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Ukazuje się od 2011 roku

Samorządowcy 
i księża na boisku

Wydarzenie jest żywą lekcją historii, upamiętniają-
cą wydarzenia Potopu Szwedzkiego mających miejsce 
w Wejherowie. Oficjalne rozpoczęcie Rekonstrukcji Hi-
storycznej stanowić będzie walka Oficerów wiernych 
koronie ze zdrajcą Sarpskim i jego stronnikami.

                     Program imprezy znajdziesz na str. 9

Między 24 a 26 czerwca Wejherowo cof-
nie się w czasie o 360 lat. 150 rekonstruk-
torów wyjdzie na ulice miasta, które stanie 
się placem boju ze Szwedami. Huk wystrza-
łów, brzęk metalu i zapach siarki będą to-
warzyszyć Rekonstrukcji Historycznej.

Lekcja historii

Na mecz przyszły całe rodziny, przedstawiciele władz samorządowych i księża. 
Podczas wydarzenia zbierano pieniądze na leczenie 12-letniego wejherowianina i 
uzbierano prawie 5 tysięcy złotych. Brawo!                                  Str. 8

Wspaniała, pełna emocji zabawa, w dodatku w szczytnym celu 
odbyła się w minioną sobotę na stadionie na Wzgórzu Wolności. 
Księża i samorządowcy z powiatu wejherowskiego rozegrali mecz 
piłki nożnej, a na trybunach tłumnie zasiedli kibice. 

Happening „Ścinanie kani” odbędzie się dzisiaj 
(23 czerwca) na ulicach Wejherowa. Pochód z kanią 
wyruszy o godz. 17.00 z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubskiej, przejdzie przez park do ul. 3 
Maja, a potem do ronda i w dół deptakiem.             Str. 4

Noc Świętojańska już dziś

Warsztaty z udziałem 
mieszkańców odbywa-
ją się w Wejherowskim 
Centrum Kultury, ale 
w nabliższą niedzielę 
konsultacje społeczne w 
tej sprawie zaplanowa-
no w Parku Miejskim. 
Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt zachęca 
mieszkańców do włącze-
nia się w przygotowanie 
programu rewitalizacji i 
przekazanie własnej opi-
nii i uwag.              Str. 3

Rewitalizacja

Rozmowy 
w parku

Radni powiatowi jedno-
głośnie udzielili absoluto-
rium Zarządowi Powiatu 
Wejherowskiego za wyko-
nie budżetu za 2015 rok. 

                          Str. 6

Absolutorium

Wejherowianie ra-
zem z  przedstawi-
cielami samorządu 
miasta i specjalistą 
z Politechniki Gdań-
skiej pracują nad 
przygotowaniem Lo-
kalnego Programu 
Rewitalizacji Wejhe-
rowa do roku 2022. 

Lekkoatleci ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu wejherowskiego po raz siódmy z rzędu są najlepsi w województwie pomorskim! Sportowcy wygrali general-
ną klasyfikację Finału Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski” o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego.

W tym roku powiat wejherowski wyprzedził w sportowej rywalizacji 7 powiatów. Na drugim miejscu uplasował się powiat pucki, a na trzecim powiat gdański. Zadaniem imprezy 
było wyłonienie uzdolnionej młodzieży do szkolenia w systemie kadr wojewódzkich.

W skład reprezentacji powiatu wejherowskiego wchodziły dzieci i młodzież ze: SP nr 4 z Redy, SP nr 11, SP nr 6 oraz SP Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z Wejherowa, SP z Lu-
zina, Samorządowej SP z Bolszewa, Gimnazjum nr 1 z Rumi, Samorządowego Gimnazjum z Kostkowa oraz Samorządowego Gimnazjum z Bolszewa. 

Lekkoatleci z powiatu wejherowskiego najlepsi na Pomorzu
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Z POLICJI

STRAŻ MIEJSKA

Krew można oddać w 
godz. 9.00-13.00 w ambulan-
sie, który przyjedzie z Gdań-
ska. Akcję organizuje Polski 
Czerwony Krzyż i Urząd 
Gminy Wejherowo, a szcze-
gółowe informacje można 
znaleźć na gokgoscicino,pl

Zaczynają się wakacje, 
czas kiedy szczególnie po-
trzebna jest krew, ponieważ 
podczas licznych podróży 
i wakacyjnych zabaw czę-

W najbliższą sobotę 25 czerwca, z okazji V Dni Gminy Wejherowo 
w Artparku w Bolszewie na uczestników czeka wiele atrakcji. Od-
będzie się tam również akcja krwiodawstwa, podczas której można 
oddać cenny dar, ratujący komuś życie.

Oddaj krew przed wakacjami

Akcja w Bolszewie

ściej dochodzi do wypad-
ków. Krew potrzebna jest do 
transfuzji podczas operacji, 
przy przeszczepach, leczeniu 
oparzeń, wytwarzaniu leków 
krwiopochodnych. 

Dlatego gorąco zachę-
camy do udziału w akcji. 
Ubytek krwi podczas jed-
nej donacji 450 ml zostaje 
bardzo szybko uzupełniony, 
co jednak nie powoduje jej 
wzmożonego wytwarzania. 

Regeneruje się w ciągu kil-
ku godzin po oddaniu krwi 
lub jej składników.

Tego dnia zostanie rów-
nież  przeprowadzona pu-
bliczna zbiórka pieniędzy 
dla Jagody Szuleckiej orga-
nizowana przez PCK Wej-
herowo. Pieniądze zbierać 
będą wolontariusze przez 
cały dzień,  do występu To-
masza Karolaka. 

Pijani na jednośladach
Straż Miejska w Wejherowie coraz częściej interweniuje w 

stosunku do pijanych kierujących jednośladami. Ostatnio po 
północy na ul. 12 Marca strażnicy zatrzymali kompletnie pijane-
go rowerzystę, który jechał zygzakiem, przewracał się, wstawał 
i dalej uciekał rowerem. Zastał zatrzymany, a rower prawdopo-
dobnie pochodzi z kradzieży

Także po północy na ul. I Brygady Pancernej WP pijany  męż-
czyzna jechał na skuterze. 

Od początku roku, strażnicy zatrzymali 19 nietrzeźwych kie-
rujących pojazdami, w tym 3 kierowców pojazdów samochodo-
wych, 4 motorowerzystów i 12 rowerzystów. 

Złodzieje i wandale
Na boisku „Orlik” przy ul. Kochanowskiego w Wejherowie 

dwóch młodych mężczyzn dzieliło się łupem z kradzieży. Patrol 
Strazy Miejskiej na miejscu stwierdził, że mężczyźni mieli w siat-
kach nowe koszulki, które (jak się okazało), ukradli z CH Jantar. 
18-letni mieszkańcy Pętkowic i Wejherowa przyznali się do kra-
dzieży koszulek o wartości ok. 180 złotych.

Strażnicy wysokimi mandatami ukarali mieszkańca Gdań-
ska i Bielkówka, którzy wyrywali  kwiaty z gazonów na Skwerze 
R. Osowickiej. Na ekranie miejskiego monitoringu zauważył to 
dyżurny Straży Miejskiej. Patrol sprawców ujął na tzw. gorącym 
uczynku.

Mercedesem w drzewo
W miejscowości Góra w gminie Wejherowo, na trasie do 

Wejherowa mercedes bus uderzył w drzewo.  66-letni kierow-
ca prawdopodobnie nie zachował bezpiecznej odległości od 
poprzedzającego go samochodu, doprowadził do zderzenia 
stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo (zdjęcie). 

Pięć osób podróżujących busem zostało przetransporto-
wanych do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. 

Zakleszczony kierowca
Na trasie z Luzina do Barłomina jadący volkswagenem gol-

fem 22-letni mężczyzna stracił panowanie nad samochodem i z 
impetem uderzył bokiem (od strony kierowcy) w drzewo. Pogru-
chotane auto wręcz zawinęło się wokół grubego pnia. 

Kierującego autem strażacy-ratownicy przez 4 godziny 
wycinali z potrzaskanych blach. Kierowca trafił do szpitala 
w ciężkim stanie. 

Dachowanie na „szóstce”
Na drodze krajowej nr 6, na wysokości Kębłowa, w sobotę 

18 czerwca 49-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, 
jadący z Luzina w kierunku Wejherowa, nagle z niewyjaśnio-
nych przyczyn zjechał na przeciwległy pas. 

Samochód uderzył w barierki i dachował. Mężczyzna zo-
stał przewieziony do szpitala. 

BMW wjechało w drzewo
W Luzinie na ul. Strzebielińskiej r 22-latek jadąc bmw naj-

prawdopodobniej stracił panowanie nad samochodem, w wy-
niku czego zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. 

Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.  Sa-
mochód został zabezpieczony do sprawy. 

Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w 
Wejherowie ustalili, że zgłoszony rozbój na tere-
nie gminy Luzino, został wymyślony. 

Według mężczyzny, który zgłosił się na policję, dwaj 
napastnicy popychali go aż upadł na ziemię, a następnie 
wyrwali mu torbę wraz z laptopem o wartości powyżej 
1500 zł. Policjanci jednak ustalili, że do tego przestęp-
stwa nie doszło, a 52-latek utracił komputer i obawiał 
się przyznać swojemu pracodawcy. 

Za składanie fałszywych zeznań oraz zeznawanie nie-
prawdy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Rozbój, którego nie było

16 czerwca przed godz. 
4 rano, na wysokości stacji 
SKM Wejherowo Śmiechowo 
zapaliły się sterty ściętego 
suchego drzewa i krzaków, 
leżących blisko peronu. Dwa 
zastępy strażaków JRG nr 
1 w Wejherowie miały peł-
ne ręce roboty, bo płomienie 
szybko zajęły suche drzewo. 

Strażacy ugasili płonące 
sterty drzewa, nikomu nic 
się nie stało. Pozar nie był 
przypadkowy, ogień prawdo-
podobnie został zaprószony. 
Wiadom, że w tym miejscu, 
na prowizorycznie skleco-
nych ławkach, zbierają się 
osoby raczące się alkoholem.

W Śmiechowie

Pożar

Straż Miejska zabezpieczyła miejsce zdarzenia, aby stra-
żacy mogli bez problemów drzewo usunąć. Inne drzewa w 
mieście też odczuły silne porywy wiatru i towarzyszące mu 
intensywne opady. 

Z  usychającego drzewa  na skrzyżowaniu ul. Puckiej, I 
Brygady Pancernej WP i Chopina zaczęła odpadać kora i 
spadać gałęzie. Straż Miejska wystąpiła do zarządcy drogi o 
usunięcie tego drzewa, gdyż zagraża ono bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu przechodniów i zmotoryzowanych. 

