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Brenda Boykin, jedna z najwspanialszych 
współczesnych amerykańskich artystek jazzo-
wych wystąpi w Filharmonii Kaszubskiej w Wej-
herowie 16 lipca o godz. 20.00. Koncert odbędzie 
się w ramach Ladies’ Jazz Festival, odbywającego 
się w Gdyni i w Wejherowie! 

Wokalistce towarzyszyć będzie znakomity zespół Club 
des Belugas, łączący współczesny lounge i Nujazz z bra-
zylijskimi rytmami, swingiem i soulem z lat 50, 60 i 70. 

Więcej informacji można znaleźć na www.ladiesjazz.
pl i na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury: www.
wck.org.pl

Kolejną gwiazdą, która zabłyśnie w lipcu w Filharmo-
nii Kaszubskiej jest Stanisław Soyka - wybitny woka-
lista, kompozytor i autor piosenek. Koncert Stanisław 
Soyka Kolektyw odbędzie się 30 lipca o godz. 19.00.

To nie wszystkie gwiazdy, które pojawią tego lata w 
Wejherowie. 26 lipca w Parku Miejskim zagra i zaśpie-
wa Golec uOrkiestra. O tym i o innych koncertach w 
ramach Muzycznego Lata piszemy na str. 16.

Gwiazdy nie tylko
w Filharmonii

Kaszubi zjechali do Redy

Zjazd stał się również 
okazją do promocji nasze-
go powiatu i samej Redy, 
w której pojawili się par-
lamentarzyści i samorzą-
dowcy z Pomorza oraz 
przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu 
wejherowskiego, miast i 
gmin. Nie zabrakło delega-
cji Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego z naszego 
oraz innych powiatów.

Ponad 3 tysiące Kaszubów z różnych miast i gmin naszego regionu, a także z dalekiej Ka-
nady, spotkało się 4 lipca w Redzie. To miasto w powiecie wejherowskim było miejscem XVII 
Światowego Zjazdu Kaszubów, obchodzonego - jak co roku - uroczyście i zgodnie z tradycją. 
Jak zawsze spotkanie było okazją do integracji Kaszubów, manifestowania przynależności 
do społeczności kaszubskiej i promocji kaszubskiego folkloru.

Większość gości przyje-
chała na Zjazd specjalnym 
pociągiem Transcassubia. 
Z dworca barwny korowód 
uczestników Zjazdu prze-
maszerował pod Urząd 
Miejski, gdzie odsłonię-
to tablicę, upamiętniają-
ca XVII Zjazd Kaszubów 
w Redzie. W kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. 
Katarzyny odbyła się uro-
czysta msza święta, której 

przewodniczył ks. biskup 
Wiesław Szlachetka. 

Część oficjalna oraz 
dalsza zabawa odbyła się 
na stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Tam m.in. prezes ZKP 
Łukasz Grzędzicki wrę-
czył legitymację członkow-
ską oddziału w Lipuszu 
Davidowi Shulistowi z 
Kanady (o wizycie Kaszu-
bów z Kanady piszemy na 

str. 11). Z Lipusza w powie-
cie kościerskim pochodzili 
przodkowie D. Shulista. 

Program zjazdu wypeł-
niły prezentacje muzycz-
ne na scenie, stoiska z 
wyrobami twórców ludo-
wych, a także turniej w 
Baśkę. Obok kaszubskich 
zespołów regionalnych 
wystąpili m.in. Weronika 
Korthals, Maciej Miecz-
nikowski i MROZU.

Podczas ostatniej, czerwcowej sesji Rady Miasta Wej-
herowa miał miejsce bezprzykładny atak niektórych 
radnych na naszych dziennikarzy. Radni grozili gaze-
cie, przy czym merytorycznie nie odnieśli się do publi-
kacji „Pulsu Wejherowa”. Taka reakcja świadczy o tym, 
że nasze spostrzeżenia były celne i radni przestraszyli 
się prawdy. 

Nasza redakcja nie przestraszy się radnych i nie za-
mierza uginać się pod presją władz. 

Więcej o tym, czego boi się władza na stronie 3.

Radni boją się 
„Pulsu”?

Zamknięta ulica
Z powodu rozpoczęcia budowy „Węzła Działki” od 1 

lipca zamknięta jest ulica Sucharskiego - na odcinku 100 
metrów w obie strony od Domu Działkowca. 

Piesi i rowerzyści mogą się poruszać całą ulicą Su-
charskiego, ale samochody muszą omijać ten odcinek 
do końca sierpnia br. Ze względu na roboty drogowe dla 
kierowców przygotowano objazd.                                   Str. 4

Fot. Wojtek Hintzke
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Z POLICJI

Demolowali wiatę
W nocy z 5 na 6 lipca około godz. 1 w nocy funkcjona-

riusze z patrolu Straży Miejskiej kontrolując rejon dworca 
kolejowego Nanice usłyszeli dźwięk tłuczonego szkła. W 
trakcie natychmiastowej interwencji ujęto dwóch miesz-
kańców Rumi, w wieku 27 i 28 lat. 

Wandale zdemolowali wiaty przystanku, tablice z rozkła-
dem jazdy pociągów oraz zrzucili z peronu na tory kolejowe 
pojemnik na śmieci. Chuliganów przekazano przybyłemu 
na miejsce zdarzenia patrolowi policji.

Z dwoma promilami
Prawie 2 promile alkoholu we krwi miał 63-letni kierow-

ca z Wejherowa, który spowodował kolizję drogową w Bol-
szewie i uciekł z miejsca zdarzenia.  

Kierowca został zatrzymany przez Straż Miejską na tere-
nie Wejherowa, na ulicy Chmielewskiego. 

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi 
mu kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.

Wejherowo.  Poszukiwani zatrzymani
Policjanci z powiatu wejherowskiego zatrzymali nocą 

czterech mężczyzn poszukiwanych przez organy ścigania. 
Pierwszego wylegitymowali podczas patrolowania ulic Wej-
herowa. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało 
się, że 58-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwo-
ści i był poszukiwany sądowym nakazem doprowadzenia. 
Również w Wejherowie funkcjonariusze zatrzymali 50-lat-
ka poszukiwanego sądowym nakazem. 

Następnym zatrzymanym, tym razem w Rumi był gdy-
nianin, który był poszukiwany w celu ustalenia jego miejsca 
pobytu do celów prawnych. 

Ostatni 43-letni mężczyzna został zatrzymany w jednej 
z miejscowości gminy Wejherowo. Był poszukiwany listem 
gończym.

Rumia.  Kierowca z narkotykami
Policjanci prewencji z Komisariatu w Rumi zatrzymali do 

kontroli drogowej kierowcę seata. Podczas legitymowania 
kontrolowany mężczyzna był wyraźnie podenerwowany. 
Po chwili okazało się, że miał przy sobie 4 woreczki z bia-
łym proszkiem. Badanie przeprowadzone narko-testem 
wykazało, że była to amfetamina. Narkotyk został zabezpie-
czony, a mężczyzna zatrzymany. Po przesłuchaniu usłyszał 
zarzuty. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia 
wolności do 3 lat. 

Reda. Usiłowanie rozboju
28-latek napadł na pracownicę jednego z kantorów w 

Redzie. Podczas rozboju mężczyzna używał atrapy broni. 
Kradzież nie powiodła się. Kobieta w trakcie napadu uru-
chomiła alarm antynapadowy. Mężczyzna spłoszył się i wy-
biegł na zewnątrz i zaczął uciekać. 

Wezwani na miejsce policjanci szybko ustalili okolicz-
ności zdarzenia oraz rysopis sprawcy. Natychmiast zaczęli 
sprawdzać pobliski teren. W rejonie dworca zauważyli po-
szukiwanego mężczyznę. W ciągu niespełna 10 minut od 
zdarzenia napastnik został zatrzymany. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli atrapę broni, którą posługiwał się podczas 
rozboju. Za popełnione przestępstwo grozi kara pozba-
wienia wolności do 12 lat. 

Widowiskowe jak zwykle 
zawody rozegrano na obiek-
tach sportowych w Kościerzy-
nie i Malborku. Rywalizacja 
odbywała się w czterech kon-
kurencjach: wspinanie przy 
użyciu drabiny hakowej, po-
żarniczy tor przeszkód, szta-
feta 4x100 m z przeszkodami 
oraz ćwiczenie bojowe. 

Po wielu latach starań, 
ćwiczeń  i rywalizacji po raz 
pierwszy reprezentacja KP 
PSP w Wejherowie w ge-
neralnej klasyfikacji zajęła 
pierwsze miejsce i została mi-
strzami województwa pomor-

Strażacy z naszego powiatu najlepsi w województwie

Mistrzowie Pomorza
Reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie pod kie-

rownictwem mł. bryg. Tomasza  Kołakowskiego zwyciężyła w IX Mistrzostwach Woj. Pomor-
skiego w Sporcie Pożarniczym. Drużyna wystartowała składzie: asp. Piotr Kwiatkowski, mł. 
asp. Damian Wenta, mł. asp. Karol Wojciechowski, mł. ogn. Łukasz Kaczmarek, st. sekc. Woj-
ciech Brzeski, sekc. Sebastian Staroszczyk, sekc. Robert Żółtowski, sekc. Marcin Grochowski, 
sekc. Adam Dettlaff, st.str. Patryk Proń.

skiego w sporcie pożarniczym. 
Drugie miejsce zajęła re-

prezentacja Komendy Miej-
skiej w Słupsku, a trzecie 
- reprezentacja KP PSP w Ko-
ścierzynie.

Po powrocie z mistrzostw,  
komendant powiatowy PSP 
mł. bryg. Andrzej Papke i 
jego zastępcy -  st. bryg. Piotr 
Ściebura i bryg. Jacek No-
wak, a także starosta wej-
herowski Gabriela Lisius i 
etatowy członek Zarządu Po-
wiatu Jacek Thiel pogra-
tulowali mistrzom w sporcie 
pożarniczym. Fot. Materiały KP PSP

30.07.2015

24 czerwca br.  przed godz. 
6.00 dyżurny Straży Miejskiej 
otrzymał telefoniczne zawia-
domienie, że na ulicy Zamko-
wej widać duże zadymienie. 
Okazało się, że pali się prze-
znaczony do rozbiórki budy-
nek. Z zajętego już ogniem i 
dymem budynku słychać było 
wołanie o pomoc. Funkcjona-
riusze Policji i Straży Miej-
skiej wpadli na pomysł, aby 
pod okno, z którego dochodził 
głos człowieka, podstawić poli-
cyjny radiowóz. Po jego dachu  

Strażnik miejski w Wejherowie - insp. Sła-
womir Walczewski, narażając się na utratę 
zdrowia i życia, wyciągnął z płonącego bu-
dynku 55-letniego mężczyznę. 

do środka  budynku wszedł  
insp. Sławomir Walczewski i 
wyprowadził przez okno z pło-
nącego budynku  55-letniego 
mężczyznę. W akcji pomagał 
mu strażnik Piotr Semmer-
ling. 

