i 
szkół zawodowych jest coraz 
szersza i bogatsza. Pojawiają 
się nowe profile i zawody ukie-
runkowane na zapotrzebowa-
nie rynku pracy.  

Kilkuset gimnazjalistów 
poznało ofertę kształcenia, 
otrzymało ulotki, foldery i 
gadżety. Uczniowie mogli 
skorzystać z degustacji sma-

kołyków, przygotowanych 
przez starszych kolegów.

Zainteresowanie kształce-
niem zawodowym jest coraz 
większe. Kucharz, mechanik, 
fryzjer, czy murarz to zawo-
dy, które cieszą się najwięk-
szą popularnością, ale wybór 
jest znacznie większy. Szkoły 
starają się dostosować swoją 
ofertę do potrzeb rynku pra-
cy, z korzyścią dla młodzieży.

Z Chełmna do Wejherowa

Między nami gimnazjami
Grupa gimnazjalistów z Chełmna oraz ich nauczyciele gościli w 

Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, w ramach cyklu „Między nami gimna-
zjami”. Zarówno goście, jak i gospodarze poznali bliżej nasze miasto.

pierwsze spotkanie społeczno-
ści Gimnazjum nr 1 im. Akade-
mii Chełmińskiej w Chełmnie 

i Gimnazjum nr 1 im. M. Ko-
pernika w Wejherowie. 

Podczas kolejnego, nie-
dawnego spotkania spotkania 
w Wejherowie zaprezentował 
się szkolny chór, a po degu-
stacji  ciast przygotowanych 
przez rodziców gimnazjali-
stów, młodzież z obu szkół 
zwiedzała gród Wejhera. 

Kolejnym punktem pro-
gramu była gra terenowa, 
podczas której uczestni-
cy, podzieleni na trzy gru-
py, rozwiązywali zagadki 
historyczne, poznając fak-
ty historyczne oraz elemen-
ty wspólnego dziedzictwa 
Chełmna i Wejherowa. 

Wszyscy doskonale po-
radzili sobie z zadaniami, a 
pasjonaci historii wiedzą już 
sporo o naszym mieście.

Mamy nadzieję, że nasi 
goście z Chełmna wyjechali 
stąd zadowoleni, zwłaszcza, 
że przed ich przyjazdem nad 
naszymi głowami wisiały 
czarne, deszczowe chmury. 
Na szczęście gimnazjaliści i 
nauczyciele z Chełmna przy-
wieźli ze sobą dużo słońca. 
Wierzymy, że powrócą tutaj, 
by dokładniej poznać Ducho-
wą Stolicę Kaszub.

S. Podolska
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Biblioteka na 
wyciągnięcie ręki

W dobie powszechnej komputeryzacji, obec-
ność w Internecie jest naturalną stroną dzia-
łalności każdej instytucji. Od globalnej sieci 
nie stronią także biblioteki, oferując coraz 
więcej funkcjonalności na swoich stronach 
internetowych. Na tej prowadzonej przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie 
(www.biblioteka.wejherowo.pl) pojawiło się 
ostatnio kilka nowości. 

Po pierwsze znajdziemy 
tak odnośnik do projektu 
„Rozmowy Bardzo Kultu-
ralne”. Jest to cykl spotkań 
z ludźmi kultury, sztuki, me-
diów, sportu z rejonu powiatu 
wejherowskiego. Każdy odci-
nek to 30-minutowe spotka-
nie - rozmowa prowadzącego 
Marcina Lewińskiego z 
osobliwymi gośćmi z terenów 
ziemi wejherowskiej i oko-
lic. To rozmowy o życiu i pa-
sjach związanych z terenami 
powiatu wejherowskiego, z 
jego historią, przemianami. 
To rozmowy także o tych lu-
dziach, którym przyszło żyć i 
tworzyć w tym rejonie nasze-
go kraju. Dlaczego to skąd są 
i gdzie mieszkają jest dla nich 
ważne. Do tej pory na stronie 
internetowej biblioteki może-
my zobaczyć wywiad z Darią 
Węsierską oraz Dominiką 
Kaszubą. 