Wspólna akcja

Drzewo na jezdni
Wieczorem 17 czerwca mocno wiało. Na ul. Su-

charskiego w Wejherowie przewróciło się drze-
wo.  Stare i zmurszałe nie wytrzymało naporu 
wiatru. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 
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 Podczas trzeciego spotkania prowadzo-
nego przez prof. dr. hab. inż. arch. Piotra 
Lorensa z Wydziału Architektury Poli-
techniki Gdańskiej, grupa określiła cele re-
witalizacji oraz kierunki działań. 

Dokonano także hierarchizacji propono-
wanych projektów.

W Wejherowskim Centrum Kultury już kilkakrotnie spotykali 
się przedstawiciele różnych środowisk z Wejherowa, aby praco-
wać nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia-
sta Wejherowa do roku 2022. 

W najbliższą niedzielę w parku

Rozmowy o
rewitalizacji

- Przed nami jeszcze spotkanie warsztato-
wez 5 lipca o godz. 17 w sali konferencyjnej 
WCK - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Zapraszamy miesz-
kańców na to spotkanie, a także na konsulta-
cje, które odbędą się w niedzielę 26 czerwca w 
godz. 13-16.00 w Parku Miejskim.

Nagrody dla sportowców
Władze miasta Wejherowa wręczyły nagrody, wyróżnienia i gratulacje za wy-

bitne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach prawie czterdziestu uczniom 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Spośród 23 konkurują-
cych ze sobą chórów z Li-
twy, Białorusi i Polski 
najlepszy okazał się zespół 
wokalny Art’n’Voices z Wej-
herowa, uzyskując maksy-
malną punktację 100/100 
pkt. Co ciekawe, zespół po 
raz pierwszy rywalizował 
na międzynarodowej scenie 
chóralnej! To pozwala umie-
ścić  Art’n’Voices w czołówce 
zespołów wokalnych.

Międzynarodowy sukces odniósł wejherowski zespół wokalny 
Art’n’Voices, po raz dziewiąty zdobywając Grand Prix festiwalu. 
Tym razem nagrodę tę wejherowianie otrzymali na V Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Chóralnej o „Złotą Wstęgę Solczy” w Ej-
szyszkach na Litwie.

Grand Prix dla Art’n’Voices

Zaśpiewali najlepiej

Repertuar konkursowy ze-
społu obejmował kaszubskie 
pieśni ludowe w aranżacji 
członkini zespołu A. Rocław-
skiej-Musiałczyk, współcze-
sną muzykę sakralną, a także 
muzykę renesansową. 

Zespół tworzą: Karolina Rocławska, Anna Godlewska 
- soprany; Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta Jundziłł 
- alty; Mateusz Warkusz, Arkadiusz Piotrowski - tenory i 
Tomasz Chyła, Kamil Górzyński - basy. 

W tym roku Art’n’Voices 
obchodzi jubileusz 5-lecia 
działalności. W skład zespo-
łu wchodzą młodzi ludzie - 
pasjonaci muzyki wokalnej, 
studenci i absolwenci Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku, 

Największy sukces sportowy 
odniosła drużyna chłopców z 
Zespołu Szkół nr 3 w Wejhero-
wie, która zajęła trzecie miejsce 
w Finale Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w miniko-
szykówce Chłopców. Drużyna 
zagrała w składzie: Piotr Bie-
lawa, Bartłomiej Bonarow-
ski, Szymon Grabski, Kacper 
Iterman, Piotr Krzebietke, Le-
onard Łęgowski, Robert Mil-
czewski, Robert Mitroszonek, 
Szymon Nowicki, Adrian Po-
pławski, Łukasz Sznajder, Ce-
zary Zabrocki. Opiekunem jest 

Kordian Zabrocki. 
Szóste miejsce w XVII Gimna-

zjadzie zdobył zespół dziewcząt 
w unihokeju: Sandra Hałabura, 
Agata Kupferschmidt, Kami-
la Michalska, Wiktoria Roma-
nowska, Wiktoria Samson, 
Patrycja Stańczyk, Weronika 
Szatanik, Paulina Szymań-
ska, Katarzyna Szymikowska, 
Monika Uzdrowska, Nikola 
Wysocka, Weronika Żywicka, 
który trenuje Grzegorz Jani-
szewski. 

Również szóste miejsce zajęła 
drużyna koszykarzy: Mikołaj Ta-

laga, Ksawery Strzebrakowski, 
Dawid Popławski, Mateusz Po-
piel, Kajetan Ruth, Maksymi-
lian Ficht, Mikołaj Dąbrowski, 
Szymon Dziewior, trenowana 
przez Łukasza Zimniewicza. 

Wyróżniono także lekkoatle-
tów: Macieja Koszałkę, Dawida 
Dawidowskiego i Piotra Mły-
narczykowskiego. 

Nagrody wręczał Piotr Bo-
chiński, zastępca prezydenta 
Wejherowa, a uroczystość od-
była się w Zespole Szkół nr 1 w 
Wejherowie.
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Inwestytura nowych członków Zakonu Świętego Grobu Bożego w 
Jerozolimie, której dokonano w Pelplinie, połączona była z obchoda-
mi 20. rocznicy utworzenia przez Stolicę Apostolską Zwierzchnictwa 
Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

11 czerwca br. w Pelplinie 
pod przewodnictwem Wiel-
kiego Mistrza - kardynała 
Edwina Frederica O’Brie-
na z Watykanu, w asyście 
Zwierzchnika w Polsce Ka-
rola Szlenkiera, do Zakonu 
Rycerskiego Świętego Grobu 
Bożego zostało włączonych 24 
kandydatów, a wśród nich: 
Sabina Grzenkowicz z 
Wejherowa, Józef Mikulski 
z Gdyni i Grażyna Drapi-
kowska z Gdańska.

Sobotnią uroczystość roz-
poczęła procesja i ingres 
do bazyliki katedralnej bo-
żogrobców, kandydatów, 
duchownych i przybyłych 
gości. Wśród nich obecni by-
li: kard. Kazimierz Nycz, 
Wielki Przeor Zwierzchnic-
twa Polskiego, abp Henryk 
Muszyński, abp Józef Ko-
walczyk, bp Ryszard Ka-
syna i bp Piotr Skucha.

Zwierzchnik Zakonu w 
Polsce ofiarował semina-
rium pelplińskiemu relikwie 
bł. Jerzego Popiełuszki i wrę-
czył medal Glorii Polskiego 
Zwierzchnictwa zasłużonym 
dla Zakonu. Wśród nich zna-
lazł się o. Daniel Szustak, 
kustosz Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnego razem z ca-
łą wejherowską wspólnotą 
franciszkanów.

Pani
WIOLECIE PODOLSKIEJ

Dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Teodora Bolduana w Wejherowie

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

O J C A
składają

               Bogdan Tokłowicz                      Krzysztof Hildebrandt
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa         Prezydent Miasta Wejherowa
                 wraz z radnymi                                   wraz ze współpracownikami  

O G Ł O S Z E N I E 

„Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia

Wiolecie Podolskiej
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie

z powodu  śmierci  TATY

Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie, 

że nie jesteś sama w tej bolesnej chwili…

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, Dyrektorzy 
oraz Pracownicy placówek oświatowych w Wejherowie.

W wejherowskim ratuszu odbyło się oficjalne podpisanie 
umowy przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta, starostę Gabrielę Lisius oraz członka Zarządu 
Powiatu Jacka Thiela. 

Środki te mają być przeznaczone na uzupełnienie księgo-
zbioru, z czego z pewnością ucieszą się czytelnicy. Podpisa-
nie dokumentu odbyło się w obecności dyrektor powiatowej 
biblioteki Barbary Gusman, która w imieniu pracowników 
oraz czytelników podziękowała prezydentowi za wsparcie fi-
nansowe.

Od grudnia zeszłego roku nowa siedziba Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie mieści się na ulicy 
Dworcowej 7. Część księgozbioru placówka pozyskała z Ka-
szubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Teraz będzie możliwość 
zakupu dodatkowych pozycji książkowych.

- Bardzo się cieszę i dziękuję Radzie Miasta i panu pre-
zydentowi za przyznanie tak dużej dotacji - powiedziała 
starosta wejherowski Gabriela Lisius. - Pieniądze zostaną 
przeznaczone na uzupełnienie księgozbioru.

Kończąc obrzęd inwe-
stytury Wielki Mistrz Za-
konu promował na stopnie 
komandorskie: Mirosława 
Słowikowskiego z Rumi, 
Bartłomieja Muńskiego z 
Wejherowa i Mariusza Dra-
pikowskiego z Gdańska.

 Warto nadmienić, iż pan 
Bartłomiej, na stałe związa-
ny z franciszkańskim Sank-
tuarium w Wejherowie, jest 
pierwszym wejherowiani-
nem w zakonie bożogrobców. 

 Na zaproszenie Zwierzch-
nika w uroczystościach tych 
uczestniczyli także przed-

stawiciele władz samorządo-
wych: starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, radna po-
wiatu Łucja Słowikow-
ska i prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
który skierował do uczestni-
ków słowo podziękowań za 
stałą obecność pomorskich 
bożogrobców nie tylko w ży-
ciu wejherowskiego sanktu-
arium, ale i w życiu miasta. 
W imieniu własnym i starosty 
zaprosił do Wejherowa Kar-
dynała Wielkiego Mistrza.

W Wejherowie, bożogrob-
cy obecni są od 2008 r.

Inwestytura Bożogrobców w Pelplinie

Mieszkańcy Wejherowa 
i powiatu w Zakonie

Prezydent Krzysztof Holdebrandt, starosta Gabriela 
Lisius i Bartłomiej Muński na uroczystości w Pelplinie.

Dla powiatowej biblioteki

Pięćdziesiąt 
tysięcy złotych

Podczas marcowej sesji Rady Miasta, wej-
herowscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Wejherowie w kwo-
cie 50 tysięcy złotych. 

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, 
Fundacja im. Księdza Pro-
fesora Włodzimierza Se-
dlaka  oraz Teatr „Zymk” 
zapraszają na  happening 
pt. „Ścinanie kani”, który 
odbędzie się 23 czerwca.

Ścinanie 
kani

Pochód z kanią wyruszy o 
godz. 17.00 z Muzeum, przez 
park do ul. 3 Maja , ulicą 3 Ma-
ja do ronda i dalej w dół depta-
kiem miejskim.

Wystąpią: Maciej Biber-
stein - performance malarski, 
Teatr Zymk - przedstawienie 
„Ścinania kani” według reżyse-
rii i scenariusza Adama Hebla, 
Chór Lutnia z Luzina

Konsultacje etnograficz-
ne - Roman Drzeżdżon i Piotr 
Schmandt.