W imieniu prezyden-
ta Wejherowa odważnym 
strażnikom podziękował za 
bohaterski czyn zastępca pre-
zydenta Piotr Bochiński. 
Szczególne uznanie należy się 
inspektorowi Walczewskie-
mu, który z narażeniem życia, 
nie bacząc na płomienie i dym, 
wskoczył do płonącego budyn-
ku i uratował życie człowieka.

- Nie czuję się bohaterem 
- podkreśla Sławomir Wal-
czewski, strażnik i znany były 
piłkarz WKS Gryf Wejherowo. 

Bohaterski strażnik został 
wyróżniony również nagro-
dą Starosty Wejherowskiego 
oraz Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Po-
żarnej w Wejherowie. 

Funkcjonariusz SM

Uratował życie

Towarzystwo Obrony 
Zwierząt RP apeluje o właści-
wą opiekę nad zwierzętami w 
czasie upałów.  Powinniśmy 
pamiętać o stałym dostępie 
zwierząt do wody w pomiesz-
czeniu wentylowanym. Najle-
piej udostępnić psom i kotom 
pomieszczenia, w których jest 
zimna podłoga (np. łazienki 
z posadzką), nie zostawiamy 
zwierzaka na balkonach, w 
nagrzanych pomieszczeniach, 
zamkniętych samochodach. 

Pies reguluje temperaturę po-
przez ziajanie (dyszenie) więc 
nie zakładamy kagańca, jeżeli 
nie ma takiej potrzeby!  

Pamiętajmy o wolnobytu-
jących kotach, zostawmy im 
wodę w ogrodzie lub np. przy 
okienkach piwnicznych.

Ptaki również muszą pić, 
więc nie wstydźmy się wysta-
wiać miski z wodą w okolicach 
drzew lub na parapetach na-
szych mieszkań. Pomóżmy im 
przetrwać upał.

Podczas letnich upałów

Pomóżmy
zwierzętom
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Wejherowo z zadłużeniem 
24,2 proc. (w stosunku do ca-
łorocznych dochodów) znaj-
duje się na 9, przedostatniej 
pozycji wśród gmin powiatu 
wejherowskiego w rankingu 
zadłużenia samorządów. 

W województwie pomor-
skim, w tym samym zesta-
wieniu Wejherowo, zajmuje 
81 pozycję na 123 samorządy. 
W obu rankingach, im gmina 
jest wyżej w zestawianiu, tym 
jest bardziej zadłużona.

Niewielkie zadłużenie 
Wejherowa cieszy tym bar-
dziej, że w mieście realizo-
wanych jest wiele inwestycji, 
na które samorządy na ogół 
zaciągają kredyty. Powstała 
Filharmonia Kaszubska, bu-
dowane są nowe ulice i trasy 
rowerowe, prowadzona jest 
rewitalizacja śródmieścia i 
parku miejskiego. Jak wi-
dać, miasto racjonalnie wy-
daje środki z budżetu a także 
zdobywa dotacje zewnętrz-
ne. Dzięki temu jest jednym 
z najmniej zadłużonym sa-
morządów w powiecie wejhe-
rowskim.

- Inwestujemy efektywnie i 
rozsądnie - mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa. - Wejherowo cały 
czas realizuje różne przedsię-
wzięcia z własnych środków, 
jednocześnie ubiega się o ko-
lejne środki unijne.

W ubiegłym roku Wejhe-
rowo przeznaczyło 17,5 mln 
zł na inwestycje. To dobry 
wynik jeśli weźmiemy pod 
uwagę relatywnie małe za-
dłużenie miasta. 

Wśród miast w powiecie 
wejherowskim Wejherowo 
ma  najwyższe wydatki in-
westycyjne na mieszkańca 
przy najniższym  wskaźniku 
zadłużenia.

AK.

Na podstawie danych z 
www.wejherowo.pl oraz 

www.nadmorski24.pl

Wejherowo - dużo inwestycji, mało długów

Rozsądne i efektywne 
wydatki miasta

Nieco ponad 24-procentowe zadłużenie Wejherowa sprawia, że stolica powiatu jest najmniej 
zadłużonym miastem w powiecie wejherowskim. Tak wynika z informacji, opublikowanej 
przez Ministerstwo Finansów.

INWESTYCJE
W 2014 roku najwięcej 

środków przeznaczono na in-
westycje, związane z budową 
i modernizacją dróg. 

Wyremontowano na-
wierzchnię ulicy Płk. Dąbka. 
Utwardzono przy pomocy 
płyt drogowych m.in. ulice: 
Traugutta, Inżynierską/Archi-
tektów, Trepczyka, Nową oraz 
częściowo ulice: Mestwina, 
Modrą, Podmiejską, Wschod-
nią, Wejherowską, Kar-
nowskiego, Konopnicką. 
Wymieniono  nawierzchnię 
chodników w ulicach: Matej-
ki, Płk. Dąbka, Kochanowskie-
go, Parkowej. Wybudowano 
parking w kwartale ulic Ko-
pernika i Sobieskiego, ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 
Sobieskiego, parking przy ul. 
Św. Jacka oraz przy ul. We-
teranów. Wykonano prace 
projektowe nowych węzłów 
drogowych, przygotowując 
się do pozyskania środków 
unijnych. Miasto realizowało 
także inwestycje w szkołach, 
parku miejskim, budownic-
twie mieszkaniowym.

 ZADŁUŻENIE I WYDATKI

        Zadłużenie w procentach  Wydatki na inwestycje
        do całorocznych dochodów        na jednego mieszkańca

Wejherowo               24,2                    347 zł

Reda   26,2     289 zł

Rumia   38,8    325 zł

DZIEWIĄTA POZYCJA NA LIŚCIE

Zadłużenie gmin powiatu wejherowskiego (w procen-
tach do całorocznych dochodów):

1. Gniewino    62,1 *
2. Rumia    38,8
3. Choczewo   35,5
4. Szemud    31,8
5. Wejherowo gmina   29,1
6. Łęczyce   28,1
7. Reda    26,2
8. Luzino    25,2
9. Wejherowo miasto   24,2
10. Linia       2,5
*  Gniewino jest najbardziej zadłużoną gminą w województwie po-

morskim, zajmując pod tym względem pierwsze miejsce na Pomorzu

Takie obrazki nikogo w mieście nie dziwią. Obecnie 
budowany jest parking obok cmentarza na Śmiechowie, 
a na drugim końcu miasta powstaje Węzeł Działki. To 
tylko niektóre inwestycje, realizowane w Wejherowie.

Poszło m.in. o artykuł  "Radni uciekli w krzaki" autorstwa 
naszego felietonisty Doktora Pulsa z 2 kwietnia br. Publikacja 
dotyczyła generalnie bezczynności, wręcz tchórzostwa,  części 
radnych wobec rozwiązania problemu przyszłości wejherow-
skiego Zakładu Usług Komunalnych. Stare przysłowie mówi 
„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. Coś musiało być w tym ar-
tykule, skoro niektórzy radni zareagowali tak histerycznie. Cze-
go się przestraszyli? 

Radni, którzy poczuli się dotknięci naszą krytyką i wypo-
wiadali się na sesji  (Grzegorz Skworoński, Teresa Skowrońska, 
Henryk Jarosz),  przez ponad dwa miesiące (!) po ukazaniu się 
wspominanego tekstu w żaden sposób nie potrafili odnieść się 
do jego treści. Nasze łamy są otwarte na różne głosy, a radni 
Skowrońska czy Jarosz nie raz wypowiadali się w Pulsie. Do tej 
napaści na Puls podłączył się radny Maciej Łukowicz.

Żaden z radnych nie wypowiadał się merytorycznie, radni 
nie podawali faktów i argumentów świadczących o innym sta-
nie spraw opisywanych przez Puls, ale obrażali dziennikarzy ga-
zety, grozili, żądali od prezydenta, aby nie zlecał gazecie reklam 
i ogłoszeń. 

Radny Łukowicz skompromitował się stwierdzeniem cyt. „Je-
śli większości radych się nie podoba, są oburzeni, to miasto nie 
powinno tam dawać ogłoszeń. Zbiorę podpisy w tej sprawie, 
aby była podkładka”. Radny Maciej Łukowicz powinien chyba 
zmienić nazwisko na Maciej Łukaszenka, bowiem to jest stwier-
dzenie rodem z Białorusi lub minionej już komuny. To jawna 
groźba wobec wolnych mediów! Wychodzi na to, że teksty w 
gazetach, w tym przypadku w Pulsie, mają podobać się radnym, 
inaczej trzeba gazetę ukarać. To szantaż wobec dziennikarzy 
i wywieranie niedozwolonego nacisku na treść publikacji. Jak 
radny jest oburzony, to trzeba zabrać ogłoszenia i tyle. Nie jest 
ważne, że radni mogą coś robić źle, że mogą szkodzić miastu, 
ważne aby nikt o tym nie pisał, aby zamknąć usta niepokornym. 
To ma rozwiązać problem? Radni nie chcą podjąć dyskusji, wy-
tłumaczyć lub zmienić swoich działań. Tak mówią przedstawi-
ciele władzy i to jest właśnie oburzające!  I niepokojące zarazem. 

Otóż oświadczam, że nie uda się zamknąć ust dziennikarzom 
Pulsu. Nie damy się zastraszyć i będziemy patrzyli władzy na 
ręce. O tym, co piszemy będą decydowali nasi dziennikarze i 
czytelnicy, a nie radni. Na szczęście jest jeszcze prawo, które re-
guluje wydatki publiczne, również w zakresie zlecania reklam  
i ogłoszeń. Zgodnie z nim Urząd Miejski w Wejherowie zleca 
ogłoszenia różnym mediom, niezależnie od ukazujących się w 
nich materiałów.                Anna Kuczmarska, redaktor naczelna

Patrzymy władzy na ręce 

Radni boją się 
Pulsu?

Podczas ostatniej, czerwcowej sesji Rady Miasta 
Wejherowa miał miejsce bezprzykładny atak nie-
których radnych na naszych dziennikarzy. Radni 
grozili gazecie, przy czym merytorycznie nie od-
nieśli się do publikacji Pulsu. Ta wręcz histeryczna 
reakcja świadczy o tym, że widocznie nasze spo-
strzeżenia były celne i radni przestraszyli się praw-
dy. Oświadczam, że Puls nie zamierza uginać się 
pod presją władz.
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INWESTYCJE

KOMUNIKAT MZK
Zamknięcie 

ul. Sucharskiego
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 

uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2015 roku w związ-
ku z budową „Węzła Działki” i zamknięciem przejazdu ul. 
Sucharskiego linie MZK nr 3 i 7 zostaną skierowane 
objazdem przez Drogę Krajową nr 6 oraz ulicami Kwia-
towa i Dworcowa. 

Na trasie objazdu będą obowiązywać wszystkie zlo-
kalizowane tam przystanki MZK.

W okresie zamknięcia przejazdu ul. Sucharskiego na 
odcinku pomiędzy rondem Zibertowo i przystanka-
mi Bolszewo Zamostna zostanie uruchomiona linia 
zastępcza nr 33, umożliwiająca przesiadki w kierunku 
osiedla Sucharskiego i Zibertowa na przystankach Bol-
szewo Zamostna z/do linii 3 i 7.