Innym projektem wej-
herowskiej książnicy jest 
„Biblioteczna E-scena”. 
Polega na dokumentowaniu 
w formie materiałów wideo 
przedstawień teatralnych re-
alizowanych przez bibliote-
kę. Obok „Wieczoru z Fredrą” 
z 2012 roku, czy „Świętoszka” 
sprzed roku, znajdziemy tam 
także nagranie spektaklu 
„W srebrną nitkę zaplątani”. 
Przypominamy, że ten kaba-
ret w wykonaniu słuchaczy 

Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku zdobył 
drugie miejsce na przeglą-
dzie teatralnym „Wieżowi-
sko” w Gniewinie. 

Od niedawna za pomocą 
wspomnianej strony można 
śledzić również relacje „na 
żywo” z bibliotecznych im-
prez, takich jak spotkania 
autorskie, czy konkursy. 

Wystarczy znaleźć ikonę 
„kamera online”.

Znajdziemy tam także od-
nośnik do gry „Komeriada”. 
Jest to wyjątkowa propozycja 
biblioteczna, w której czytel-
nik może zdobywać punkty za 
swoją czytelniczą aktywność. 
Wystarczy się zalogować, pod-
czas wizyt w bibliotece zbie-
rać odpowiednie pieczątki, 
obserwować postęp zdobytych 
punktów i osiągane kolejne 
poziomy gry. Szczegóły znaj-
dują się w opisanych na stro-
nie zasadach gry. 

Strona biblioteczna poma-
ga także w dostępie do ksią-
żek. Można je wyszukać za 
pomocą katalogu on-line, a 
nawet przeczytać za pomocą 
platformy Ibuk Libra (wy-
starczy pobrać wcześniej od-
powiedni kod). 

Warto korzystać ze 
wszystkich propozycji, dzięki 
którym biblioteka jest na wy-
ciągniecie ręki. Nawet wtedy, 
kiedy nie opuszczamy domu. 

Łukasz Soundwalker Sobczak, Dieter Werner, Marek 
Manowski i Władysław „Gudonis” Komendarek. To nazwi-
ska artystów, którzy wezmą w udział w koncercie klasycz-
nej muzyki elektronicznej w Wejherowie. Koncert odbędzie 
się 20 czerwca o godz. 18.30 w Filharmonii Kaszubskiej

Gwiazda wieczoru, Władysław Komendarek nagrał 25 albumów 
pod pseudonimem Gudonis oraz kolejnych 6 z grupą Exodus, gdzie 
grał na klawiszach. Koncertuje w kraju i za granicą, zaskakując swych 
słuchaczy wciąż nowymi, świeżymi pomysłami. Na ELECTROday zapre-
zentuje swoje najwybitniejsze partie.

W Wejherowie swoją światową premierę miał utwór Electroday 
stworzony przez Łukasza Soundwalkera Sobczaka. Muzyka nawiązuje 
do typowego brzmienia lat 80. 

Electroday w WCK

Dzień Dziecka sąsiaduje 
w kalendarzu z Ogólnopol-
skim Tygodniem Głośnego 
Czytania Dzieciom, dlatego 
postacie z bajek przypomina-
ły przedszkolakom nie tylko o 
ich święcie, ale także o tym, że 
dzieciom warto czytać książki.

Przedszkolaki miały okazję 
obejrzeć krótki program arty-
styczny, który zachęcił ich do 
wizyty w bibliotece oraz do 
czytania.

- Nic tak nie pobudza wy-
obraźni, nie rozwija wrażliwo-
ści i zdolności językowych, jak 
czytanie. Czytając dziecku po-
budzamy jego wszechstronny 
rozwój - mówi Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek z wej-

Na ulicach Wejherowa pojawił się korowód bajkowych postaci, niosących napis: Cała Polska 
czyta dzieciom. Uczestnicy pochodu odwiedzali przedszkola po to, aby poczytać maluchom 
przeznaczone dla nich książki. W ten sposób Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, 
wspierana przez wejherowskich społeczników, włączyła się w ogólnopolską akcję na rzecz 
najmłodszych czytelników.