Ścinanie kani to pradawne 
kaszubskie widowisko obrzędo-
we, przedstawiane najczęściej 
w wigilię św. Jana, 23 czerwca 
(czyli w Noc Świetojańską).

Spośród mieszkańców wsi 
wybierano pierwszoplanowe 
postaci, m.in. sołtysa, łowcze-
go, sędziego, kata, rakarza. Ich 
zadaniem było złapanie pta-
ka kani, symbolu wszelkiego 
zła i grzechu, jego oskarżenie 
oraz wykonanie na nim wyroku 
śmierci poprzez ścięcie szablą 
lub toporem.

Kania według opowiadań lu-
dowych bywała zaklętą w ptaka 
czarownicą.

23 czerwca
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JUBILEUSZE

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w 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.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52,  58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

O G Ł O S Z E N I E

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

- To absolwenci, nauczy-
ciele i pracownicy stanowią 
najlepszą wizytówkę szko-
ły. Jesteśmy szkołą otwar-
tą, nowocześnie wyposażoną 
m.in. w pracownie kompute-
rowe, tablice interaktywne, 
multimedialne pracownie 
językowe - powiedziała Ol-
ga Tomaszewska, dyrek-
tor SP 9.

W szkole, a potem podczas 
uroczysytej gali w Filhar-
monii Kaszubskiej spotkali 
się absolwenci, emerytowa-
ni dyrektorzy i nauczycie-
le oraz przyjaciele szkoły, 
przedstawiciele władz mia-
sta i różni inni goście. 

Były gratulacje, podzięko-
wania, wspomnienia i wzru-
szenie. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
życząc najlepszego dyrekcji, 
nauczycielom, uczniom i ro-
dzicom podkreślił, że szkoła 
- jubilatka na mapie eduka-
cyjnej Wejherowa miała za-
wsze mocną pozycję.

- Na prestiż szkoły zło-
żyła się praca wielu poko-
leń nauczycieli i dyrektorów 
placówki, którzy zapewnia-
li kadrze nauczycielskiej i 
uczniom odpowiednie wa-
runki do pracy - powiedział 

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Muzyki działa na terenie 
miasta i gminy Wejherowo 
od 20 lat. Pierwszą siedzibą 
Stowarzyszenia była Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I 
st., a od 2014 r. organiza-
cja kontynuuje działalność 
w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie. Od 
dwóch lat dużym zaintereso-
waniem cieszą się cyklicznie 
wydarzenia współorganizo-

Komitet Terenowy Prawa 
i Sprawiedliwości w Wejhe-
rowie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na spo-
tkanie z posłem Januszem 
Śniadkiem.

Spotkanie odbędzie się w 
najbliższy poniedziałek, tj. 
27 czerwca o godz. 16.00 
w Pałacu Przebendowskich 
i Keyserlingków przy ulicy 
Zamkowej w Wejherowie.

Spotkanie 
z posłem

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 9

50. urodziny
Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie obchodziła jubileusz 

50-lecia działalności. Podczas uroczystości wspominano wszyst-
kich, którzy w różny sposób byli związani z „dziewiątką” od po-
czątku jej istnienia. 

Kierowali szkołą
W 1968 r. na bazie Liceum Ogólnokształcącego utworzono 

szkołę podstawową nr SP 9. We wrześniu 1970 r. oddano do 
użytku obecny budynek, którego kierownikiem został Erwin 
Rytczak. 

Od 1973 r. do 1986 r. szkołą zarządzał Eugeniusz Czonst-
ke. Od 1986 r. do 2008 r. Radzie Pedagogicznej przewodniczył 
dyrektor Stefan Mazur. 1 kwietnia 2008 r. dyrektorem wyło-
nionym w drodze konkursu została Olga Tomaszewska, wielo-
letnia nauczycielka tej szkoły. 

prezydent K. Hildebrandt. 
W historii szkoły było kil-

ka znaczących wydarzeń. 
Jedno z nich miało miejsce 

w 2015 r., kiedy w ramach 
modernizacji bazy sportowo-
-rekreacyjnej, powstała no-
wa sala sportowa.

W holu szkoły odsłonięto tablicę, upamietniająca 50-le-
cie SP nr 9 w Wejherowie.

20 lat stowarzyszenia 

Z miłości do muzyki
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w Wejherowie uroczyście 

świętowało dwudziestolecie działalności. Uroczystość, występy i 
koncert odbyły się 11 czerwca w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej.

wane przez Stowarzyszenie, 
m.in. Maraton Pieśni Pa-
triotycznej, Kaszubskie Sia-
danie na trawie połączone z 
Wejherowską Galą Akorde-
onową (najbliższe już w so-
botę 25 czerwca!)

Głównym celem Stowa-
rzyszenia jest promowanie, 
upowszechnianie oraz reali-
zacja działań zmierzających 
do rozwoju kultury muzycz-
nej poprzez organizowa-
nie kursów muzykowania, 

seminariów, warsztatów, 
konkursów oraz koncertów 
muzycznych.

Podczas jubileuszowego 
spotkania w Pałacu wystą-
piła akustyczna formacja 
Triocolage oraz podopieczni 
Stowarzyszenia - absolwen-
ci kursów muzykowania. 
Prezes stowarzyszenia Elż-
bieta Lieder odbierała gra-
tulacje i życzenia m.in. od 
przedstawicieli władz powia-
tu wejherowskiego.

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejhe-
rowie spotkali się 11 czerwca w Koleczkowie 
na jubileuszowej mszy świętej. 

Uroczystość odbyła się przy kapliczce na ul. Kamień-
skiej w Koleczkowie, która od wielu lat jest pod opieką 
stowarzyszenia. 25 lat temu najpierw krzyż, a potem ka-
plicę ufundował prezes SPON - Wojciech Kaczkowski.

W ten sposób chciał podziękować Bogu za uratowanie 
życia w trudnej sytuacji. Członkowie SPON „Barka” mo-
dlą się tam wspólnie co roku, zawsze w czerwcu, razem z 
mieszkańcami Koleczkowa.

W tym roku mszę św. odprawił ks. prałat Franciszek 
Rompa, dziekan dekanatu Kielno, który sprawował pierw-
szą liturgię w tym miejscu. Potem wielokrotnie w kaplicy 
bywał i modlił się z wiernymi ks. Roman Naleziński, 
proboszcz parafii Św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie. 
Tym razem ks. Roman również był obecny.

Wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości zapewnił ze-
spół folklorystyczny „Koleczkowianie”. 

W uroczystej mszy św. obok członków Stowarzyszenia 
i mieszkańców Koleczkowa wzięła udział przewodnicząca 
Rady Gminy Szemud, Aleksandra Perz.

Przypomnijmy, że SPON „Barka” działa na rzecz osób 
niepełnosprawnych, oferując m.in. pomoc w uzyskaniu 
sprzętu do rehabilitacji oraz  możliwość uczestniczenia w 
życiu społecznym, w wydarzeniach kulturalnych  i spotka-
niach integracyjnych.                                                     AK.

Członkowie  SPON „Barka”

Modlili się
przy kaplicy
w Koleczkowie

W pierwszy weekend 
lipca na kalwaryjskich 
wzgórzach odbędzie się 
Odpust Uzdrowienia Cho-
rych na duszy i ciele. 

Tegorocznym uroczysto-
ściom przewodniczyć o. Jesse 
Just, były kustosz Sanktuarium 
maryjnego w Osiecznej k/ Lesz-
na, ktory od lipca będzie praco-
wał w Wejherowie.

2 lipca obchody kalwaryjskie 
w intencji chorych rozpoczną się 
o godz. 16.00 w kościele klasz-
tornym. W niedzielę, 3 lipca o 
godz. 9.00 z kościoła klasztorne-
go wyruszy procesja na Kalwarię 
(kaplica Kajfasza), gdzie o godz. 
10.00 odprawiona zostanie  Su-
ma Odpustowa z udzielaniem 
Sakramentu Chorych.

Odpust
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Zaplanowane dochody budżetu w kwocie 149 301 698 zł zostały wykonane w wysokości 
155 396 801 zł, co stanowi 104% planu. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 152 
514 921 zł zrealizowano w wysokości 145 556 989 zł, co stanowi  95 % planu.

REMONTY DROG I INWESTYCJE DROGOWE 
Do jednych z najważniejszych zadań drogowych zrealizowanych przez Powiat w 2015 r. 

należy przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont dróg powiatowych 
w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie wej-
herowskim”. Na  realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 6 610 354 
zł, z czego kwota 3 000 000 zł stanowiła dofinansowanie z „Narodowego programu prze-
budowy dróg lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, kwota 1 548 281 
zł to udział gmin powiatu i Eko-Doliny. Nakład finansowy powiatu wyniósł 2 062 073 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:
- rozbudowa drogi Rumia - Łężyce - Gdynia             3 166 374 zł
- remont drogi powiatowej Linia - Niepoczołowice   659 542 zł 
- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Mierzyno - Tadzino  747 785 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Kielno    643 560 zł 
- remont drogi powiatowej na odcinku Rozłazino - Dzięcielec  540 820 zł
- remont drogi powiatowej na odcinku Sasino - Ciekocino      44 854 zł
- remont drogi powiatowej na odcinku Wejherowo - Gniewowo  289 884 zł
- przebudowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Barłomino 117 535 zł

Ponadto na pozostałe remonty i inwestycje drogowe wydatkowano kwotę w wy-
sokości 7 478 968 zł, przy wsparciu gmin w wysokości 2 252 505 zł i udziale środków 
powiatu w kwocie 5 226 463 zł.

Wśród nich należy wymienić m.in.:
- przebudowę drogi w miejscowości Kielno                            1 410 002 zł
- przebudowę drogi Choczewo - Łętowo 
  w miejscowości Choczewo (ul. Kusocińskiego)    813 677 zł 
- remont chodników, wjazdów, skrzyżowań na terenie miasta Wejherowa, 
  w tym również poszerzenie zatoki autobusowej przy ul. Prusa, wydłużenie 
  pasa lewoskrętu w ciągu ul. Chopina oraz wymiana sygnalizatorów 759 372 zł
- remont drogi na odcinku Zakrzewo - Linia                                             602 297 zł
- przebudowę drogi na odcinku Zelewo - Zamostne   578 425 zł
- budowę ulicy Odrębnej w Wejherowie     507 981 zł
- utwardzenie drogi Gniewowo - Zbychowo poprzez ułożenie  płyt Jomb 369 979 zł
- remont drogi na odcinku od mostu w Bożympolu Wlk. do drogi nr 6  109 497 zł
Powiat udzielił również dotacji dla Miasta Redy na remont Alei Lipowej (300 000 zł) 

oraz dla Miasta Rumi na przebudowę ul. Dąbrowskiego (500 000 zł).