Nieczynne będą przystanki: „Dom Działkowca” i 
„Ogródki Działkowe” w obydwu kierunkach.

MZK Wejherowo przeprasza pasażerów za utrudnie-
nia w korzystaniu z usług wejherowskiej komunikacji 
miejskiej. 

Informacje DYSPOZYTOR tel. 58 572 29 33 
oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl 

Ruch kołowy na czas budowy skierowany został objazdem 
przez drogę krajową nr 6 oraz ulicami Dworcową i Kwiatową.

Przypomnijmy, że budowana ulica ma przebiegać między 
ogródkami działkowymi a osiedlem Orlex przy ul. Sobieskiego, 
aż do połączenia z drogą krajową nr 6 na wysokości Powiatowe-
go Urzędu Pracy. Na tym odcinku wybudowane zostanie także 
rondo, które umożliwi w przyszłości połączenie ul. Łęgowskiego 
z ul. Zachodnią.

Władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac budowlanych, 
a kierowców o zachowanie prędkości zgodnie ze znakami i 
dostosowanie się do tymczasowej zmiany organizacji ruchu. 
Jednocześnie przepraszają za możliwe utrudnienia podczas 
prowadzenia robót budowlanych.

Zamknięty odcinek ulicy Sucharskiego 

Objazd krajową „szóstką”
Rozpoczęła się budowa „Węzła Działki” w Wejherowie. Z tego powodu od 1 lipca zamknię-

ta została ulica Sucharskiego - na odcinku 100 metrów w obie strony od Domu Działkowca. 
Samochody muszą omijać ten odcinek do końca sierpnia br., ale piesi i rowerzyści mogą się 
poruszać całą ulicą Sucharskiego.

Linie autobusowe MZK Wejherowo: 3, 7, 33

To nazwa układu drogowego, który obejmuje nową uli-
cę wraz z dwoma rondami na odcinku od ul. Sucharskie-
go-Sobieskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 6, na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. 

Budowane obecnie  „Węzeł Działki” i połączenie Lele-
wela-Nadrzeczna są elementami Zachodniego Połączenia 
Drogowego Wejherowa, które wraz z innymi planowany-
mi odcinkami dróg będzie stanowiło ważny ciąg komuni-
kacyjny, omijający centrum miasta.

Zachodnie Połączenie Drogowe Wejherowa to strate-
giczny ciąg komunikacyjny - od ul. Strzeleckiej przez las do 
skrzyżowania z ul. Sucharskiego-Sobieskiego, dalej przez 
Węzeł Działki do skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, 
następnie przez nową ul. Karnowskiego do ul. Przemysło-
wej i dalej do ul. Ofiar Piaśnicy, a potem przez ul. Lelewela 
i Nadrzeczną do ul. Chopina. Zadanie będzie realizowane 
etapami przez kilka lat. 

Co to jest „Węzeł Działki”?

Rozwój miasta, polepsza-
jąca się infrastruktura oraz 
zwiększająca się liczba miesz-
kań oddawanych w Wejhero-
wie powodują, że coraz więcej 
osób postanawia się tutaj osie-
dlić. 

Od 2000 r. liczba mieszkań-
ców wzrosła aż o 5 342 osoby. 
Generalnie co roku liczba wej-
herowian rośnie. Stabilna po-
lityka zarządzania miastem 
oraz stworzenie odpowiednich 
warunków do zamieszkania 
zatrzymały tendencję uciecz-
ki mieszkańców z miasta, pa-
nującą w latach 90.

Wakacyjny pociąg „Słoneczny” z Warszawy do Ustki z przystan-
kiem w Wejherowie kursuje od 28 czerwca, dzięki czemu wejhero-
wianie mogą dojechać do Ustki i do Warszawy. Podróż „Słonecznym” 
jest szybka i komfortowa. W pociągu można nieodpłatnie prze-
wieźć też psa lub rower. Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, jest to kolejny element poprawy jakości życia 
mieszkańców Wejherowa.

Pociąg rusza z Warszawy Zachodniej o godz. 6.56, a do Wejhero-
wa dociera o 11:25. Do Ustki dojeżdża o 12.51. W podróż powrotną 
z tego miasta wyjeżdża o godz. 15.02, w Wejherowie pojawia się o 
16:32, a do Warszawy dociera o 21.19. Będzie kursować codziennie 
do 30 sierpnia.

Cena biletu normalnego w relacji Warszawa-Ustka to 60 zł, zaś w 
relacji Trójmiasto-Ustka – 29,70 zł. Więcej informacji: www.mazo-
wieckie.com.pl lub pod nr tel. Call Center KM 22 364 44 44.

Atrakcyjne Wejherowo

Dobre miejsce 
do zamieszkania

Wejherowo staje się coraz atrakcyjniej-
szym miejscem do zamieszkania, co poka-
zują dane GUS. Przez ostatnie 15 lat stale 
wzrasta liczba mieszkańców miasta. Dzisiaj 
w Wejherowie mieszkają na stałe 50 292 oso-
by. W 1999 roku było 44 969 wejherowian.

W 2011 r. przekroczyliśmy 
liczbę 50 tys. mieszkańców. 
Do Wejherowa przeprowa-
dzają się głównie mieszkań-
cy aglomeracji trójmiejskiej, 
zwłaszcza z Gdyni. Są to w 
większości ludzie młodzi.

W 2014 r. GUS odnotował 
niewielkie wahnięcie w licz-
bie ludności Wejherowa, któ-
ra zmniejszyła się w stosunku 
do 2013 r. o 48 osób. To bar-
dzo niewielkie odchylenie przy 
liczbie ponad 50 tys. wszyst-
kich mieszkańców, nie ma 
żadnego wpływu na funkcjo-
nowanie miasta.

Słoneczny pociąg
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MIASTO I POWIAT

List intencyjny w tej spra-
wie został podpisany 24 czerw-
ca br. przez członka zarządu 
PKP S.A. Oddział Gospoda-
rowania Nieruchomościami 
w Gdańsku Jarosława Ba-
tora oraz starostę i prezyden-
ta. Strony zobowiązały się do 
wspólnej przebudowy dworca 
w Wejherowie. 

PKP w ramach plano-
wanych inwestycji w latach 
2015-2017 zmodernizuje bu-
dynek, dostosowując go do 
obowiązujących przepisów 
i standardów europejskich. 
Powiat wejherowski i mia-
sto Wejherowo zagospodaru-
ją I piętro i poddasze dworca 
o łącznej powierzchni ponad 
400 m2, z przeznaczeniem na 
cele kulturalne i edukacyjne, 
w ramach projektu o roboczej 
nazwie „Kolej na Kulturę ”. 

- Wejherowski zabytkowy 
dworzec został zbudowany 

W ciągu dwóch lat PKP wyremontuje dworzec kolejowy w Wejherowie

Kasy, poczekalnia i  „poczytalnia”
Dzięki wspólnym staraniom starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius i prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta dworzec kolejowy 

w Wejherowie zostanie zmodernizowany przez PKP. W ciągu dwóch lat ma stać się wizytówką nie tylko miasta, ale i całego powiatu. 

ponad 150 lat temu - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Od 
wielu lat zabiegaliśmy o re-
mont tego budynku. Cieszę 
się, że wspólnie z powiatem i 
koleją doprowadzimy do tego, 
aby stał się wizytówką kul-
turalno-edukacyjną Wejhe-
rowa. Dążymy do tworzenia 
jak najlepszych warunków 
dla rozwoju środowisk twór-
czych i wykorzystywania ich 
kreatywności, a takie z pew-
nością znajdą się w zmoder-
nizowanym budynku dworca. 

Samorządy postanowiły 
zaadoptować część budynku 
dworca kolejowego w Wejhe-
rowie na potrzeby dwóch dzia-
łów Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie: Działu 
Historii Miasta Wejherowa 
oraz Działu Antropologii Kul-
tury Kaszub.  

- Umieszczone tam zosta-
ną pracownie, sala, w której 
odbywać się będą lekcje mu-
zealne dla różnych grup wie-
kowych oraz spotkania kół 
zainteresowań - mówi staro-
sta Gabriela Lisius

Planuje się również 
utworzenie punktu spotkań 
młodzieży szkół średnich, 
dojeżdżającej do Wejhero-
wa autobusami PKS i SKM 
- tzw. Poczytalnię. W tej czę-
ści  Starostwo proponuje or-
ganizację przestrzeni dla 
młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnej, która z racji miej-
sca zamieszkania i powiązań 
komunikacyjnych zmuszona 
jest korzystać z dworca SKM 
oraz dworca PKS w Wejhe-
rowie. 

Do wyremontowanego 
dworca PKP swoje kasy za-
mierza przenieść również 
PKS.

Starosta Gabriela Lisius, przedstawiciel PKP Jarosław Bator i prezydent Krzysztof 
Hildebrandt po podpisaniu listu intencyjnego.

Pomysł na utworzenie te-
go typu przedsiębiorstwa spo-
łecznego zrodził się w Gminie 
Wejherowo, która wystąpiła 
z propozycją  partnerstwa.

- Powiat wejherowski 
i gmina Wejherowo pod-
jęły inicjatywę założenia 
spółdzielni socjalnej,  aby 
umożliwić podjęcie zatrud-
nienia osobom najbardziej 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, długotrwale bez-
robotnym, niepełnospraw-
nym, uzależnionym i ofiarom 
patologii - mówi wicestarosta 
wejherowski Witold Reclaf. 
- Głównym celem będzie za-
tem reintegracja społeczna i 
zawodowa osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej. Utworze-

Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna

Szansa na zatrudnienie
Na czerwcowych sesjach Rady Powiatu Wejherowskiego i Gminy Wej-

herowo przyjęto uchwały intencyjne w sprawie powołania spółdzielni so-
cjalnej pod nazwą Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” 
z siedzibą w Bolszewie. Będzie to pierwsza w województwie pomorskim 
spółdzielnia socjalna, prowadzona przez dwa samorządy. 

nie spółdzielni socjalnej ma 
im ułatwić wejście na rynek 
pracy.

Korzyści będą obopólne. Z 
jednej strony mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego otrzy-
mają szansę na zatrudnienie, 
a z drugiej  oba samorządy 
będą  wspierać osoby zagro-
żone wykluczeniem społecz-
nym.

- Chodzi tu głównie o reali-
zację zadań gminnych, które 
obecnie samorząd zleca fir-
mom zewnętrznym - mówi 
Witold Reclaf. - Podobnie 
sytuacja wygląda w powiecie 
wejherowskim. Odtąd pra-
ce porządkowe, położonych 
na terenie gminy i powiatu 
obiektów rekreacyjnych czy 
pamięci narodowej, samorzą-

dy będą mogły zlecić pracow-
nikom spółdzielni socjalnej 
„Kaszubia”.