Bohaterowie bajek wśród przedszkolaków

Dzieci polubiły książki

herowskiej biblioteki.
To już kolejna edycja baj-

kowego korowodu, który wy-

rusza z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Ten barwny prze-
marsz ulicami miasta wpisał 

się już na stałe w kalendarz 
organizowanych przez wejhe-
rowską książnicę imprez.

Przedstawienie „W 
srebrną nitkę zaplątani” 
w reżyserii Ewelinę Mag-
dziarczyk-Plebanek z 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie, 
oparte jest na tekstach Ta-
deusza Boya-Żeleńskiego.

- Przedstawienie moż-
na zamknąć w jednym zda-
niu: narzekamy na to, że 
się starzejemy, tymczasem 
narzekać się nie powinno, 
ponieważ życie zawsze  jest 
piękne i do samego końca 
ma sens - mówi Bogna Zu-
brzycka, jedna z aktorek 
WUTW. - Na przeglądzie w 
Gniewinie byliśmy debiu-
tantami, po raz pierwszy 
występując poza Wejhero-
wem. Cieszy nas, że pośród 
32 różnych przedstawień 
zajęliśmy drugie miejsce. 

Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku YMCA zdobyli II nagrodę w 
kategorii kabaretów za widowisko „W srebr-
ną nitkę zaplątani”  podczas VII Przeglądu 
Teatralno-Kabaretowego „Wieżowisko 2015” 
w Gniewinie

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku triumfuje

Zaplątani i nagrodzeni

Jest to sukces nie tylko 
Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, ale 
również sukces Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie.

Jak podkreśla Krystyna 
Laskowska, koordynator 
WUTW YMCA, przez dwa 
lata  prowadzone były w bi-
bliotece zajęcia z teatrologii, 
zarówno teoretyczne, jak i 
praktyczne, które zorgani-
zowała dyrektor Danuta 
Balcerowicz. Zajęcia prak-
tyczne zaowocowały kilko-
ma przedstawieniami. 

- Jestem przekonana, że 
ta nagroda zachęci nas do 
dalszej pracy w zespole te-
atralnym i jeszcze nie raz 
zaskoczymy publiczność 
swoimi występami - dodaje 
Krystyna Laskowska.  

Taras widokowy Wejherowskiego Centrum Kultury 
od czerwca do sierpnia czynny będzie codziennie od 
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13.00-18.00

Szczegółową obserwację, ułatwiają umieszczone na 
nim wizjery. Wstęp na taras widokowy Filharmonii jest bez-
płatny, ale wypożyczenie leżaka kosztuje 3 zł za godzinę i 
5 zł za 5 godzin. Serdecznie zapraszamy!
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LUDZIE I ICH PASJE

Nic dziwnego, skoro 
utrwalono w niej nie tylko 
wydarzenia, organizowane 
przez działaczy Zrzeszenia, 
ale także uroczystości i spo-
tkania w Wejherowie, w 
których uczestniczyli zrze-
szeńcy. 

Zdjęcia i wycinki
Kronikarz wykorzystuje 

przede wszystkim zdjęcia, 
ale także wycinki prasowe. 

- Często korzystam z in-
formacji i zdjęć, zawartych 
w „Pulsie Wejherowa” - mó-
wi pan Leon.

Od 1990 roku L. Wesser-
ling opracował 15 tomów 
kroniki wejherowskiego 
oddziału ZK-P oraz 9 to-
mów zatytułowanych „Pi-
sali o nas”, zwierających 

artykuły prasowe. Więk-
szość tomów zostało ze-
skanowanych w Bibliotece 
Publicznej w Bolszewie, a 
także umieszczonych w in-
ternetowych zbiorach Bał-
tyckiej Biblioteki Cyfrowej. 
Można je znaleźć na stro-
nie:  www.bibliotekacyfro-
wa.eu/dlibra/

Przydatny
internet
Leon Wesserling został 

kronikarzem przypadko-
wo, bo nigdy wcześniej te-
go nie robił. 