BEZPIECZEŃSTWO O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW
W ramach posiadanych środków powiat starał się wspierać finansowo Policję, Straż 

Pożarną, jak również Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.
W 2015 r. powiat przekazał następujące wsparcie finansowe:
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 
  na zakup samochodu zaopatrzeniowego z funkcją mikrobusu  149 900 zł 
- dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie  na zakup sprzętu do     
  endoskopowych zabiegów urologicznych u dzieci    100 000 zł
  oraz dofinansowanie remontu oddziału kardiologii     50 000 zł
- dla Komendy Powiatowej Policji - na dofinansowanie zakupu 
  wyposażenia pomieszczeń, zakupu radiowozu, zakupu zestawów 
  komputerowych i drukarek oraz nagrody dla policjantów     90 973 zł

W 2015 r. Powiat Wejherowski przekazał również pomoc finansową na zadania z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej do Gminy Łęczyce na dofinansowanie zakupu samocho-
du pożarniczego dla OSP w Łęczycach w wysokości 50 000 zł oraz do Gminy Gniewino w 
łącznej 20 000 zł na zakup kontenerowego węzła sanitarnego oraz remont samochodu po-
żarniczego OSP w Gniewinie.

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

XX sesja Rady Powiatu Wejherowskiego

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu
Podczas XX sesji Rady Powiatu Wejherowskiego udzielono 

absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiego za wyko-
nanie budżetu powiatu za 2015 r.  Radni byli jednomyślni.

OCHRONA ZABYTKÓW
W 2015 r. Powiat Wejherowski przekazał także dofinansowanie do prac konser-

watorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestrów zabytków w kwocie 200 000 zł. 

Dofinansowanie to otrzymał Klasztor Braci Mniejszych - Franciszkanów w Wejhero-
wie, Parafia pw. Trójcy Św. w Wejherowie, Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze, 
Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie, Parafia pw. Św. Antoniego Padew-
skiego w Łęczycach oraz parafia Św. Wawrzyńca w Luzinie.

EDUKACJA I OPIEKA
Wydatki na oświatę  i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą sta-

nowiły największą część budżetu w 2015 roku.
Wśród ważniejszych prac należy wymienić:
- kontynuację „Termomodernizacji budynku ZSP nr 2 w Wejherowie”  1 078 246 zł 
(zadanie to współfinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmy Finansowego)
- remont budynku pracowni specjalistycznych i szkoły podstawowej, 
   chodnika przy budynku szkoły zawodowej w Powiatowym Zespole 
   Kształcenia Specjalnego      530 572 zł
- remont parkingu przy ZSP nr 2 w Wejherowie   212 440 zł
- remont piwnic, pracowni gastronomicznej, 6 sal lekcyjnych 
   oraz instalacji wodno- kanalizacyjnej w ZSP nr 3 w Wejherowie 173 141 zł
 - wykonanie projektów dotyczących rozbudowy szkół zawodowych 
   o pracownie zawodowe       126 690 zł
- remont instalacji elektrycznej w Powiatowym Zespole Szkół 
   Policealnych w Wejherowie      114 740 zł.
Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej sta-

nowiły drugą co do wielkości wartość budżetu powiatu i zostały wykonane  kwotą w wy-
sokości 29 121 689 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:
- bieżącą działalność placówek pomocy społecznej i polityki społecznej  24 315 340 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych i organizacji pożytku  publicznego     4 167 263 zł
- remonty i inwestycje       639 086 zł 
(zakupiono samochód osobowy na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strze-

bielinku oraz wyposażenie do kuchni głównej, również w tej placówce tj. elektryczne kotły 
warzelne, okapy, wykonano również szereg remontów w pomieszczeniach Domu Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie).

Podczas XX sesji Rady Powiatu Wejherowskiego 17 czerwca br. Zarząd Powiatu 
otrzymał absolutorium jednomyślną decyzją radnych.
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WYDARZENIA

Najważniejsze punkty 
spotkania obejmowały emi-
sję filmu korporacyjnego, 
wystąpienie prezesa OPEC 
Janusza Różalskiego oraz 
wręczenie statuetek Złote 
Ciepło. 

Statuetka jest nowością, 
ponieważ została ustanowio-
na  decyzją Zarządu Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. w dniu 16 maja br. Nada-
wana jest przez Prezesa Za-
rządu - Dyrektora Spółki za 
wybitne zasługi dla rozwoju 
OPEC i miejskiego ciepłow-
nictwa. 

Podczas uroczystości 
przekazano Akty Nada-
nia statuetek następują-
cym osobom: Wojciechowi 
Szczurkowi - Prezydentowi 
Gdyni, Krzysztofowi Hil-
debrandtowi - Prezydento-
wi Wejherowa (w jego imieniu 
statuetkę odebrała Zastępca 
Prezydenta Beata Rutkie-
wicz), Leszkowi Jaskule 
– Prezesowi Gdyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz 

Ciepły Jubileusz 
55-lecia OPEC

19 maja br. w Teatrze Miejskim w Gdyni odbyła się uroczystość 
związana z Jubileuszem 55-lecia OPEC, na którą zaproszeni zostali 
przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz insty-
tucji i partnerów biznesowych, a także media. 

Sławomirowi Piecho-
cie – Prezesowi Spółdzielni 
mieszkaniowej „Bałtyk” (w 
jego imieniu statuetkę ode-
brał Zastępca Prezesa Miro-
sław Wesołowski).

Uroczystość poprowadził 
znany i lubiany aktor Te-
atru Miejskiego - Bogdan 
Smagacki.

Po części oficjalnej odbyło 
się przedstawienie „Piosen-
ka jest dobra na wszystko” 
w reż. Rafała Kowala.

Janusz Różalski, Prezes Zarządu OPEC.     Fot. M. Ochocki

Beata Rutkiewicz, Zastęp-
ca Prezydenta Wejherowa.           
                 Fot. M. Ochocki

O G Ł O S Z E N I E

W uroczystym podpisaniu 
udział wzięli starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
etatowy członek Zarządu 
Powiatu Jacek Thiel oraz 
przedstawiciele wniosko-
dawców, którzy otrzymali 
dofinansowania na określo-
ne zadania.

- Co roku staramy się 
wspierać ochronę środowi-
ska i gospodarkę wodną - po-
wiadziała starosta Gabriela 
Lisius. - Pieniądze, które 
otrzymujemy za niszczenie 
środowiska przekazujemy 
co roku na odbudowę środo-
wiska. Środków z tytułu kar 
jest każdego roku mniej, co 
świadczy o tym, że ludzie co-
raz bardziej dbają o środowi-
sko naturalne. 

Pieniądze zostały prze-
kazane m.in. na utrzy-

Pieniądze na ochronę środowiska

Umowy w Starostwie
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się podpisanie 

umów w związku z przekazaniem dotacji celowej z budżetu powia-
tu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Pieniądze na ten cel pochodzą z 
wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 
kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy.

manie terenów zielonych, 
likwidację dzikich wysypisk, 
wykonanie zabiegów pie-
lęgnacyjnych koron drzew, 
konserwację i odmulanie ro-
wów czy ochronę wód rzecz-
nych i jeziornych. 

Łączna kwota środków 
przeznaczonych w tym roku 
przez Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego na finansowa-
nie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wod-
nej wynosi ponad 357 tys. zł.

Uczestnicy uroczystego podpisania umów w Starostwie.

Porozumienie z Gruzją

Bliżej do Achalcyche
Powiat wejherowski odwiedzili samorządowcy z Rejonu Achal-

cyche w Gruzji. W Starostwie w Wejherowie podpisano porozumie-
nie o współpracy pomiędzy powiatem wejherowskim a rejonem 
Achalcyche w Gruzji.

Umowę podpisali: staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius i członek Zarządu 
Powiatu Jacek Thiel, a ze 
strony gruzińskiej starosta 
Municipalitetu Achalcyche 
Zaza Melikidze.

- Jesteśmy bardzo zado-
woleni z wizyty i spotkania– 
mówił starosta Melikidze . 
- Podpisanie umowy o współ-
pracy to bardzo ważny 
moment dla naszego samo-
rządu. Mamy nadzieję, że 
ta współpraca będzie trwała 
przez wiele lat. 

Porozumienie dotyczy wy-
miany informacji i doświad-
czeń w zakresie organizacji 
samorządów terytorialnych, 

wymiany kulturalną i spor-
tową, wspólnych działań w 
turystyce i rekreacji, wymia-
ny młodzieży oraz kontak-
tów gospodarczych pomiędzy 
różnymi podmiotami.

- Zawarcie porozumienia 
ma na celu nie tylko wymia-
nę informacji, ale także do-
świadczeń pomiędzy naszymi 
samorządami - powiedziała 
starosta G. Lisius.

Oprócz stałych członków 
komisji w spotkaniu wzięli 
udział m.in. przedstawicie-
le policji, Straży Miejskiej 
i Straży Pożarnej, a także 
dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych. 

Podczas posiedzenia wy-
słuchano informacji na te-

W Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku. W związku ze zbliżającymi się wakacjami 
rozmawiano o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas letniego 
wypoczynku. 

Jak zmniejszyć zagrożenia?

Bezpieczne wakacje

mat negatywnych zachowań 
dzieci i młodzieży w okre-
sie wakacyjnym oraz kon-
sekwencji wynikających z 
ryzykownych poczynań pod-
czas wypoczynku nad wodą, 
w lesie czy w związku z zaży-
waniem alkoholu i środków 
odurzających. Rozmawiano 

o konieczności zmniejszeni 
zagrożęń do minimum.

- Na spotkanie zaprosili-
śmy przedstawicieli różnych 
służb, aby przed zbliżającym 
się okresem letnim omówić 
temat bezpiecznych wakacji 
- informuje starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 
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WYDARZENIA

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Mecz piłki nożnej między samorządow-
cami a księżmi zakończył się wynikiem 6:4 
dla tych pierwszych. Obie drużyny walczy-
ły dzielnie w piekącym słońcu, w dodatku 
w szczytnym celu. Podczas meczu zbierano 
pieniądze na leczenie dwunastoletniego cho-
rego Karola Barcza. Wśród samorządowców 
nie brakowało radnych miasta Wejherowa i 
powiatu, radnych miejskich z Rumi na czele 
z burmistrzem tego miasta M. Pasiecznym, 
przedstawicieli gminy Luzino, pracowników 
Starostwa.

Przed meczem odbył się pokaz strongma-
nów, a na zakończenie imprezy sportowej 
odbyła się licytacja prac przedszkolaków. Su-
ma zostanie przekazana na dalsze leczenie 
12-letniego Karola Barcza.