Spółdzielnia będzie pro-
wadzić działalność gospodar-
czą w oparciu o pracę swoich 
członków. Wkładem finan-
sowym powiatu będzie uisz-
czenie wpisowego i wkładu 
członkowskiego.  Ponadto 
wkładem Powiatu i Gminy 
do spółdzielni mogą być nie-
odpłatne usługi wykonywane 
przez pracowników samorzą-
dowych, w szczególności w 
zakresie księgowości, pomocy 
administracyjnej i prawnej.

Ustawa dopuszcza wspie-
ranie spółdzielni socjalnej 
poprzez dotację, co wyma-
gać będzie podjęcia odrębnej 
uchwały.

Na spotkaniu w Auli im. 
Jana Pawła II przy Kolegiacie 
Świętej Trójcy w Wejherowie 
licznie zebrani mogli posłu-
chać informacji o kulisach 
zwycięskiej kampanii prezy-
denckiej. 

Warto przypomnieć, że 
poseł  Sellin był wiceszefem 
sztabu wyborczego Andrzeja 
Dudy. Spotkanie było też oka-
zją do podziękowania osobom 
zaangażowanym w  kampa-
nię wyborczą, w szczególności 
mężom zaufania. Na koniec 
zebrani zadawali posłowi py-
tania, dotyczące bieżących 
spraw m.in planowanego w 
naszym kraju referendum.

- Minione wybory napawa-
ją radością, ale uświadamia-
ją nam również konieczność 
dalszej pracy przed wybora-

Jarosław Sellin w Wejherowie

Kulisy zwycięstwa
„Jak zwyciężyliśmy” - pod takim tytułem, 17 czerwca odbyło się w 

Wejherowie spotkanie posła na Sejm RP Jarosława Sellina z członkami 
i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z powiatu wejherowskiego.

mi parlamentarnymi - powie-
dział prowadzący to spotkanie 
Wojciech Rybakowski.

Po trwającym ponad go-

dzinę spotkaniu,  członkowie 
i sympatycy PiS udali się na 
spotkanie integracyjne do Ro-
bakowa w gminie Luzino.
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WYDARZENIA

Będą też place zabaw, ka-
wiarnia, mała scena i doce-
lowo nowa siedziba Urzędu 
Gminy. Pierwszy etap prac 
kosztował około 1,4 mln zł, z 
czego 85 procent stanowiło do-
finansowanie Lokalnej Grupy 
Rybackiej.

Otwarcie nowego centrum 
Luzina połączono z obchodami 
25-lecia Samorządu. Z tej oka-
zji odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Luzino, podczas 
której było wiele wspomnień i 
podziękowań. 

Podczas otwarcia zmodernizowanego centrum Luzina, 
tradycyjną wstęgę przecinali gospodarze i goście.

Nowoczesne centrum wsi 

Metamorfoza
Luzina 

Staw z fontanną, alejki i stylowe lampy, mo-
nitoring oraz Wi-Fi - centrum Luzina zmieniło 
się w miejsce ładne i nowoczesne, a to jeszcze 
nie koniec metamorfozy byłego torfowiska. 

Na uroczystość przybyli go-
ście, a wśród nich marszałek 
Senatu RP Bogdan Boruse-
wicz, senator RP Kazimierz 
Kleina, poseł Jerzy Budnik 
oraz starosta powiatu wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius. 

Wśród uczestników jubile-
uszowej sesji Rady Gminy (ok. 
100 osób) nie zabrakło rad-
nych wszystkich siedmiu ka-
dencji gminnego samorządu, 
pracowników urzędu i jedno-
stek organizacyjnych Gminy 
Luzino.

O G Ł O S Z E N I E

60 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy

Uroczystość i zabawa

Fot. Dorota Bławat

 W ostatnich latach ROD 
im. F. Ceynowy może po-
chwalić się nagrodami na 
licznych konkursach ogól-
nopolskich i okręgowych, a 
także rozbudową infrastruk-
tury na terenie ogrodu (m.in. 
modernizacja kanalizacji i 
częściowa modernizacja in-
stalacji elektrycznych). 

W 2015 roku w Wejherow-
skim Budżecie Obywatel-
skim jednym ze zwycięskich 
projektów okazał się projekt 
prezesa zarządu ROD, Ka-
zimierza Miotka pn. „Zie-
lona Szkoła – uczymy dzieci 
dbania o przyrodę”. Projekt 
czeka obecnie na realizację.

Z okazji jubileuszu w ko-
ściele pw. Chrystusa Króla 
ks. dziekan Daniel Nowak 
odprawił uroczystą mszę św., 
po której działkowcy przeszli 
w pochodzie na teren ogrodu. 

Przedstawiciele Polskiego 
Związku Działkowców, któ-
rzy znaleźli się wśród gości 
uroczystości, przekazali oka-
zjonalne puchary: Puchar 
Prezesa Okręgowego Zarzą-
du PZD w Gdańsku  oraz Pu-
char Prezesa Krajowej Rady 
PZD. Zasłużeni działkowcy 

odebrali srebrne i brązowe 
medale za wieloletnią dzia-
łalność, a wszyscy działkow-
cy z tego ogrodu otrzymali 
okazjonalne medale z oka-
zji rocznicy, przygotowane 
przez Zarząd ROD.

Po oficjalnej odbyła się 
biesiada przy muzyce zespo-

łu „Giga Akord” oraz licz-
ne konkursy z tradycyjnym 
przeciąganiem liny. Zabawa 
trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Działkowcom gratulu-
jemy jubileuszu, życzymy  
owocnych plonów i dalszych 
sukcesów w konkursach.

Najstarszy w Wej-
herowie, Rodzinny 
Ogród Działkowy im. 
Floriana Ceynowy w 
Wejherowie przy ul. 
Nadrzecznej święto-
wał 60-lecie istnienia.

Nominację wręczył ks. D. Nowakowi ks. arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź, który podjął decyzję o tej i innych zmia-
nach w Archidiecezji Gdańskiej. Dekanat Wejherowo jest 
jednym z 24 dekanatów katolickich na jej terenie, a w jego 
skład wchodzi 10 parafii.

61-letni ks. prałat Daniel Nowak jest znany m.in. jako 
kapelan Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka i kapłan niezwy-
kle zasłużony dla upamiętniania ofiar niemieckiej zbrodni 
w Lasach Piaśnickich. 

Na stanowisku dziekana dekanatu zastąpił ks. prałata 
Tadeusza Reszkę, który od wielu lat sprawował tę funkcję.

Ks. prałat Daniel Nowak, proboszcz parafii 
pw. Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej w 
Wejherowie otrzymał nominację na dziekana 
Dekanatu Wejherowo. 

Ks. Daniel Nowak 
nowym dziekanem
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O G Ł O S Z E N I E

POWIAT

Komisja Rewizyjna i Re-
gionalna Izba Obrachunko-
wa pozytywnie zaopiniowały 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu powiatu za 2014 r., 

Dla Starosty i Zarządu Powiatu

Absolutorium jednogłośnie
Radni Powiatu Wejherowskiego jednogłośnie udzielili absoluto-

rium staroście Gabrieli Lisius i całemu Zarządowi Powiatu Wejhe-
rowskiego za wykonanie budżetu w 2014 roku. 

w którym dochody wynosiły 
147 151 535 zł (102,78% pla-
nu), a wydatki 145 369 771 zł 
( 97,49% planu).

Największy udział w bu-

dżecie powiatu stanowiły wy-
datki na oświatę i wychowanie 
(ponad 60 mln zł, 41,% wydat-
ków), pomoc społeczną (27,6 
mln zł - 19% wydatków) oraz 

na drogi powiatowe (ponad 20 
mln zł - 14% wydatków).

16 460 537 zł przeznaczono 
na wydatki majątkowe, głów-
nie na inwestycje, w tym po-
nad 10,8 mln zł na inwestycje 
drogowe oraz niespełna 5 mln 
zł na  inwestycje w oświacie.

 Zaproszenie
W tym roku mija 50 lat istnienia wejhe-

rowskiego „Elektryka”. Z tej okazji 2 paź-
dziernika 2015 r.  odbędzie się uroczystość, 
związana z  jubileuszem tej  renomowanej 
szkoły.  

Wszystkich jej absolwentów, sympaty-
ków i przyjaciół zapraszamy, aby w tym 
niezwykłym  dniu odwiedzili mury szko-
ły, by wspólnie z dyrekcją, pracownikami, 
uczniami i zaproszonymi gośćmi wrócili 
wspomnieniami do tego, co minęło.

   
mgr inż. Krystyna Grubba

                Dyrektor ZSP nr 2 
              w Wejherowie

Puchar ministra dla Luzina

Smak tradycji

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za najlepszą pu-
blikację kulinarną promującą lokalne i regionalne potrawy o 
w 2015 r. odebrała autorka opracowania - Maria Krośnicka, 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Luzinie w towarzystwie wójta 
Gminy Luzino - Jarosława Wejera. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Gdowie, podczas V 
Jubileuszowego Festiwalu Rosołu.

„Smak tradycji - dziedzictwo kulinarne Gmi-
ny Luzino” to najlepsza w Polsce publikacja, 
promująca lokalne potrawy! 

R E K L A M A
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Przez te wszystkie la-
ta  działalność Klubu skie-
rowana była niezmiennie na 
świadczenie usług, które wpi-
sują się w pojęcie reintegracji 
społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Usługi te za-
pewniają osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym po-
moc w uzyskaniu bezpieczeń-
stwa socjalnego, rozumianego 
jako szeroko pojęta profilak-
tyka, aktywizacja zawodowa 
i pomoc w rozwoju osobistym.

Kawałek historii…
Pierwszą siedzibą Klu-

bu Integracji Społecznej by-
ła „Piwnica Wolontariusza” 
mieszcząca się w pomieszcze-
niach piwnicznych Zespołu 
Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej. 
Odremontowany i przygoto-
wany, przy dużym wkładzie 
pracy wolontariuszy, lokal na 
długie lata stał się centrum 
wszystkich projektów i dzia-
łań społecznych skierowanych 
do mieszkańców Wejherowa. 

Do jednej z najbardziej 
udanych inicjatyw zaliczyć 
można powstanie Centrum 
Wolontariatu oraz progra-
mu pomocowego „Jedna 
Pani Drugiej Pani”, skie-
rowanego do bezrobotnych 
kobiet. W ramach programu 
realizowane były najróżniej-
sze działania, z których warto 
wymienić powstanie biulety-
nu Jedna Pani Drugiej Pani, 
tworzonego przez uczestnicz-
ki programu oraz powstanie 
„Niania Klubu”, pełniącego 
rolę punktu opiekuńczego dla 
dzieci matek, które rozpoczę-
ły naukę w szkole średniej 
(punkt, który obecnie działa 
jako świetlica opiekuńczo-wy-
chowawcza).  

Program JPDP został wy-
różniony piątym miejscem 
w ramach ogólnopolskiego 
konkursu na najciekawszą 
inicjatywę aktywizowania 
społeczności lokalnej. W Piw-
nicy Wolontariusza swój po-
czątek miały również akcje 
„Grosz do grosza” - realizo-
wana cyklicznie do dnia dzi-
siejszego przy współpracy z 
oddziałem Caritas  w Wejhe-
rowie oraz działania środo-
wiskowe realizowane obecnie 

10 lat Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie
Mija 10 lat od oficjalnego utworzenia w strukturach Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej - Klubu Integracji Społecznej w Wejhe-
rowie. Jest to jeden z najdłużej funkcjonujących KIS-ów w Polsce i dla-
tego został  uhonorowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
p. Władysława Kosiniak-Kamysza listem gratulacyjnym. 

pod szyldem Organizowania 
Społeczności Lokalnych. 