- Musiałem nauczyć się 
obsługiwać komputer, któ-
ry wcześniej był dla mnie 
tajemnicą - mówi pan Leon, 
który teraz nie wyobraża 
sobie pracy bez korzysta-

Leon Wesserling, kronikarz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Wejherowie kilka godzin dziennie poświęca przeglądaniu ga-
zet i stron internetowych, przygotowywaniu zdjęć i opisów oraz 
umieszczaniu materiałów w grubych albumach. Robi to z wielką 
starannością i pasją, bo jak twierdzi, kroniki powinny być wyko-
nane rzetelnie i dokładnie. - Coś powinno po nas zostać, a kronika 
Zrzeszenia jest także w dużej części kroniką miasta.

nia z internetu.  - Tworze-
nie kroniki nie jest wcale 
łatwe, ale to fascynujące 
zajęcie, które wciągnęło 
mnie całkowicie Odkryłem 
w sobie duszę historyka i 
dokumentalisty. To dosko-
nałe zajęcie dla emeryta.

Aktywność i pasja
- Wyznaję maksymę „to-

czący się kamień mchem 
nie obrasta”, dlatego nie 
wyobrażam sobie bezczyn-
ności. Staram się być ak-
tywny i wszystko robić z 
wielką pasją. Odprężeniem 
od komputera i kroniki jest 
dla mnie malowanie.

Pan Leon jest emerytem 
aktywnym, podobnie jak 
jego żona Ludwika. Obo-
je malują w domu oraz na 

spotkaniach Stowarzysze-
nia Plastyków im. Stefana 
Lewińskiego przy Zrzesze-
niu Kaszubsko-Pomorskim 
w Wejherowie. 

Pani Lusia również  pięk-
nie haftuje. Jest prezesem 
Klubu „Tulipan”, działają-
cego przy wejherowskim 
oddziale Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Lu-
dwika Wesserling jest 

również organizatorką im-
prez, popularyzujących ka-
szubski haft. 

Leon Wesserling jest 
wejherowianinem z ka-
szubskimi korzeniami. Od 
1993 roku jest członkiem 
tutejszego partu Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go, w którym pełnił funkcje 
skarbnika, członka Zarzą-
du, gospodarza domu. 

 - Członkiem zrzeszenia 
zostałem przypadkowo, na-
mówiony przez ówczesnego 
prezesa oddziału w Wejhe-
rowie, Bronisława Naczka. 
Cieszę się, że dzięki niemu 
rozpocząłem działalność na 
rzecz pielęgnowania i pro-
mowania tradycji oraz kul-
tury kaszubskiej. Jestem 
Kaszubą, kocham ten re-
gion, język, kulturę i sztukę. 

Leon Wesserling i jego kroniki.

Historia kaszubskiej organizacji i miasta

Wydarzenia na
fotografiach
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Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z 

nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Takie usługi świadczy 
Zakład Usług Pogrze-
bowych Calvaria - kom-
pleksowo i profesjonalnie 
organizując uroczystości po-
grzebowe na terenie Wejhe-
rowa, Rumi, Redy, Gdyni, 
Bolszewa, Luzina, Chocze-
wa i innych miejscowości po-
wiatu wejherowskiego oraz 
powiatu puckiego. 

Oferta obejmuje całodobo-
wy przewóz zwłok, bezpłat-
ne załatwianie wszelkich 
formalności urzędowych, 
duży wybór trumien z litego 
drewna i urn, które można 
zobaczyć na biurowych eks-
pozycjach, a także dekoracji, 
m.in. florystycznych. 

Zakład dysponuje specja-
listycznymi karawanami, 
pełnym wyposażeniem aran-
żacji ceremonii pogrzebowej 
czyli windami, namiotami 
pogrzebowymi, sztuczną 
trawą jak i nagłośnieniem, 
które oferuje bezpłatnie do 
każdej organizowanej ce-
remonii. Zapewnia także  

Kompleksowo i profesjonalnie

Ostatnie pożegnanie
Kiedy odchodzi na zawsze ktoś bliski, ukochany, mimo bólu musi-

my zmierzyć się z koniecznością przygotowania ceremonii pogrzebo-
wej. W takim momencie najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalnej 
firmie pogrzebowej, która z należytym szacunkiem i godnością wy-
pełni je, jednocześnie zajmując się wszelkimi formalnościami, jak i 
zapewni niezbędne wyposażenie. 

oprawę muzyczną, a wszyst-
kim zajmują się pracownicy 
z wieloletnim stażem. 