Obraz wykonany przez małych artystów 
został zlicytowany przez burmistrza Rumi 

Księża i samorządowcy rywalizowali na boisku, a sobotni mecz 
na Wzgórzu Wolności przyciągnął  na trybuny wielu kibiców. Nikt 
nie żałował popołudnia, spędzonego na stadionie, bo zabawa była 
wspaniała, emocje spore, a cel charytatywny.

Charytatywny mecz i inne atrakcje 

Emocje na stadionie

Wśród kibiców wypatrzyliśmy ks. dziekana Daniela Nowaka. Na trybunach zasiadały 
też: starosta Gabriela Lisius (która otworzyła imprezę z radnym Rafałem Szlasem) i 
wójt gminy Linia, Bogusława Engelbrecht (obie panie na zdjęciu wyżej).

Organizatorzy i goście podczas pikniku na osiedlu Fenikowskiego.

Podczas kolejnego już 
pikniku na terenie rekre-
acyjnym w sąsiedztwie 
osiedla Fenikowskiego by-
ło ognisko, muzyka, zabawy 
dla dzieci, przejażdżki mo-
tocyklem oraz na koniach. 
Mieszkańcy licznie skorzy-
stali z zaproszenia organi-
zatorów z radnym miejskim 
Mariuszem Łupiną na 
czele. Na piknik przyszły 
całe rodziny, a słoneczna 
pogoda sprzyjała zabawie w 
plenerze.

Uczestników festynu od-
wiedzili przedstawiciele 
władz miasta: Piotr Bo-
chiński - zastępca pre-
zydenta Wejherowa oraz 
sekreatrz miasta - Bogu-
sław Suwara.

Podobnie było w nie-
dzielę w  parafii św. Karo-
la Boromeusza. Odbył się 
tam rodzinny festyn z kon-
kursami, muzyką i smako-
łykami, serwowanymi w 
plenerowym barze. Razem 
z parafianami bawił się ks. 
proboszcz Adam Pleskot, 
ktory dzień wcześniej był 
gościem na imprezie osie-
dlowej na Fenikowskiego.

W miniony weekend mieszkańcy północnego Śmiechowa mieli 
wiele okazji do spotkania, wspólnej zabawy i integracji, podczas 
sobotniego pikniku na osiedlu Fenikowskiego oraz niedzielnego  
festynu parafialnego na ul.Gryfa Pomorskiego. 

Festyn osiedlowy i parafialny

Rodzinne pikniki

Zarówno wokół ogniska na os. Fenikowskiego (powy-
żej), jak i na festynie parafialnym (poniżej) bawiły się 
całe rodziny.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Na rodzinny piknik w najbliższą sobotę 25 czerwca zaprasza Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki oraz Oddzia-
łem Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Anny. III Kaszubskie siadanie na trawie, połączone będzie z 
II Wejherowską Galą Akordeonu, a wszystko to od godz. 17.00 w parku przy pałacu (Muzuem). 
Zaplanowano m.in. koncert kwartetu instrumentalnego Zagan Acoustic.

za kwotę 800 zł. Brawo!
Podczas kwesty na stadionie zebrano po-

nad 4 tys. zł.                       AK.
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ROZMOWA

- Wejherowo stało się 
członkiem stowarzysze-
nia w 2003 roku, zaś po-
wiat wejherowski w 2012 
roku. Jakie jest miejsce 
Wejherowa i Ziemi Wej-
herowskiej w Stowarzy-
szeniu Turystycznym?

- Wejherowo miało i ma 
ambicje turystyczne, stąd 
wiele działań władz miasta i 
inwestycji skierowanych jest 
na rozwój turystyki. Miasto 
jest obszarowo ograniczone 
ze względu na wzgórza more-
nowe i sąsiednie samorządy, 
a brak dużych terenów inwe-
stycyjnych powoduje ukierun-
kowanie na rozwój rzemiosła, 
handlu i usług, przede wszyst-
kim turystycznych. 

- W jaki sposób zachę-
cić turystów na przyjazd 
do Wejherowa?

- Ze względu na wartość 
historyczną zabytków i pięk-
ne położenie, a także dzięki 
ambicjom władz  miasta, już 
kilkanaście lat temu Wejhe-
rowo postawiło na promocję 
w pasie nadmorskim w okre-
sie letnim, aby przyciągnąć 
turystę jednodniowego. Za-
częliśmy promować miasto w 
informacjach turystycznych, 
w nadmorskich pensjona-
tach, ośrodkach wczasowych 
i hotelach, dystrybuując 
ulotki i zaproszenia na im-
prezy. Naturalnym dla nas 
było również, aby wejść do 
stowarzyszenia, które za za-
danie miało promować teren 
Kaszub Północnych. 

Wejherowo wypromowało się z „Nordą”
Z JACKIEM THIELEM, wiceprezesem Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” LOT, etatowym członkiem Zarządu Po-

wiatu Wejherowskiego rozmawia Barbara Mudlaff

- A jak było z powiatem?
- Przypomnę, że wcześniej 

funkcjonowało tutaj Sto-
warzyszenie Turystyczne 
„Ziemia Wejherowska”, ale 
pojawił się pomysł połącze-
nia sił i działania w jednej 
organizacji turystycznej z po-
wiatem puckim. Uznaliśmy, 
że warto wspólnie promować 
powiat pucki i wejherowski. 

- Od 10 lat jest pan za-
angażowany w pracę Za-
rządu stowarzyszenia. 
Jak zmienia się profil za-
dań i działań organizacji?

- Przez ostatnie 10 lat 
zmieniła się oferta tury-
styczna regionu i sposoby 
komunikacji z potencjalnym 
turystą. Po wejściu do Unii 
Europejskiej udało się zre-
alizować wiele inwestycji o 
charakterze turystycznym 
i kampanii promocyjnych. 
Oferta się wzbogaciła, polep-
szyła się jej jakość. Dobrym 
przykładem jest miasto Wej-
herowo, w którym nastapił 
gromny skok między rokiem 
2003 i 2016. 

- Co spowodowało, że 
Wejherowo stało się bar-
dziej atrkacyjne dla gości?

- Poddano renowacji Kal-
warię Wejherowską, a jej re-
mont uznano w Polsce za cud 
unijnych funduszy. Zadbano 
o Park Miejski, wybudowa-
no Filharmonię Kaszubską 
- obiekt na miarę XXI w. z in-
nowacyjną salą kinowo-wido-
wiskową. Dzięki rewitalizacji 
wypiękniała starówka. Stwo-

rzenie marki turystycznej 
jest procesem długofalowym, 
a Wejherowo aktualnie taką 
markę sobie wypracowało. 
Do tego potrzeba czasu, środ-
ków finansowych, wytrwało-
ści na różnych płaszczyznach 
i pomysłów na promocję. 
Uważam, że członkostwo w 
Stowarzyszeniu Turystycz-
nym „Kaszuby Północne” 
pomogło w wypromowaniu 
grodu Wejhera. 

- Czy zmieniły się me-
tody promocji miasta i 
powiatu? 

- Kilkanaście lat temu 
głównym narzędziem promo-
cyjnym były targi turystycz-
ne, na których samorządy, 
lokalne organizacje tury-
styczne, regiony prezento-
wały swoją ofertę przed 
wakacjami. Dzisiaj targi tu-
rystyczne mamy w smart-
fonie. Dostęp do informacji 
jest bardziej powszechny i 
to w atrakcyjnej formie mul-
timedialnej, poprzez strony 
internetowe. Obecnie musi-
my być  aktywni na profilach 
społecznościowych, ale nie 
możemy zapominać o formie 
papierowej. Stowarzyszenie 
działa zgodnie z trendami w 
turystyce, dostosowując się 
do nowych narzędzi promo-
cji. Zmienia się profil pro-

mocji i organizacji. Nasza 
organizacja jest ukierunko-
wana na przygotowanie ar-
tykułów prasowych, zmiany 
w sieci, przygotowanie gaze-
tek i ulotek, skierowanych 
dla tych, którzy tu przyjadą. 

W kwestii promocji wiele 
zawdzięczamy Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, która znako-
micie promuje region jako 
całość. Dzięki dużym i prze-
myślanym kampaniom pro-
mocyjnym i wizerunkowym 
widoczny jest wzrost liczby 
turystów na Pomorzu. 

Dzisiaj mówimy też o 
przemyśle czasu wolnego, bo 
jesteśmy społeczeństwem, 
które żyje coraz szybciej. Z 
jednej strony jesteśmy bar-
dziej zasobni i mobilni, mo-
żemy szybciej się poruszać 
(nowe autostrady, wyre-
montowane linie kolejowe, 
dostępny transport lotniczy), 
poprawił się też komfort po-
dróży, a z drugiej strony je-
steśmy bardziej wymagający 
i dbamy o jakość spędzanego 
czasu. 

-  W czym tkwi siła sto-
warzyszenia?

- Przede wszystkim w lu-
dziach, którzy są zaangażowa-
ni w pracę. Łączy nas wspólny 
cel: przyciągnąć na Kaszu-

by Północne jak największą 
liczbę turystów i zaoferować 
im atrakcyjny wypoczynek. 
Wspólnie ustalamy kierunki 
działań na najbliższy okres 
i narzędzia promocji. Siłą są 
też same gminy o ogromnym 
potencjale turystycznym, w 
których przybywa różnego ro-
dzaju produktów turystycz-
nych. Przez ostatnie trzy lata 
zajmowaliśmy się informo-
waniem turystów w biurze co 
pozwoliło nam bezpośrednio 
zbadać ich potrzeby i oczeki-
wania.

- Kim są ludzie, działa-
jący w organizacji tury-
stycznej?

- Pasjonatami, którzy pa-

trzą na świat pozytywnie, 
są otwarci, potrafią zainte-
resować i zachęcić do przy-
jazdu do naszego regionu 
i skorzystania z oferty. W 
turystyce i promocji powin-
ni pracować ludzie uśmiech-
nięci, dostrzegający wiele 
pozytywnych stron naszego 
życia i lubiący innych ludzi. 
Pracujemy z turystami, czyli 
osobami, które są na waka-
cjach, chcą odpocząć. 

Umiejętność wsłuchania 
się w potrzeby turysty, em-
patii, przyjęcia słów krytyki 
i pochwały jest przy tym nie-
zwykle cenna. Ważne jest, 
aby turysta był zadowolony 
i chciał do nas wrócić.

Ważne, aby turysta był zadowolony i chciał do nas wrócić

W Gniewinie odbyła się Gala Turystyki z okazji 
15-lecia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kaszuby 
Północne”, o czym pisaliśmy w poprzednim „Pulsie”.