Przez KIS przewinęło się 
również wiele grup wsparcia i 
grup tematycznych takich jak 
m.in. Grupa Samopomocowa 
dla rodziców dzieci niepełno-
sprawnych, grupa samopo-
mocowa dla opiekunów osób 
chorych na Alzheimera, gru-
pa „Starszy Brat, Starsza Sio-
stra”, „Szkoła dla rodziców” 
czy też grupa „Kawa pedago-
giczna”.

Od  2008 roku w ścisłej 
współpracy z KIS realizowa-
ny był projekt systemowy 
„W drodze do pracy” w ra-
mach którego kilkaset osób 
mogło podnieść swoje kwali-
fikacje zawodowe i społecz-
ne. Realizowany był również 
Program Aktywności Lo-
kalnej „Wspólna sprawa” 
skierowany do grup społecz-
nych z terenu Wejherowa.  
Działania te przerodziły się 
w utworzenie nieformalnej 
grupy społecznej „Śródmie-
ście Wejherowo”, która działa 
do dnia dzisiejszego na rzecz 
mieszkańców okolic śródmie-
ścia miasta.

W Wejherowskim KIS swój 
początek miały  również Klu-
by Seniora – „Po 50-tce” oraz 
„3/4”, który funkcjonuje do 
dnia dzisiejszego. 

Dla kogo?
Klub Integracji Społecznej 

skierowany jest przede wszyst-
kim do osób/rodzin będących 
mieszkańcami Wejherowa,  
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu m.in. 
bezrobocia, niepełnospraw-
ności,  trudności  wychowaw-
czych itp.  

Uczestnikiem Klubu Inte-
gracji Społecznej może zostać 
każda osoba, która wyraża 
chęć poprawy swojej sytuacji 
poprzez nabycie nowych kom-
petencji i umiejętności. 

W jaki sposób?
Wsparcie udzielane w ra-

mach Klubu Integracji Spo-
łecznej udzielane jest na 
podstawie zawartego z pracow-
nikiem socjalnym Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wejherowie, kontraktu socjal-
nego.  Kontrakt socjalny jest 
umową pomiędzy klientem a 

pracownikiem socjalnym na 
mocy którego obydwie strony 
zobowiązują się do realizacji 
określonych zadań. 

Klub  Integracji Społecznej 
w Wejherowie oferuje  szero-
kie wsparcie do którego moż-
na zaliczyć:

1. Działania terapeu-
tyczne

• Poradnictwo dla osób 
uzależnionych dot. dostęp-
nych możliwości leczenia.

• Pomoc psychologiczna - 
świadczona przez dwóch psy-
chologów, skierowana do osób 
doświadczających osobistych 
problemów. Spotkania odby-
wają się raz w tygodniu po 
uprzednim  skierowaniu przez 
pracownika socjalnego.

2. Działania edukacyjno 
-pomocowe

• Organizowanie działań 
aktywizacyjnych dla osób 
bezrobotnych – warsztaty te-
matyczne, organizacja prac 
społecznie użytecznych (wy-
łącznie dla osób bezrobotnych 
będących zarejestrowanych w 
PUP w Wejherowie), udział w 
projektach socjalnych.

• Doradztwo zawodowe - 
wsparcie świadczone  przez 
specjalistów przy współpracy 
z OHP i PUP.

• Świetlice Opiekuńczo-
-Wychowawcze - wsparcie de-
dykowane dla dzieci  uczących 
się w szkołach podstawowych 
i gimnazjach. Na terenie Wej-
herowa prowadzone są dwie 
placówki dla łącznej liczby 45 
dzieci. Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach popołudniowych.

• Szkoła dla rodziców 
-wsparcie skierowane dla ro-
dziców mających trudności 

wychowawcze oraz dla osób 
które takich trudności chcą 
uniknąć w przyszłości. Zaję-
cia prowadzone są cyklicznie 
dwa razy do roku.

3. Poradnictwo prawno-
-administracyjne - wsparcie 
w postaci porad udzielanych 
przez radcę prawnego w za-
kresie prawa rodzinnego i 
cywilnego. Konsultacje odby-
wają się raz w tygodniu po 
skierowaniu przez pracowni-
ka socjalnego.

4. Wspieranie grup samo-
pomocowych i społecznych 
m.in. w organizacji spotkań 
oraz przekształcenia się w or-
ganizację pozarządową. 

5. Wspieranie grup spo-
łecznych  w realizacji akcji 
środowiskowych, rajdów 
itp. skierowanych do miesz-
kańców danego obszaru. 
Wsparcie realizowane jest w 
ramach Organizowania Spo-
łeczności Lokalnej.

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w dzia-
łaniach Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie może 
zgłosić się do właściwego terenowo pracownika socjal-
nego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie lub bezpośrednio do Koordynatora ds. Pomocy 
Instytucjonalnej MOPS Wejherowo (parter, pok. nr 11), 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00. 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tele-
fonu: 58 677 79 87. 

Akcja Środowiskowa „Pieczony Ziemniak”.

Klub Seniora przy pracy.

Turniej rodzin
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N A S Z  P A R T N E R

Uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego 
w osobie starosty Gabrie-
li Lisius i członka Zarządu 
Jacka Thiela. Obecni byli 
reprezentanci władz miasta 
- przewodniczący RM Bog-
dan Tokłowicz i zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Piotr Bochiński. Nie zbra-
kło przedstawicieli Bibliote-
ki Miejskiej oraz gospodarzy, 
czyli KPSW.

Po powitaniu gości przez 
koordynatora WUTW Kry-
stynę Laskowską zebrani 
minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego niedawno profeso-
ra Cyberskiego z KPSW, 
który był wielkim przyjacie-
lem naszego uniwersytetu.

K. Laskowska podsumo-
wała dorobek WUTW na 
który składają się nie tylko 
różnorodne zajęcia i wykłady, 
ale liczne wycieczki jedno- i 
kilkudniowe, piesze wyprawy 
turystyczne, wspólne ogląda-
nie spektakli w Fiharmonii 
Kaszubskiej, a także wyjaz-
dy do teatrów trójmiejskich. 
Grupa teatralna prowadzona 
przez pracowników Biblioteki 
Miejskiej przygotowała i wy-
stawiła dwa przedstawienia 
wg tekstów T. Boya i J. Tu-
wima.

Podczas uroczystości ko-
lejny raz wręczono medal 
„Zawsze Wdzięczni” dla osób 
szczególnie wspierających 
nasz uniwersytet. Tym ra-
zem otrzymała go starosta 
Gabriela Lisius, która by-
ła zaskoczona i wzruszona, 
szczególnie wygłoszoną przez 
Bognę Zubrzycką kolau-
dacją, pełną interesujących 
szczegółów z dzieciństwa i 
młodości pani starosty.

Koordynator WUTW 
przedstawiła zebranym wo-
lontariuszy i Radę Uczelni, 
których obdarowano drob-
nymi upominkami. Goście w 
ciepłych słowach gratulowali 
osiągnięć, a także przyjaznej 
atmosfery panującej wśród 
słuchaczy i działaczy WUTW, 
dziękując za promocję nasze-
go miasta.

Piękną oprawę artystyczną 

W auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie odbyło 
się zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Wejherowskiego Uni-
wersytetu III Wieku YMCA. To już dziewiąty rok działalności tej pla-
cówki, jesienią odbędzie się jubileusz 10-lecia WUTW.

uroczystości zapewnili ucznio-
wie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Wejherowie, 
prezentując program złożony 
ze znanych przebojów muzyki 
filmowej. Brawami nagrodzo-

no utalentowanych muzyków 
i ich nauczycieli, na czele z 
prowadzącą koncert prof. Be-
atą Pelczykowską.

Wanda Kantecka
wolontariusz WUTW

Pod hasłem „Brzechwa na wesoło” rozpoczęły 
się 30 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
zajęcia z cyklu „Wakacje w bibliotece”, w których 
uczestniczy ponad 20 dzieci w wieku od 7 do 12 
lat, zgłoszonych podczas wcześniejszych zapisów.. 
Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Wybie-
ram książkę” dofinansowanego przez Miejską Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Jak informuje instruktor biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek, zajęcia są zróżnicowane, a główna idea wa-
kacyjnej zabawy w bibliotece polega na rywalizacji drużyn. 
Przedmiotem rozgrywek są gry i konkursy prowadzone w opar-
ciu o wiersze dla dzieci Jana Brzechwy. Końcowym elementem 
zajęć będzie pokaz teatrzyków w wykonaniu poszczególnych ze-
społów. Zajęcia prowadzą Magdalena Białczak, Daria Rein-
ke i  Sylwia Małaszycka. 

W ramach imprez ogólnodostępnych  biblioteka zaprasza 
wszystkie dzieci do udziału w Letniej Bibliotece w Pałacu 
(na tarasie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskie) w każdy piątek o godz. 12.30  zaplanowano pokazy 
Teatrzyku Kamishibai. 10 lipca zaplanowano przedstawienie 
„Kotka Milusia”, a 17 lipca - „Szukając Marudka”

15 lipca w godzinach 10.00-11.30 odbędzie się w Pałacu zaba-
wa plenerowa „W krainie bajek”. Natomiast w siedzibie biblio-
teki przy ul. Kaszubskiej 17 lipca (w środę) o godz. 10.30 Teatr 
Urwis zaprezentuje spektakl pt. „Bajeczna księga”.  

Letnia Biblioteka 
nie tylko w Pałacu

Wejherowska bibliote-
ka jest jedną z 50 placó-
wek, które wezmą udział 
w programie edukacyj-
nym „EkoPaka - zamykamy 
obieg surowców”, organi-
zowanym przez INTERSE-
ROH Organizację Odzysku 
Opakowań! 

Do biblioteki będą docierać 
pakiety edukacyjno-zabawowe 
poświęcone poszczególnym su-
rowcom. Chodzi o to, aby dzie-
ci rozumiały, że to, co zostaje z 
produktów - opakowania, zuży-
te elementy - to nie śmieci, ale 
materiał, z którego można stwo-
rzyć coś nowego. EkoPaka jest 
elementem wychowania odpo-
wiedzialnego i wrażliwego eko-
logicznie konsumenta.

Będzie pożytecznie, koloro-
wo i zabawnie. Zachęcamy do 
polubienia profilu programu 
EkoPaka na Facebooku: www.
facebook.com/EkoPaka

EkoPaka
dla dzieci

Podsumowanie roku akademickiego 

Uroczyście w WUTW YMCA

Starosta wejherowski, Gabriela Lisius odebrała od 
słuchaczy WUTW dyplom i medal „Zawsze Wdzięczni”, 
wręczany co roku osobom wspierającym uniwersytet.