- Staramy się, aby organi-
zowana przez nas ceremonia 
przebiegała z jak najwięk-
szą godnością i szacunkiem 
dla osoby zmarłej, zgodnie 
z oczekiwaniem jej bliskich 
- mówi Tomasz Itrych, 
przedstawiciel firmy. 

Zakład Usług Pogrzebo-
wych Calvaria jest jedyną 
firmą na terenie Wejherowa 
i okolic, należącą do Polskiej 
Izby Pogrzebowej, co zobo-
wiązuje do ciągłego rozwoju 
i podnoszenia standardów 
przy zachowaniu najniż-
szych cen na rynku. 

- Usługi pogrzebowe, jakie 
świadczymy dostosowujemy 
do możliwości finansowych 
naszych klientów - dodaje 
Tomasz Itrych. - Koszty po-
grzebowe bezpłatnie, czyli 
bezprocentowo kredytujemy 
w ramach zasiłku pogrzebo-
wego ZUS, KRUS, MSWiA 
oraz Wojskowego Biura 

Emerytalno-Rentalnego. 
Zakład oferuje również pra-
ce kamieniarskie, a dokład-
nie wykonanie nagrobków, 
grobowców, zarówno według 
szablonów, jak i na indywi-
dualne zamówienie w atrak-
cyjnych cenach.  

Zakład Usług Pogrze-
bowych Calvaria działa od 
maja 2014 roku i prężnie 
rozwija się, nie ustępując 
starszym konkurentom na 
rynku. Co za tym idzie, cią-
gle podnosi standardy usług 
funeralnych, zachowując 
najniższe ceny. 

- Przed podjęciem decy-
zji, co do wyboru firmy któ-
rej będziecie Państwo chcieli 
powierzyć zadanie organi-
zacji tej wyjątkowej aczkol-
wiek trudnej dla wszystkich 
ceremonii, zapraszamy do 
niewiążącej w żaden sposób 
rozmowy - mówi Tomasz 
Itrych. - Nasi pracownicy z 
najwyższą starannością wy-
jaśnią i pomogą Państwu w 
tych ciężkich chwilach.

SPRZEDAM MIESZKANIE
ul. Piłsudskiego 52 - w centrum Rumi

Powierzchnia 114 m2 

Mieszkanie 4-pokojowe, pełna własność, w budynku wie-
lorodzinnym, 3 piętro. Miejsca parkingowe przed budynkiem. 
Ogrzewanie gazowe, okna plastikowe, internet, TV kablowa, te-
lefon, 2 piwnice, 2 balkony, taras. Zabezpieczenia: drzwi/okna 
przeciwwłamaniowe, teren zamknięty.

W okolicy: sklepy, fitness, basen, bank/bankomat, komisa-
riat policji, apteka, przychodnie zdrowia, autobus, przedszkola, 
plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, kościół, 
blisko SKM, przystanki autobusowe, market Tesco, Żabka, itp.

Dodatkowo możliwość adaptacji 60 m2 poddasza, miejsce 
postojowe w hali garażowej, mała wspólnota mieszkaniowa.

Okolica cicha, spokojna w niskiej zabudowie.
Rok budowy: 2004. Czynsz miesięczny: 400 zł.
Tel.: 601 610 733,  www.sprzedam-apartament.pl

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
Godziny pracy

Poniedziałek   7.00-17.00
         Wtorek     7.00-15.00
            Środa    7.00-15.00
      Czwartek   7.00-15.00
           Piątek    7.00-13.00