Do konkursu pod patro-
natem m.in. Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego i Na-
uki, Ministra Edukacji Naro-
dowej i PAN zgłoszono ponad 

Konkurs Naukowy E(x)plory 

Licealiści w finale
Uczniowie klasy I g I LO im.Króla J. Sobieskiego w Wejherowie: Agata 

Dampc, Alicja Cybulska i Dawid Pieper wspomagani przez Michała Osiec-
kiego i Daniela Wiśniewskiego zostali finalistami Konkursu Naukowego 
E(x)plory, organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technolo-
gii z siedzibą w Warszawie.

200 prac z całej Polski, a do 
zawodów regionalnych za-
kwalifikowało się 121 zespo-
łów. Uczniowie z Wejherowa 
uczestniczyli w eliminacjach 

rejonowych w Bydgoszczy, 
godnie reprezentując szko-
łę i powiat. Do finału, który 
odbędzie się w październiku 
w Gdyni przeszło 8 zespołów.

Jacek Thiel.

ZSP nr 2 w Dęblinie

Sprawni jak żołnierze
Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 

w składzie: Bartłomiej Wit, Dominik Składowski, Piotr Smagowski (opie-
kun Andrzej Silikowski) zajęła drugie miejsce w finale XXXIX Zawodów 
Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze 2016” w Dęblinie.

W zawodach wzięło udział 
15 zespołów dziewcząt i 16 
zespołów chłopców, zwycięz-
ców eliminacji wojewódzkich. 
Nasza szkoła reprezentowała 
województwo pomorskie.

W kategorii dziewcząt 
drużyna ZSP r 2 (Natalia 
Driwa, Monika Drabik, Da-
ria Szreder, opiekun Eweli-
na Trotzka) zajęła dziewiątą 
lokatę. 

Drużyny rywalizowały w 
teście sprawnościowym, pierw-
szej pomocy przedmedycznej, 
rzucie granatem, strzelaniu i 
biegu na orientację. 

       Barbara Kulwińska
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Pokazy tatrzyku, przeznaczone zwłaszcza dla przedszkola-
ków, odbywać się będą w czwartki:1 6.06, 23.06, 14.07, 21.07, 
28.07 i 4.08, zawsze o godz. 13.00. 

Z kolei w piątki w godz. 16.00-17.30 zaplanowano muzycz-
ne zabawy ruchowe: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 
12.08, 19.08, 26.08 

KULTURA

Letnia Biblioteka to pro-
jekt Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie 
realizowany we współpracy 
z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej oraz z Fundacją 
Wydawnictwo Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Plenerowa wypożyczalnia 

Konkurs ma charakter otwar-
ty, adresowany jest do osób peł-
noletnich. Zadanie konkursowe 
polega na opracowaniu projek-
tu logo Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie. 

Każdy projekt musi speł-
niać kilka warunków: działać 
jako symbol, budzić dobre sko-
jarzenia z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Wejherowie, być 
oryginalny, nowoczesny i inno-
wacyjny, łatwy do rozpoznawa-
nia i zapamiętywania, a także 
niezależny od środka powiela-
nia i łatwo skalowalny. 

Działalność wznowiła Letnia Biblioteka w Pa-
łacu, oprócz książek i prasy (do wypożyczania 
lub na miejscu) proponując animacje dla dzieci 
oraz spotkania z autorami Wydawnictwa Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego.

na tarasie Pałacu Przeben-
dowskich i Keyserlingków  
jest czynna od wtorku do 
piątku w godz. 10-18. 

Od czerwca do sierpnia-
odbywać się będą spotkania 
autorskie, animacje dla dzie-
ci oraz pokazy wywodzącego 
się z Japonii teatrzyku Ka-
mishibai. 

Letnia Biblioteka

Teatrzyk Kamishibai i zabawy ruchowe

Konkurs na logo biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłosiła konkurs na logo, które sta-

nie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej obchodzącej 70-lecie działalności 
Biblioteki. Prace należy składać do 30 września br. 

Kolejne sukcesy młodych tancerzy

Formacje WCK 
z nagrodami

Młodzi tancerze i tancerki Wejherowskiego Centrum Kultury za-
błysnęli na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Su-
wałkach oraz na Ogólnopolskim Turnieju Tanecznym „Nadmorskie 
Rytmy 2016” w Łebie.

W Suwałkach reprezenta-
cja Wejherowa rywalizowała 
z formacjami z Francji, Nie-
miec, Rosji, Łotwy, Gruzji i 
Polski. Podopieczni Elżbie-
ty Czeszejko pokazali, że 
ich forma taneczna jest na 
bardzo wysokim poziomie. 

Poszczególne formacje i 
tancerze wytańczyli wiele 
nagród. Najwyższe trofeum 
- Złotą Muszelkę w kategorii 
tanecznej: „inne formy do lat 
11” zdobyły Bąbelki. 

Baccara zdobyła Srebrną 
Muszelkę w kategorii: „inne 
formy 12-16 lat” .

Julia Telej zajęła 2. miej-
sce w kategorii: „inne formy 
do lat 11”.

Aleksandra Szeląg zaję-
ła 3. miejsce w kategorii: „in-
ne formy do lat 11”.

Oliwia Plizga i Ewa Od-
wrot  otrzymały wyróżnienia 
w tej samej kategorii.

Tańczące w duecie Maja 
Jesionowska i Magdale-
na Świtała otrzymały wy-
różnienie w kategorii: „inne 
formy”.

Duża konkurencja (zespo-
ły z północnej Polski) ponow-
nie zmobilizowała naszych 

tancerzy podczas czerwco-
wego turnieju w Łebie. Wej-
herowianie wzięli udział 
w  kategoriach: taniec kla-
syczny, inne formy, taniec 
współczesny, jazz. W każdej 
z nich dzieci zdobyły wysokie 
miejsca, ponadto najmłodsza 
wiekowo grupa z Wejherowa, 
Bąbelki Kids (4-5 lat), mie-
rzyła się ze znacznie starszy-
mi tancerzami wygrywając 
swoją konkurencję. 

Oto wyniki:
Bąbelki Kids - 1. miej-

sce w kat. taniec klasyczny 
do lat 11

Bąbelki Mini - 2. miejsce 
w kat. inne formy do 8 lat 

Bąbelki - 3. miejsce w 
kat. inne formy do lat 11 

Baccarki - 2. miejsce w 
kat. taniec współczesny 

Baccara Junior - 1. miej-
sce w kat. inne formy

Baccara - 1. miejsce w 
kat. jazz powyżej 15 lat

Bąbelki mini formacja - 
1 miejsce w kat. show dance

Baccara mini formacja - 2 
miejsce w kat. taniec współ-
czesny 12-15 lat 

Zespół Wejherowskie-
go Centrum Kultury - 1 
miejsce  w kat. taniec kla-
syczny 12-15 lat.

Dwumiesięczny cykl spo-
tkań z kinem, rozpoczyna 
oscarowa produkcja „Mar-
sjanin” w reżyserii Ridleya 
Scotta. 

Seanse odbywać się bę-
dą w wejherowskim amfite-
atrze w Parku Miejskim, w 
czwartki o godz. 21.30, przez 
cały lipiec i sierpień.

Po sukcesie pierw-
szej edycji Wejhe-
rowskiego Kina pod 
Gwiazdami, zaplano-
wano kolejną edycję 
spotkań z filmami. 
Pierwsze odbędzie się 
7 lipca br.

Pod niebem

Letnie
kino 

Repertuar:

07.07  Marsjanin 

14.07  Mała Miss 

21.07  Miasto 44 

28.07  Mały Książę 

04.08  YUMA
11.08  O północy 
             w Paryżu 

18.08  Hotel Marigold

25.08  Nietykalni 

Spotkania z autorami Wydawnictwa Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, zawsze o godz. 17.00: 
6.07 - dr Krzysztof Sławski  „Bernard Szczęsny (1919–1993).

Więzień Stutthofu, burmistrz Wejherowa, prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego” 
13.07 - dr Hanna Makurat „Intimné mònolodżi / Monologi 

intymne” 
20.07 - prof. Adam Ryszard Sikora „Knéga Wińdzeniô” 
27.07 - prof. Daniel Kalinowski „Raptularz kaszubski” 
10.08 - Krzysztof Gradowski „Pomorska emigracja w Brazylii” 
17.08 - dr Sławomir Bronk warsztaty „Pieśni pustej nocy” 

 Zwycięzca otrzyma nagro-
dę pieniężną o wartości 1000 
zł brutto. Uroczyste wręczenie 
nagrody i podsumowanie Kon-
kursu odbędzie się podczas 
uroczystości obchodów 70-le-
cia Biblioteki. Sponsorem na-
grody konkursowej jest firma 
NORTHPOL Rafał Szlas, Dariusz 
Mikołajczak. 

Zgodnie z regulaminem 
konkursu, projekty muszą być 
wykonane komputerowo w do-
wolnym kształcie, dowolnych 
kolorach, z wykorzystaniem do-
wolnej czcionki. Każdy projekt 

należy dostarczyć w wersji elek-
tronicznej (na płycie CD, DVD) ja-
ko pliki: JPG i PDF oraz w postaci 
wydruków komputerowych. 
Prace konkursowe powinny być 
wykonane samodzielnie przez 
uczestników, nie dopuszcza się 
do Konkursu prac zbiorowych. 
Każdy z uczestników może zgło-
sić maksymalnie dwa projekty 
logo własnego autorstwa, nie 
naruszając przy tym praw autor-
skich i osobistych osób trzecich. 

Szczegóły w regulaminie, na 
stronie internetowej www.bi-
blioteka.wejherowo.pl 

Literackie Środy 
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Celem konkursu jest pro-
pagowanie wśród uczniów 
przepisów bezpiecznego poru-
szania się po wejherowskich 
drogach, szczególnie wśród 
dzieci rozpoczynających na-
ukę szkolną. Chodzi też o pro-
mowanie idei bezpiecznych 
zabaw z rówieśnikami oraz 
uwrażliwianie na zachowanie 
się w miejscach i sytuacjach 
szczególnie niebezpiecznych.  

Pierwszaki wiedzą najlepiej

Jak być bezpiecznym
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, pod honorowym patronatem 

Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie,  po raz kolejny zor-
ganizowała miejski konkurs wiedzy dla dzieci klas pierwszych „Z 
bezpieczeństwem za pan brat”. 

W szranki stanęło sześć 
wejherowskich szkół, repre-
zentowanych przez trzyoso-
bowe zespoły.Uczniowie klas I 
współpracowali ze sobą, dzie-
ląć się spostrzeżeniami, uwa-
gami, ale przede wszystkim 
pracą. Zmierzyli się z zadania-
mi, łamigłówkami, rebusami, 
zagadkami i  krzyżówkami. 
Wykazali się ogromną wiedzą 
i umiejętnościami. 