Dojazd na terenie 
Wejherowa - gratis

W  bibliotecznej Galerii Na 
Piętrze zagościła wystawa fo-
tografii  „Blue of Merettimo” 
autorstwa Ewy Cichockiej i 
Magdaleny Pannert. Autor-
ki zachwyciły barwy i odcienie 
błękitu maleńkiej wyspy Maret-
timo, pomiędzy Europą i Afryką. 
Jak pisała Magda Pannert:  „Na 
Marettimo wszystko jest niebie-
skie. Niebo i woda, dachówki 
kościelnej dzwonnicy, okienni-
ce domów, elementy rybackich 
łodzi. Stając na nabrzeżu ma się 
ochotę fotografować nie wio-
skę, ale jej błękit. Nawet cisza 
ma… kolor niebieski”.

Zachęcamy do obejrzenia 
wystawy, zapraszając równo-
cześnie na jej finisaż, który od-
będzie się 29 lipca o godzinie 
18.00. Wówczas odwiedzą nas 
autorki, które opowiedzą o swo-
ich podróżach. Wystawę można 
oglądać do 29 lipca w godzi-
nach pracy biblioteki.

Niebieska 
wyspa R E K L A M A
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Przy wsparciu starosty 
wejherowskiego wejherow-
skie liceum złożyło dwa wnio-
ski o  przyznanie funduszy z 
EFS na projekty: „Zagranicz-
na mobilność kadry edukacji 
szkolnej” oraz „Wysoko kwa-
lifikowana kadra edukacyjna 
kluczem do sukcesu uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie.” Dzięki akcep-
tacji wniosków 23 nauczycieli 
będzie uczestniczyć w 34 szko-
leniach w krajach Unii, na 
kwotę ponad 300 tys. zł.

Otwarcia projektów doko-
nał członek Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego Wojciech 
Rybakowski. Pierwsze spo-
tkanie w ramach programu 
Erasmus+ akcja KA1 miało 
na celu obserwację pracy na-
uczycieli podczas lekcji przez 
gości z zagranicznej szkoły 
partnerskiej. Do I LO przy-
były nauczycielki z Hiszpa-
nii, ze szkoły w Mostoles koło 
Madrytu. Poznały one m.in. 
historię liceum, jego tradycje 
oraz projekty realizowane w 
szkole i ofertę zajęć pozalek-
cyjnych. Zapoznały się z pol-
skim systemem edukacji, a 
polskim nauczycielom zapre-
zentowały  system hiszpański 
i informacje o swojej szkole. 
Przewidziano także zwiedza-
nie Wejherowa i Trójmiasta.

Kolejnym etapem projektu 
będzie wizyta delegacji I LO 
w Wejherowie w szkole w Mo-
stoles.  W sumie od czerwca 
do grudnia br. 7 nauczycieli I 
LO wyjedzie na 2-tygodniowe 
kursy do wybranych krajów: 
Hiszpania, Włochy, Austria, 
Wielka Brytania. 

Możliwości dokształcania 
zagranicą i doskonalenia języ-
ków obcych znacząco wpłynie 
na podniesienie jakości pracy 
szkoły i efektów kształcenia. 
Pozwoli również na realizację 
naszego zamierzenia,  jakim 
jest otwarcie dwujęzycznego 
oddziału klasy pierwszej.

Bożena Conradi,
dyrektor ZSP nr 1

W czerwcu br. w I LO w Wejherowie zainaugurowano projekty 
unijne, realizowane przez nauczycieli tej szkoły w ramach pro-
gramu Erasmus+.

Erazmus+ w I LO w Wejherowie

Międzynarodowe 
spotkanie nauczycieli

Od lewej: wicedyrektor ZSP nr 1 Jadwiga Jędrej, 
nauczicelki z Hiszpanii - Estefanía Gutierrez Tenedor 
i  María Pilar Vicente Hernando, dyrektor ZSP nr 1 
Bożena Conradi oraz Katarzyna Bojke - nauczycielka 
języka angielskiego w I LO w Wejherowie

Wejherowski „Elektryk” 
(Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2) to lider kształ-
cenia zawodowego na terenie 
powiatu, a nawet wojewódz-
twa. Jego mury każdego roku 
opuszczają absolwenci techni-
kum, szkoły zasadniczej i li-
ceum ogólnokształcącego. 

Oferta edukacyjna szko-
ły jest bardzo bogata, każdy 
młody człowiek ma możliwość 
odnalezienia w niej swojego 
miejsca, realizacji własnych 
planów. 

Od nowego roku szkolnego, 
poza tradycyjnymi kierunka-
mi kształcenia w technikum 
(technik elektryk, technik 
elektronik, technik informa-
tyk, technik teleinformatyk), 
w oddziałach sportowych li-
ceum, wdrożona zostanie 
innowacja pedagogiczna 
„Bezpieczeństwo publicz-
ne”, przygotowująca do pod-
jęcia dalszej nauki i pracy 
w różnego rodzaju służbach 
bądź organizacjach powiąza-
nych z ogólnie pojętym bez-
pieczeństwem. 

Kolejną nowością są rocz-
ne kursy zawodowe dla do-
rosłych, dające kwalifikacje: 
montaż i konserwacja urzą-
dzeń elektrycznych; montaż 

Wejherowski „Elektryk” 
liderem kształcenia

Droga przez park, przejście dla pieszych, czerwony, okazały budy-
nek. Każdy wejherowianin wie - jesteśmy w „Elektryku”. Ta znana 
szkoła w październiku tego roku obchodzi swój jubileusz. Technikum 
Elektryczne liczy sobie zacne 50 lat. Historia placówki sięga jednak 
dalej, bowiem budowa obiektu rozpoczęła się w 1903 roku. 

i konserwacja instalacji elek-
trycznych; montaż i eksplo-
atacja komputerów osobistych 
oraz urządzeń peryferyjnych.

Do egzaminów zewnętrz-
nych - maturalnego i po-
twierdzającego kwalifikacje 
zawodowe przygotowuje wy-
kwalifikowana kadra peda-
gogiczna, wśród której są 
doktorzy nauk technicznych, 
wykładowcy uczelni wyż-
szych, czynni zawodowo eg-
zaminatorzy obu egzaminów 
oraz nauczyciele z możliwo-
ścią nauczania kilku przed-
miotów.

Już na pierwszy rzut oka 
widać, że szkoła idzie z du-
chem czasu, stale rozwija 
się, odpowiadając na potrze-
by współczesnego rynku. Po-
siada ona dobrze wyposażone 
pracownie elektryczne i elek-
troniczne. Na uwagę zasługu-
je też bogata infrastruktura. 

Ciekawa historia, setki ab-
solwentów, którzy odnaleźli 
się na polskim i europejskim 
rynku pracy, dyrekcja i ka-
dra na wysokim poziomie - 
to wszystko wpływa na to, że 
wejherowski „Elektryk” jest 
szkołą prestiżową, cieszącą się 
uznaniem - warto w niej kon-
tynuować naukę.

Uroczyście zakończono rok 
szkolny w Niepublicznej 
Szkole Rzemiosła w Wej-
herowie z udziałem prezesa 
wejherowskiego Powiatowego 
Cechu Brunona Gajewskie-
go, prezesa Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej w Gdańsku 
Wiesława Szajdy, a także 
zastępcy prezydenta Wejhe-
rowa Piotra Bochińskiego. 
Nie zabrakło rzemieślników, 
rodziców uczniów, oraz grona 
pedagogicznego z dyrektorem 
Waldemarem Bargańskim. 

Podczas uroczystości świa-
dectwa promocyjne otrzymali 
wyróżniający się uczniowie: 
Karolina Gruba, Monika 
Pranga, Klaudia Chamerek, 
Mariusz Klein, Adam Dro-
bik, Sebastian Melcer, Ad-
riana Rohda, Paulina Langa, 
Michaele Trotzke, Karolina 
Rambiert, Agata Szczepaniak, 
Angelika Paszki, Andrzej To-
biaski i Żaneta Potrykus. Za 
szczególnie aktywną postawę 
w życiu szkoły nagrody otrzy-

mali: Agata Kafka, Monika 
Pranga, Agata Jankowska, 
Adam Drobik, Arkadiusz Rut-
kowski, Piotr Gaffka i Paulina 
Langa. Listy gratulacyjne za 
promowanie dobrego imienia 
naszej szkoły na konkursach 
na szczeblu ogólnopolskim lub 
światowym otrzymali Ania 
Preszon, Dariusz Damps i Pa-
weł Gosz. 

Następnie wręczone zosta-
ły listy gratulacyjne rodzicom 
uczniów i rzemieślnikom.

Listy gratulacyjne wręczo-
no także wyróżniającym się 
pracownikom szkoły, a są to: 
Karol Bronk, Mirosława Ga-
ca, Gabriela Gajewska, Ra-
fał Martusewicz i Waldemar 
Skarżyński.                          

WB.

Nagrody na koniec nauki
W Niepublicznej Szkole Rzemiosła
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Firma BALEX METAL poszukuje kandydatów na stanowisko:

POMOCNIK OPERATORA MASZYN - PRACOWNIK PRODUKCYJNY
Miejsce pracy: Bolszewo
Nr ref: OM/BOLS/15
Naszym pracownikom oferujemy: 
•  zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę
•  pracę w firmie z wieloletnimi tradycjami o stabilnej pozycji na rynku
•  przeszkolenie na stanowisku pracy
•  możliwość podnoszenia kwalifikacji
•  atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych
Od kandydatów oczekujemy: 
•  gotowości do pracy fizycznej w systemie 2 i 3-zmianowym od poniedziałku do piątku
•  gotowości do pracy w nadgodzinach 
•  podstawowej znajomości obsługi komputera
•  chęci do nauki i rozwoju w kierunku operatora maszyn
•  mile widziane wykształcenie techniczne bądź zawodowe oraz posiadanie uprawnień 
do obsługi wózków widłowych lub suwnicy

Do zadań pracownika należeć będzie przygotowanie maszyn oraz surowców do produkcji, 
obsługa maszyn sterowanych numerycznie (CNC), prowadzenie bieżących rozliczeń w systemie 
informatycznym, dbanie o porządek na stanowisku pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email 
praca@balex.eu (w temacie wiadomości proszę o podanie nr ref. ogłoszenia). Więcej infor-

macji na www.balex.eu/praca

 

 Firma BALEX METAL poszukuje kandydatów na stanowisko:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWGO (praca na produkcji)
Miejsce pracy: Bolszewo
Nr ref: OWW/BOLS/15
Naszym pracownikom oferujemy: 
•  zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę 
  (umowy długoterminowe zawierane bezpośrednio z Balex Metal)
•  pracę w firmie z wieloletnimi tradycjami o stabilnej pozycji na rynku
•  przeszkolenie na stanowisku pracy i możliwość doskonalenia umiejętności kierowanie 
   wózkiem widłowym
•  pakiet socjalny: kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe na życie, prywatną opiekę 
   medyczną oraz świadczenia pieniężne na święta
Od kandydatów oczekujemy: 
•  uprawnień do obsługi wózków widłowych 
•  gotowości do pracy fizycznej w systemie 2 i 3 - zmianowym od poniedziałku do piątku
•  gotowości do pracy w nadgodzinach 
•  dobrej organizacji pracy
•  krupulatności i zaangażowania
Zadania:
•  przewożenie wózkiem widłowym płyt warstwowych, blachodachówki oraz innego asortymentu
•  prowadzenie dokumentacji magazynowej
•  dbanie o porządek na stanowisku pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email 
praca@balex.eu (w temacie wiadomości proszę o podanie nr ref. ogłoszenia).