   
Godziny przyjęć 

interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów 

po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu w 

następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

N A S Z  P A R T N E R



15

redakcja@pulswejherowa.pl   5 czerwca 2015

OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

SPRZEDAM
Dwa rowery - kolarzówkę za 

120 zł i rower młodzieżowy za 
150 zł.  Tel. 58 678 35 34

 * * *
Łóżko 140/200 cm, materac, 

skrzynia na pościel. Natural-
ne drewno. Stan idealny. Ce-
na 1200 zł. Gratis prześcieradło 
ochronne. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Sprzedam b. dużą ilość ubra-

nek dla dziewczynki na 3/4 lat-
ka. Stan bdb. Cena 80 zł, oraz 
łóżeczko dla lalek - 30 zł. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Namiot 3-osobowy, cena 

200 zł, śpiwór cena 60 zł, kari-
maty 2 szt. cena 50 zł. Stan bdb. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Zmywarkę Whirpool 60 cm, 

model ADP 7442 A+PC 6 IX, 
wolnostojącą. Używana spora-
dycznie, na gwarancji. Odbiór 
w centrum Wejherowa. 

Tel. 503 300 245
 * * *
Rower górski 20 cali, mało 

używany. Cena 200 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * *

Atrakcyjny księgozbiór z lat 
1945-1970. Gdynia. 

Tel. 58/624 35 66
 * * *
Monitor ACER 20 cali, płaski 

ekran. Cena 70 zł. 
Tel. 501 555 278
 * * *
Sprzedam tanio białą suknię 

ślubną + welon, rozm. 40. 
Tel. 501 555 278
 * * *
Odkurzacz czyszczący na su-

cho i mokro, nowy. Cena 400 zł. 
Tel. 58-778 17 35

NIERUCHOMOŚCI
Zamienię mieszkanie 2 po-

koje. Tel. 784 808 700
 * * *
Sprzedam działkę ogrodową 

390 m2, z domkiem całorocz-
nym (kominek, woda, szambo) 
przy ul. Sucharskiego w Wejhe-
rowie. Cena 35 000 zł. 

Tel. 698 920 085
 * * *
Zamienię mieszkanie 2-po-

kojowe 50 m2 na mniejsze, w 
Wejherowie lub okolicach. 

Tel. 784 808 700
 * * *
Sprzedam działkę ogrodni-

czą z domkiem murowanym na 

ul. Sucharskiego, 540 m kw. Ce-
na 28 tys. zł. Tel. 798 161 911

 * * *
Kupię mieszkanie dwupoko-

jowe na Os. Tysiąclecia lub Os. 
Harcerskim, najchętniej na par-
terze. Tel. 531 661 915

WYNAJEM
Pilnie wynajmę garaż w oko-

licy Ściegiennego i Harcerskiej 
w Wejherowie. 

Tel. 664 946 125 

NAUKA
Nauczyciel pomoże w nauce 

maturzyście z chemii i biologii. 
Tel. 668 133 189

PRACA
Zatrudnię pracowników za-

rejestrowanych w Urzędzie Pra-
cy, Pralnia Wejherowo. 

Tel. 58/677-27-36 po 16.00

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 8 000 egzemplarzy                           ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo,  ul. Polna 3/41  (w siedzibie firmy „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

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

Kursy kat. B rozpoczyną się  
8  i  22 czerwca  2015 r.

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na nr telefonu:   

606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie 

do skrzynki obok wejścia 
do biura ARTEX  
w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41

Każde ogłoszenie ukaże się w 
dwóch kolejnych wydaniach, 

„Pulsu Wejherowa”. 
      Uwaga -  nie zamieszczamy 
     ogłoszeń z prośbą o pomoc.

REKLAMY
OGŁOSZENIA

W  PULSIE 
WEJHEROWA

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Archiwalne wydania i bieżące materiały za-
mieszczane w „Pulsie Wejherowa” znajdziesz 
na stronie:   www.pulswejherowa.pl

Dojazd na terenie 
Wejherowa - gratis
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ROZMAITOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

R E K L A M A

Niezwykłe, oryginalne, niepowtarzalne zabytkowe samochody, które pojawiły 
się 23 maja na wejherowskim rynku, wzbudzały duże zainteresowanie miesz-
kańców. W ramach III Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych do 
Wejherowa przyjechało kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów. 
Więcej zdjęć na facebook.com/PulsWejherowa

Zabytkowe samochody
na rynku w Wejherowie