Na najwyższym podium 
stanęli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 6, drugie miejsce 
zajęli reprezentanci Szkoły 
Podstawowej nr 5, a trzecie 
miejsce przypadło drużynie 
ze Szkoły Podstawowej nr 11. 
Jury doceniło jednak wszyst-
kie dzieci. Każdy maluch 
otrzymał nagrodę w postaci 
sprzętu sportowego. 

Agnieszka Gwizdalska

W konkursie brać mo-
gą udział mieszkańcy Wej-
herowa, którzy ukończyli 
16 lat. W pierwszym etapie 
zakwalifiko wani uczestnicy 
rozwiązywać będą pisem-
ny test. Do finału, który 
zostanie przeprowadzony 
w formule teleturnieju, za-
kwalifikowanych zostanie 
sześcioro uczestników z naj-
lepszym wynikiem.

O tym, kto zostanie 
zwycięzcą konkursu i naj-
lepszym znawcą historii 
Wejherowa zadecyduje Ra-

Jesienią odbędzie się II Konkurs Wiedzy o Historii Wejherowa 
im. Reginy Osowickiej. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać 
do 30 września br. Warto o tym wiedzieć jeszcze przed wakacjami.

da Naukowa Konkursu, w 
skład której wchodzą: Mar-
cin Drewa (przewodniczą-
cy), Mirosław Odyniecki, 
Władysław Kepka i Ma-
ciej Kurpiewski.  

Celem konkursu jest 
propago wanie wśród miesz-
kańców oraz sympatyków 
Wejherowa historii miasta, a 
także popularyzowanie twór-
czości redaktor Osowic kiej.

Organizatorem konkur-
su jest Zespół Szkół nr 3 w 
Wejherowie im. Martyrologii 
Piaśnicy oraz Rada Nauko-

wa Konkursu. Patronat nad 
konkursem objęli prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt i starosta powiatu 
wejherowskiego Gabriela Li-
siur oraz wicewojewoda po-
morski Mariusz Łuczyk.

 Konkurs odbędzie się 
21 października br. o godz. 
17.00 w Zespole Szkół nr 3 
im. Martyrologii Piaśnicy, 
ul. Nanicka 22 w Wejhero-
wie. Zgłoszenia udziału w 
konkursie należy przesyłać 
na adres: KonkursWiedzy.
Wejherowo@wp.pl

Fot. Piotr Manasterski

- Kim jest bohater, w 
którego się wcielasz?

- W teatrze jestem Mi-
siem czyli młodszym bratem 
Wendy. Razem z Wendy, 
Jankiem i Piotrusiem, wy-
ruszamy w podróż do Niby-
walencji, na wyspę, na której 
mieszka Piotruś Pan i Zagu-
bieni Chłopcy. Są tam też In-
dianie i piraci.

- Czy ta rola podoba ci 
się? Dobrze się w niej od-
najdujesz?

- Tak, postać Misia do 
mnie pasuje. Ten chłopiec 
jest najmłodszy, a ja rów-
nież jestem najmłodszy ze 
wszystkich aktorów. Poza 
tym bardzo polubiliśmy się 
z moim teatralnym rodzeń-
stwem i nie mamy problemu 
z tym, żeby zagrać rodzinę 
na scenie. Wspieramy się.

Dorośli aktorzy są dla nas 
wyrozumiali. Pomagają na 
próbach, podpowiadają.

- Czy któryś z aktorów 
zaimponował ci najbar-
dziej?

- Hmm... Chyba pan Rafał 
Ostrowski, który grał pana 
Darlinga - mojego tatę i jed-
nocześnie Kapitana Haka. 
Bardzo dużo pracy wykony-
wał na scenie i super mu to 
wychodziło.

- Czy przygotowania 
do musicalu były trudne?  

- Tak, dużo ćwiczyłem, 
w domu i w drodze do te-
atru. Trzeba było pracować 
nad dykcją, co było najtrud-
niejsze i nad emisją głosu. 
Mieliśmy lekcje śpiewu i ak-
torstwa. Zabawy i przyjem-
ności było mniej, ale granie 
na scenie to jest dla mnie 
wielka przyjemność.

- Powiedz, jak czułeś się 
kiedy stanąłeś już na sce-
nie? Byłeś zestresowany?

- Trochę strachu czułem, 
ale kiedy stanąłem na sce-
nie, wszystko przeszło. Stres 
jest zawsze, nawet dorośli 
aktorzy go czują. Dajemy so-
bie kopniaka na szczęście i 
to nam pomaga się rozluźnić.

- Reżyserem spektaklu 
jest Janusz Józefowicz, 
a muzykę skomponował 

Z ośmioletnim Zbyszkiem Trusewiczem z Wejherowa, który za-
grał w spektaklu „Piotruś Pan” w gdyńskim Teatrze Muzycznym 
rozmawia jego szkolna koleżanka Oliwia Pallach. Oboje są ucznia-
mi Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie.

Janusz Stokłosa. Jakie 
wrażenie na tobie wy-
warli obaj panowie?

- Reżyser czasami był 
surowy, ale musi taki być, 
inaczej nie mógłby być reży-
serem (śmiech), ale w środku 
jest raczej bardzo miły. Pan 
Stokłosa pomagał nam w 
sprawach muzycznych. Mó-
wił na przykład jak wyśpie-
wać harmonie i jak śpiewać 
z chórem. Z jednym i drugim 
panem pracowało mi się bar-
dzo dobrze.

- Praca w teatrze zajęła 
ci dużo czasu, a przecież 
musiałeś pogodzić to ze 
szkołą podstawową i mu-
zyczną.

- Nie chodziłem na zajęcia 
przez jakiś czas i potem mu-
siałem nadrobić zaległości, 
ale dałem sobie z tym radę. 
Nauczyciele bardzo poma-
gali i rozumieli, że to tylko 
przez chwilę.

- Czy już wcześniej gra-
łeś w teatrze?

- „Piotruś Pan” to mój 
pierwszy spektakl, chociaż 
rok temu przeszedłem ca-
sting do „Małego Księcia” 
w Teatrze Muzycznym. Jed-
nak wtedy miałem zbyt mało 

czasu, żeby się przygotować, 
nie miałem doświadczenia 
więc zrezygnowałem. Potem 
dołączyłem do grupy pana 
Krzysztofa Balińskiego w 
Teatrze Junior i tam zdoby-
wałem doświadczenia.

- Na jakim instrumen-
cie uczysz się grać w 
szkole muzycznej w Wej-
herowie?

- Na fortepianie w klasie 
pani Urszuli Zakrzewskiej. 
Fortepian wybrałem dla-
tego, że już od dawna pod-
glądałem mamę i dziadka 
grających na pianinie. To mi 
się bardzo podobało. 

- Masz inne zaintereso-
wania?

- Interesują mnie przyro-
da i podróże, a także koleje.

- A kim zostaniesz, kie-
dy dorośniesz? 

- Mam kilka pomysłów. 
Mogę zostać aktorem, muzy-
kiem i kompozytorem. Już 
teraz próbuję komponować. 
Ale mógłbym też być koleja-
rzem (śmiech).

- Gratuluję ci teatral-
nego sukcesu i życzę ko-
lejnych, także w innych 
dziedzinach.

- Dziękuję.

Uczeń z Wejherowa na dużej scenie

Ta rola pasuje do mnie

Zbigniew Trusewicz jest najmłodszym akterem w spek-
taklu „Piotruś Pan” w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Konkurs Wiedzy o Historii Wejherowa

Dla dzieci i młodzieży
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POWIAT

Połączenie sił Nadbał-
tyckiego Centrum Kultury i 
Gminy Gniewino zaowocowa-
ło bogatym programem wyda-
rzeń w Gdańsku, Gniewinie 
i Czymanowie. Nadbałtycki 
Festiwal Orkiestr Dętych bę-
dzie się odbywał równolegle 
z Dniami Gminy Gniewino 
oraz X. Kaszubskim Prze-
glądem Orkiestr Dętych.

Festiwalowi towarzyszyć 
będzie wydawnictwo Biblio-
teka Orkiestrowa Kaszub, 
Kociewia i Powiśla, Tom II. 
W tym roku będzie zawie-
rać utwory nawiązujące do 
tradycji orkiestr Powiśla, 
Kociewia i Kaszub, które za-
aranżował zasłużony kapel-
mistrz - kmdr por. Ireneusz 
Stromski, długoletni dyry-
gent Reprezentacyjnej Orkie-
stry Marynarki Wojennej w 
Gdyni, juror Nadbałtyckiego 
Festiwalu Orkiestr Dętych.

Dodajmy, że w sobotę o 
godz. 17.00 w Gniewinie od-
będzie się koncert Dni Gminy 
Gniewino (wystapią Abba Fa-
mily, Farba, Daznzel, Velvet) 
oraz pokaz sztucznych ogni. 

Program Festiwalu
25 czerwca
GNIEWINO
10.00- 11.00 - Przemarsz Orkiestr ulicami Gniewina 
            do wieży widokowej

CZYMANOWO 
11.45-12.30 - konkurs przemarszu paradnego
12.30-13.00 - wspólne odegranie pięciu hymnów (Zjednoczo-

nej Europy, Polski, Kaszubski, Kociewski i Pieśń Kwidzyniaków)
13.00-15.00 - konkurs estradowy

GDAŃSK
17.30-18.00 - przemarsz orkiestr ulicami Gdańska 
18.00 - wspólne odegranie 5 hymnów 
18.30 - koncert Orkiestry Dętej Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej pod dyr. kapitana SG Jarosława Rywalskiego

26 czerwca
CZYMANOWO
10.00-14.30 - dalszy ciąg konkursu estradowego
14.30-17.00 - X. Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych
17.00-17.30 - występ dziecięcego zespołu z Gniewina
17.30-18.00 - pokaz musztry paradnej 
18.00-18.30 - występ OD Surmy Pokucia z Kołomyi
18.30 - odczytanie protokołu Jury, wręczenie dyplomów, 
nagród i pamiątkowych statuetek; zakończenie Festiwalu

3. Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych Gniewino 2016 to cy-
kliczny projekt Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, „wę-
drujący” pomiędzy Gdańskiem, Zblewem, Gniewinem i Lipuszem. 
To nietuzinkowe i barwne wydarzenie cieszy się coraz większą po-
pularnością. Kolejny festiwal odbędzie się w najbliższy weekend.

Festiwal w Gniewinie i w Gdańsku

Orkiestry dęte 
znów na fali!