 

O G Ł O S Z E N I A

W 2007 r. Społeczna Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum Społeczne nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Wejherowie roz-
poczęły realizację autorskiego projek-
tu kulturowo-językowego „Asystenci w 
Społecznej - ciekawi siebie” -  w ramach 
Programu Europejskiej Wymiany Stu-
dentów Erasmus, we współpracy z Uni-
wersytetem Gdańskim. 

Zajęcia projektowane są w taki 
sposób, aby uczniowie najpełniej sko-
rzystali z obecności gości z zagranicy. 
Asystenci uczą podstaw historii, geo-
grafii i tradycji swojego kraju, aktywi-
zują do myślenia i mówienia w języku 
obcym. Przygotowują warsztaty języko-
we podczas których uczniowie uczą się 
podstaw języków narodowych. Moty-
wują uczniów do posługiwania się języ-
kiem angielskim w różnych sytuacjach. 
Uczniowie przygotowują prezentacje o 
Kaszubach, o Polsce, opowiadają o cie-
kawostkach związanych ze świętami, 
wcielają się w rolę nauczycieli języka 
polskiego. 

Organizowane są warsztaty kultu-
rowe, zajęcia w terenie gdzie uczniowie 
stają się  przewodnikami po Wejhero-
wie i Gdańsku. W ramach warsztatów 
kulinarnych wspólnie gotowane są tra-
dycyjne potrawy. Tym razem uczniowie 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum  

Hiszpanka uczyła różnorodności

Edukacja wielokulturowa
Asystentka Elisa Castro Lorenzo, studentka z Uniwersytetu Santiago de Compostela 

odwiedziła Wejherowo i Luzino. Afirmowanie różnorodności jest nadrzędnym celem pro-
gramu, którego autorem jest Aleksandra Kurowska-Susdorf - nauczycielka języka angiel-
skiego. Co roku zapraszani są studenci z różnych krajów.

mieli okazję uczyć się podstaw języ-
ka hiszpańskiego.   Asystentka Eli-
sa Castro Lorenzo omawiała tradycje 
świąteczne w Hiszpanii, a jej pobyt w 
Wejherowie i Luzinie jest elementem 
edukacji wielokulturowej, rozumianej 
jako proces intencjonalny, długotrwały 

ROZMAITOŚCI

oraz interakcyjny. Uczy szacunku do inności 
i fascynacji drugim człowiekiem. 

Do współpracy zaproszona została mło-
dzież z I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Wejherowie, Szkoły Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie oraz dzieci z Aka-
demii Przedszkolaka „Tygryski” w Luzinie. 

Grupa z Kanady przyjechała w czerwcu na Ka-
szuby. Organizatorem i duszą wyprawy jest Da-
vid Shulist, były burmistrz  Madawaska Valley. 

W programie wyjątkowego objazdu po Kaszubach znala-
zły się  między innymi Kartuzy, Sianowo, Szymbark, Lipusz, 
Parchowo ale również Wejherowo.  Sporą część 18-osobo-
wej grupy stanowią Kaszubi, potomkowie emigrantów z XIX 
wieku, którzy wyjeżdżali między innymi z Lipusza i Parcho-
wa. Wśród nazwisk możemy odnaleźć takie jak: Maszk, Do-
mbroskie, Narloch, Lorbiecki, Kulas i Szulest. 

Goście z Kanady wzięli udział w Truskawkobraniu na 
stoku Złotej Góry koło Kartuz oraz w  VII Światowym Zjeź-
dzie Kaszubów, który odbył się 4 lipca w Redzie. Zostali 
serdecznie powitani oraz obdarowani materiałami promu-
jącymi Wejherowo, w tym publikacją „Renowacje i zabytki”,  
w której mogą m.in. w języku angielskim przeczytać o naj-
ciekawszych miejscach miasta. 

Przewodniczka po Wejherowie, Aleksandra Kurowska-
-Susdorf, powitała gości i przekazała im prezenty od Miasta 
Wejherowa. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej oraz Kalwaria Wejherowska były kluczowymi 
punktami na mapie wędrówki po Wejherowie. 

Goście odwiedzili Wejherowo

Z Kanady na Kaszuby
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EDUKACJA, REKREACJA, KULTURA

SPONTAN cieszy się dużą 
popularnością i pokazuje bar-
dzo wysoki poziom amatorskich 
grup tanecznych. Tegoroczna 
edycja przeglądu odbyła się w 
Teatrze Roma w Warszawie. 
Tancerze z grupy Baccara z 
WCK, występujący w warsza-
wie po raz pierwszy, zostali za-
uważeni przez organizatorów i 
zaproszeni do udziału w kolej-
nej imprezie.

- Z Warszawy przywieźliśmy 
moc wrażeń i zastrzyk pozytyw-

Uczestnicy wzięli udział 
w zajęciach fitness  oraz na-
uce tańca integracyjnego  dla 
dzieci   i młodzieży,  zajęciach 
sportowych oraz zumba, któ-
ra dostarczyła wszystkim  
najwięcej radości.

Tego dnia można było wy-
brać się na Rodzinny Rajd 
Rowerowy oraz spacer Nor-
dic Walking. 

Aura nie była zbyt sprzy-
jająca, ale pomimo tego 
mieszkańcy gminy Łęczyce 

W ramach realizowanej od 
2007 roku akcji „Kolorowe bo-
iska… czyli Szkolna Pierwsza 
Liga”, Śnieżka popularyzuje 
uprawianie sportu i stwarza 
dzieciom odpowiednie wa-
runki. Szkoły, biorące udział 

Szkoła w Barłominie najlepsza

Boisko w nagrodę 
W dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu  „Kolorowe Boiska 

czyli... Szkolna Pierwsza Liga organizowanej przez FFiL Śnieżka SA, 
pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskie-
go w Barłominie (gmina Luzino). W nagrodę placówka i jej uczniowie 
zdobyli nowe boisko sportowe, które powstanie we wrześniu.

w akcji musiały stworzyć lip-
dub, prezentujący hasło: „Ko-
lory inspirują!". Lipdub to 
swobodna forma artystyczna, 
krótki filmik kręcony jednym 
ujęciem, w którym pojawia się 
co najmniej 10 osób. Obrazowi 

towarzyszy podkład muzycz-
ny i choreografia. Do ścisłe-
go finału konkursu przeszło 
20 szkół, spośród których Ko-
misja Konkursowa wyłoniła 
zwycięzcę oraz laureatów II i 
III miejsca.

Gmina w Ruchu - Spotkanie Pokoleń

Integracja i zabawa
w Strzebielinie

Gmina w Ruchu – Spotkanie Pokoleń” pod takim hasłem miesz-
kańcy gminy Łęczyce wzięli udział w imprezie sportowo-rekre-
acyjnej w Strzebielinie. Jej celem była integracja mieszkańców w 
różnym wieku oraz promowanie różnorodnych form sportu i re-
kreacji. Z całą pewnością podczas tego plenerowego spotkania po-
łączono przyjemne z pożytecznym.

miło spędzali wspólnie czas. 
Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal, button 
z napisem „Gmina w Ruchu” 
oraz  koszulkę. Oczywiście 
nie zabrakło poczęstunku 
dla uzupełnienia straconych 
kalorii - można było posilić 
się batonikami i napojami 
energetycznymi. Na zakoń-
czenie tego aktywnego dnia 
wszyscy uczestnicy spotkali 
się przy grillu. 

Organizatorzy mają na-

dzieję, że w kolejnej edycji 
imprezy będzie jeszcze wię-
cej ochotników do aktywne-
go spędzenia czasu wolnego.

Głównym sponsorem 
warsztatów był Operator 
Gazociągów Przesyłowych                         
GAZ – SYSTEM SA.

nej energii. Tańczyliśmy wśród 
najlepszych zespołów w Polsce 
- mówi Elżbieta Czeszejko, 
instruktorka tańcaw Wejhe-
rowskim Centrum Kultury. - 
Chętnie wrócimy na Spontan w 
przyszłym roku. 

W skład zespołu Baccara we-
szli: Agata Boike, Zuzanna Cy-
man,Weronika Dudek, Paulina 
Pienkowska, Natalia Orchel, 
Jakub Michalski, Jakub Okroj.

Formacje WCK uczestniczy-
ły także w innej czerwcowej im-

prezie tanecznej, po raz kolejny 
stając na podium Ogólnopolskie-
go Turniej Hip Hop „Nadmorskie 
Rytmy”. Zespół Baccara Junior 
zajął pierwsze miejsce w kate-
gorii 12-15 lat, a nieco młodsze 
Baccarki zajęły drugie miejsce w 
kategorii do lat 11. Wśród soli-
stek drugie miejsce zajęła Daria 
Szulta, a trzecie 

Dominika Rompca. Drugie 
miejsce w kat. kat 12-15 lat zajął 
także duet: Agata Boike i Oliwia 
Hebel. Gratulujemy.

Grupy taneczne Wejherowskiego Centrum Kultury po raz kolejny zdo-
bywały trofea oraz szlifowały swoje umiejętności na Ogólnopolskich 
Spotkaniach Tanecznych SPONTAN w Warszawie. 

Tancerze WCK w Teatrze Roma
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 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

Kurs kat. B rozpoczyna się  
 20 lipca 2015 r.

R E K L A M A

Z Finału Finałów Mini-
mistrzostw Deichmanna 
w Wałbrzychu powróciła 
drużyna U9 Błękitni Wej-
herowo. Jako zwycięscy 
gdyńskich wojewódzkich 
eliminacji w Gdyni, wejhe-

rowanie awansowali do Fi-
nału Finałów, gdzie na 32 
startujące drużyny zajęli 12 
miejsce (w roczniku U9) jed-
nocześnie będąc najlepszą 
drużyną pomorską.

Skład drużyny: Aleks 

Sokół - Jakub Bukowiecki, 
Dawid Konkol, Kamil Klim-
czak, Kacper Nowak, Janek 
Marszałkowski, Sebastian 
Woś, Łukasz Przekwas i 
Oskar Grubiński. W Gdyni 
zagrali jeszcze: Maciej Biliń-
ski i Kuba Mróz, którzy nie 
wzięli udziału w finale. 

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni" rozpo-
czyna nabór do żeńskiej drużyny piłki nożnej, zapraszając 
wszystkie dziewczęta rocznika 2002 i młodsze.

Pierwsze zajęcia odbędą się 20 lipca( poniedziałek) na  boisku 
OSW przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie. Do końca wakacji 
zajęcia są bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmuje trener Tadeusz Ciapa tel. 502 560 648 
lub e-mail:  blekitni-wejherowo@home.pl

Piłka nożna dzieci

Błękitni najlepsi na Pomorzu

Celem zawodów w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu w 
Cetniewie było wyłonienie 
uzdolnionej młodzieży oraz 
propagowanie „królowej spor-
tu”. W finale VII edycji „Dysku 

W zawodach startowało 
ok. 70 zawodniczek i zawodni-
ków z Warszawy, Poznania, 
Gdańska, Gdyni, Lublina, 
Zamościa, Nowego Sącza, 
Zielonej Góry, Owczychgłów, 
Głogowa, Kielc, Bielsko-Bia-
łej, Krakowa, Gdańska i 
Wejherowa. 

W meczu finałowym wej-
herowianki (Gabriela An-
drzejewska, Anna Konik i 
Helena Szpunar) pokonały 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju i Aktywizacji Spo-
łecznej „Baranek” Sołectwa 
Owczegłowy. W spotkaniu 
o III miejsce Start II Wej-
herowo (Andrzej Bułakow-
ski, Jerzy Gajewski i Leszek 

Sport niepełnosprawnych

ISS Start górą
Zakończyły się II Ogólnopolskie Integracyj-

ne Zawody Boccia Gdynia 2015. Świetnie w tej 
imprezie zaprezentowała się ekipa Integra-
cyjnego Stowarzyszenia Sportowego START 
Wejherowo, która zwyciężyła w turnieju dru-
żynowym.

Lenda) pokonał Start III 
Wejherowo (Stanisław Gie-
ryk, Henryk Ptach i Zdzi-
sław Szczodrowski). 

Zawody zorganizowane 
zostały w Pucku przez Pol-
ską Federację Bocci Niepeł-
nosprawnych we współpracy 
z Miastem Gdynia i finan-
sowane przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Były przede wszystkim 
promocją dyscypliny sporto-
wej, która w Polsce stała się 
najpowszechniejszą spośród 
sportów paraolimpijskich. 
Turniej był eliminacją do mi-
strzostw Polski.

LL.

Pierwsze miejsce w kat. 
open zajął Dariusz Michalak, 
który o pięć punktów wyprze-
dził Adriana Hirsza. Miejsce 
trzecie przypadło Seweryno-
wi Kąkolowi (wszyscy na zdję-
ciu obok). Po raz pierwszy w 
pięcioletniej historii  turnieju, 
wyłoniono zwycięzcę w kate-
gorii szkół podstawowych. 

Najlepszą zawodnicz-
ką okazała się Agata Płotka 
przed Anitą Hinc. Na najniż-
szym stopniu podium stanął 
Krzysztof Klawikowski. Po za-
kończonym turnieju najlepsi 
zawodnicy otrzymali puchary 
i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez wójta Jarosława 
Wejera.

Z kolei siostry  Magda i 
Katarzyna Płotka (na zdję-
ciu obok) wystartowały w Mi-
strzostwach Polski Krajowego 

Tenis stołowy

Grand Prix Luzina 
Na hali widowiskowo-sportowej im .Mar-

szałka Macieja Płażyńskiego zakończono 
rozgrywki V Grand Prix Luzina w Tenisie Sto-
łowym o Puchar Wójta Gminy. 

Zrzeszenia LZS w Tenisie Sto-
łowym w Raszkowie (woj. 
wielkopolskie). Zawodniczki 
KTS-K GOSRiT Luzino re-
prezentowały Pomorskie LZS.

W zawodach wzięło udział 
ponad 200 zawodniczek i za-
wodników, reprezentujących 
66 klubów z 13 województw. 
Udany występ zanotowała 
Magda Płotka, która ostatecz-
nie została sklasyfikowana na 
miejscu 7. Natomiast Kata-
rzyna została sklasyfikowana 
na miejscu 13. 

Turniej stał na bardzo wy-
sokim poziomie. Wystąpiło w 
nim 8 zawodniczek z kadry 
narodowej juniorek Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

W punktacji klubowej na 
66 startujących drużyn KTS-
-K GOSRiT Luzino zostało 
sklasyfikowane na miejscu 33.

Lekka atletyka 
Wejherowski bezkonkurencyjny

Lekkoatleci z powiatu wejherowskiego wygrali po raz szósty generalną klasyfi-
kację Finału Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski” o Puchar 
Marszałka Pomorskiego. Kolejne miejsca zajęły powiaty: pucki oraz gdański.

Pomorskiego” wystartowało 
ok. 300 zawodników i zawod-
niczek. W skład reprezentacji 
powiatu wejherowskiego we-
szli uczniowie ze szkół: SP nr 
6 w Rumi, SP nr 4 w Redzie, 

SP nr 5, SP nr 11, SP nr 6 oraz 
SP Sióstr Zmartwychwstania 
w Wejherowie, SP w Luzinie, 
SP w Orlu, Gimnazjów nr 1 w 
Rumi, nr 1 z Redy oraz Gimna-
zjum w Bolszewie.
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę z domkiem murowa-

nym , kominek, altana, grill – ROD Suchar-
skiego w Wejherowie. Tel. 500 028 260

 * * *
Sprzedam murowany domek na dział-

ce ogrodniczej 468 m kw., piętrowy, stan 
zamknięty, ocieplony. Cena 45 tys. zł. (do 
uzgodnienia). Tel. 516 311 161

 * * *
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 55 

m kw., parter, pod klucz. Osiedle Chopina. 
Tel. 606 302 432
 * * *
Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe 36 

m kw., parter, pod klucz. Osiedle Chopina. 
Tel. 606 302 432
 * * *
Sprzedam bądź zamienię na mieszka-

nie dom w Górze Pomorskiej 2009 r. 1676 
m2 działka, 170 m2 dom, 5 pokoi 2 łazienki, 
garaż. Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
oraz solary  na dachu.  Wolne od zaraz. 

Tel. 795 551 164
 * * *
Sprzedam nieruchomość gruntową, 

działka rolna 5900 m kw. w Szemudzie przy 
trasie Wejherowo - Chwaszczyno (ogrodzo-
na i uzbrojona). Cena 200 zł/m kw. 

Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam mieszkanie na Helu, samo 

centrum, 3-pokojowe, 1 piętro, całkowicie 
wyposażone. Tel. 604 915 138

 * * *
Sprzedam działkę ogrodnicza z dom-

kiem drewnianym. Ul. Sucharskiego. Cena 

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

18 tys zł. Dzwonić po godz. 15. 
Tel. 695 971 348
 * * *
Sprzedam domek holenderski, który 

znajduje się na ROD Sucharskiego w Wej-
herowie. Tel. 887 587 393

 * * *
W Wejherowie, na działce ogrodniczej 

468m2 sprzedam murowany domek, ocie-
plony, stan zamknięty. Cena 38 tys. zł. 

Tel. 516 311 161

WYNAJEM
Rodzina 6-osobowa poszukuje miesz-

kania na wynajem – Rumia, Reda. Tanio! 
Oboje mamy dochód. Bez nałogu alkoho-
lowego. Tel. 690 389 559

SPRZEDAM
Sprzedam suknię ślubną dwuczęścio-

wą. Tel. 608 400 534
 * * *
Sprzedam rower górski 26 cal, mało 

używany. Cena 200 zł. Tel. 695 230 080
 * * *
Butlę turystyczną gazową 2 kg oraz 3 kg 

z gazem, cena 30 zł oraz 60 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * *
Sprzedam kuchenkę gazową 3-palni-

kową nastawianą  na stół, cena 40 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * *
Sprzedam lodówkę z oddzielnym za-

mrażalnikiem u góry, energooszczędna, 
Mało używana. Tel. 604 915 138

 * * *

Ramę roweru górskiego z kołem przed-
nim 26 cali cena 40 zł. Tel. 505 588 160

 * * *
Telewizor Samsung 25 cali z tunerem 

do telewizji naziemnej. Cena 200 zł. 
Tel. 695 080 230
 * * *
Sypialnię antyk z lat 20-tych, orzech, 

rzeźbienia. 2 łóżka, 2 szafki, toaletka. 

Sprzedam kosę spalinową do trawy, 
stan b.db. Cena 270 zł. Tel. 604 915 138

 * * * 
Nóż elektryczny do mięsa, nie używany. 
Akcesoria końskie zabytkowe. 
Tel. 604 915 138

NAUKA
Korepetycje bądź nauka języka francu-

skiego, Wejherowo, godzina 15 zł. 
Tel: 668 133 189
 * * *
Nauczyciel pomoże przygotować się 

maturzystom do sesji poprawkowej z ma-
tury z biologii, chemii. Godzina 15 zł. 

Tel: 668 133 189

RÓŻNE
Miły 30+ z Trójmiasta pozna Panią. 
Tel. 729 210 061
 * * *
Szukam pana, który dobrze tańczy i 

chciałby udzielić mi kilku lekcji za rozsądną 
kwotę. Tel. 501 946 817.

 * * *
Oddam kota dobrym ludziom z powodu 

wyjazdu. Tel. 660 708 062



16

www.pulswejherowa.pl9  lipca 2015

R E K L A M A
AKTUALNOŚCI

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.

Muzyczne lato (w tym tak-
że kabaretowe) organizowa-
ne jest przez Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz prezy-
denta miasta po raz kolejny. 
W każda niedzielę o godz. 
17.00 na małej scenie odby-
wają się koncerty. 12 maja 
usłyszymy tam  TRIO DE 
TRIVILLE (Trio z Trójmia-
sta), które powstało z pasji i 
zamiłowania do muzyki fran-
cuskiej. Liderem zespołu jest 
Daria Zaradkiewicz, lau-
reatka XII Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Francu-
skiej. W kolejną niedzielę 19 
lipca w parku wystąpi Kaba-
ret Czwarta Fala, natomiast 
26 lipca, podczas festynu wa-
kacyjnego usłyszymy i zoba-
czymy popularny i znakomity 
zespół Golec uOrkiestra.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt zapra-

Aktywne soboty i muzyczne niedziele

Lato w parku 
Piękny Park Miejski im. A. Majkowskiego w Wejherowie przycią-

ga mieszkańców i wakacyjnych gości. Latem oprócz spacerów, pla-
cu zabaw i przejażdżek łódkami po stawie, oferuje koncerty oraz 
zajęcia rekreacyjne - jedne i drugie bezpłatne. 

sza mieszkańców na „Aktyw-
ne soboty w wejherowskim 
parku” czyli bezpłatne tre-
ningi fitness. Zajęcia odbywać 
się będą pod okiem trenerów 
z Tiger Gym Wejher Park w 
każdą sobotę o godz. 10.00 na 
dolnym tarasie parku (przy 
małej scenie). 11 lipca zapla-
nowano TBC (zajęcia ogólno-

rozwojowe), a tydzień później 
18 bm. zajęcia fitness „rozmiar 
w dół”. 25 lipca odbędą się za-
jęcia „cellulit stop”, 1 sierpnia 
- Maraton Zumba, a 8 sierp-
nia tzw. interwał. W kolejne 
soboty będzie można wziąć 
udział w zajęciach crosstiger, 
treningu funkcjonalnym oraz 
treningu obwodowym.