Święto Haftu Kaszubskiego w Lini

Największy konkurs
Po raz 21. rozstrzygnięto największy konkurs haftu kaszubskie-

go. Na tegoroczny konkurs 178 uczestników (w tym 92 uczniów)
dostarczyło do oceny ponad 400 prac, które będą prezentowane w 
kilku miejscach. 

W tym roku prace kon-
kursowe będą gościły w Lini 
do końca czerwca, a następ-
nie wystawa trafi na dwa ty-
godnie do Żukowa.  23 lipca 
prace z Lini wraz z innymi 
historycznymi haftami wy-
eksponowane zostaną w ko-
ściele Św. Jana w Gdańsku.

W gronie laureatów więk-
szość stanowią mieszkańcy 
innych powiatów, ale zna-
lazły się wśród nich dwie 
panie z powiatu wejherow-
skiego. Pierwsze miejsca za-
jęły m.in.: Stanisława Hinc 
z Linii i Teresa Dembkow-
ska z Wejherowa. 

Jak podkreślają uczest-
nicy, udział w konkursie w 
Lini do wielka przygoda, bo-
wiem oprócz rywalizacji ist-
nieje możliwość podziwiania 
w jednym miejscu najpięk-
niejszych haftów z regionu. 
Dziękowano m.in. Edmun-
dowi Szymikowskiemu i 
Janowi Trofimowiczowi 
za wkład pracy w przygoto-
wanie przedsięwzięcia. Wie-
le pracy w przygotowanie 
wystawy włożyły: Gabriela 
Syldatk i Paulina Bigus.

Konkurs po raz kolejny 
otrzymał honorowy patro-
nat oraz środki na nagrody 
od Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Nagrody dla kaszubskich 
hafciarzy przekazała Para 
Prezydencka Agata i An-
drzej Dudowie, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz wiele in-
nych instytucji regionalnych 
i gminnych, m.in. Gminny 
Dom Kultury i Urząd Gmi-
ny w Lini. 

Na zdjęciach prezentujemy tylko niektórych nagrodzo-
nych uczestników konkursu w Lini.

Sobótkę czyli wspólne po-
szukiwanie Kwiatu Paproci, by 
zapewnić sobie siłę, miłość i 
obfitość zaplanowała Gminna 
Instytucja Kultury i Biblioteka 
w Łęczycach. Impreza odbe-
dzie się 25 czerwca br. w godz. 
16.00-23.00 w Nawczu.

W programie m.in.: zabawa 
dla dzieci „Wyprawa po piracki 
skarb”, ProMagia, czyli magia w 
Sobótki, zabawa przy muzyce 
zespołu „Kawalerowie”, ognisko, 
gry i konkursy z nagrodami.

Sołtys i Rada Sołecka wsi 
Częstkowo, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Częstkowie, Klub 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Częstkowie oraz 
społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Częstkowie zapra-
szają na Rodzinny Festyn 
Sportowo-Rekreacyjny.

Imprezę zaplanowano 
w najbliższą niedzielę 26 
czerwca br. w godz. 15.00-
24.00 przy remizie OSP w 
Częstkowie.

Do Bojana przyjecha-
li „baśkarze” z całej Polski. 
Turniej rozgrywany był we-
dług obowiązujących prze-
pisów, z asem serce - tzw. 
Czerwona Baśka. Gracze 
rywalizowali w trzech ka-

Równolegle z rozgrywkami paraolimpijskimi odbył się bieg 
i marsz charytatywny, w którycm pobiegło 161 osób. Każdy 
uczestnik w kat. open otrzymał medal oraz koszulkę, zaku-
pioną w ramach projektu z Funduszu Akumulator Społeczny, 
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Imprezie towarzyszyły takie inne atrakcje, jak koncert Or-
kiestry z Parafii Matki Bożej Różańcowej w Luzinie, zamki 
dmuchane, przejazdy limuzyną  i motocyklami, wozy bojowe.

W sobotę
Sobótka 
w Nawczu

Częstkowo
Rodzinny 
festyn

Baśka w Bojanie

Bicie rekordu 
Drugi wynik w historii bicia rekordu w 

grze karcianej pn. baśka, osiągnęli gracze 
biorący udział w turnieju w Bojanie. 360 
osób uczestniczyło w Mistrzostwach Polski 
Baszka Méster Sport. Rekord nadal wynosi 
426 osób. 

tegoriach: indywidualnej, 
drużynowej oraz par. Zawod-
niczki oraz zawodnicy roze-
grali 4 rundy po 40 rozdań. 
Nagrodami były m.in.: tele-
wizory, tablety, puchary i in-
ne rzeczowe atrakcje.

Paraolimpiada w Luzinie

Niepełnosprawni 
sportowcy

Ósma Kaszubska Paraolimpiada z udzia-
łem 130 niepełnosprawnych sportowców 
odbyła się w Luzinie.
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SPORT I ROZRYWKA

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne 

zaproszenia na ENEMEF Noc Grozy w Multikinie w Rumi. 
Ponieważ maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba 

dzisiaj 23.06.2015  r. do godz. 20.00 przesłać swoje imię i 
nazwisko e-mailem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: Noc Grozy.
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

ENEMEF: Noc Grozy to idealna okazja dla tych, którzy 
ponad wszelkie filmowe emocje stawiają STRACH. Tej nocy 
sala kinowa stanie się bardziej mroczna niż kiedykolwiek, 
a rosnące napięcie spowite aurą niepokoju sięgnie zenitu.  
Wszystko to za sprawą przerażających filmów grozy, które 
ostatnio pojawiły się na ekranach kin. Będzie można obej-
rzeć m.in. dwie części słynnej „Obecności” zaledwie tydzień 
po premierze najnowszej z nich!

Podczas maratonu zostaną zaprezentowane cztery mro-
żące krew w żyłach filmy: kultowy horror „Obecność” oraz 
jego wyczekiwana kontynuacja  „Obecność 2”, upiorny 
„Babadook” i film „Zanim się obudzę”, w którym kosz-
marne sny stają się rzeczywistością.

ENEMEF: Noc Grozy odbędzie się w piątek, 24 czerw-
ca 2016 r. w 31 kinach sieci Multikino, m.in. w Multikinie 
w Rumi (Galeria Rumia), przy ul. Sobieskiego 14 A (tel. 58 
731 38 10).

Rozpoczęcie zaplanowano o godz. 22.00, a koniec przewi-
dywany jest na godz. ok. 6.00 rano

Więcej informacji pod adresem: http://www.enemef.pl

ENEMEF

Noc Grozy 

Dominik Noweta jedno-
głośnie pokonał Eggerta, a 
Weronika Pawlak nie dała 
żadnych szans swojej rywal-
ce Nazokat Abotajevej. Karol 
Dybowski również jednogło-
śnie pokonał T. Kolwara. 
Ostatnim był Jakub Sta-
szewski, który w pierwszej 
rundzie pokonał przez TKO 

Bokserzy zdobyli Tczew

Dumny mistrz Skrzypczak

Zawodnicy WKB „Gryf” Wejherowo toczyli boje na XXI Międzynarodo-
wym Turnieju Bokserskim im. Józefa Kruży. Pięściarze i pięściarki od-
nieśli cztery zwycięstwa. 

J. Kujawę. Mistrz Hubert 
Skrzypczak nie przestawał 
komplementować wejherow-
skich  zawodników.

- Są oczywiście elemen-
ty, nad którymi trzeba pra-
cować, ale generalnie widać 
efekty ciężkiej pracy. Gra-
tuluję zawodnikom oraz 
prezesowi Wojciechowi Wa-

siakowskiemu. Jako gość 
honorowy turnieju czułem 
wielką dumę - powiedział 
Hubert Skrzypczak.

W. Wasiakowski otrzy-
mał od władz tczewskiego 
klubu podziękowania za wie-
loletnią współpracę w orga-
nizacji międzynarodowych 
turniejów im. Józefa Kruży.

 R. Karcz w formule po-
intfighting stoczył zwycięski 
półfinałowy pojedynek z re-
prezentantem OSP Węgrów 
W. Kądzielą, a do finałowego 
pojedynku z powodu kontu-
zji nie wyszedł G. Kwiecień z 
KPP Starachowice. R. Karcz 
obronił tytuł Mistrza Polski 
i jest niepokonany od 2013 
r. W formule kick-light, Ra-
fał Karcz pokonał S. Kniocha 
z Zakładu Karnego Wronki 
oraz B. Fechnera z Jednost-
ki Wojskowej z Międzyrze-
cza, co dało mu drugi tytuł 
mistrzowski. Rafał Karcz do 
tej pory wywalczył 5 tytułów 
Mistrza Polski Służb Mun-
durowych, godnie reprezen-
tując Straż Miejską oraz 
Wejherowo w Polsce. 

Kickboxing

Karcz 
mistrzem

Starszy Strażnik Ra-
fał  Karcz reprezentował 
po raz czwarty wejhe-
rowską Straż Miejską 
podczas Mistrzostw 
Polski w kickboxingu 
Służb Mundurowych. 
Oczywiście nasz mistrz 
był najlepszy.

Zawodnicy Karate Klubu Wejherowo, uczest-
niczyli w Ogólnopolskim Pucharze Dzieci OR-
LEN 2016 i przywieźli kilka medali. 

Złote medale w różnych konkurencjach zdobyły: Julia 
Staniszewska, Julia Mudlaff i Marcelina Kruszyńska, a 
srebrne medale przywiozły: Oliwia Westa, Klaudia Gąsie-
wicz i Karolina Witbrodt.

W turnieju wystartowało ok. 870 dzieci z całej Polski.

Karate 
Złote i srebrne medale 

Agata, jako pierwszy 
rocznik młodziczki w tym ro-
ku, zdobyła awans do kadry 
Województwa Pomorskiego 
Młodziczek i została zakwa-
lifikowana na do programu 
TOP TALENT JUDO.

Agata Syska dopiero w 
finale uległa zawodniczce 

Judo

Wielki sukces Agaty
Podczas Pucharu Polski Młodziczek w Judo, 

Agata Syska - wejherowianka  trenująca na co 
dzień w UKS Team DRAGON Wejherowo, zdobyła 
srebrny medal. Jest to jeden z największych suk-
cesów w sporcie olimpijskim w naszym mieście.

Stowarzyszenia Sportowego 
„Dąb” Dębowiec.

W drodze do finału po-
konała przed czasem Darie 
Luzovą - Daugavplis Judo 
Center Singitaj Łotwa, Oli-
wie Waśkiewicz - UKS Eliot 
Płock i Zuzannę Drobot -SIS 
Wierzchosławice.

W zaległym spotkaniu z XXIII kolejki I ligi wojewódzkiej Gosrit 
Luzino zremisował w Ustce z Jantarem 3:3. Pomimo remisu cała 
drużyna rozegrała najlepszy mecz w tej rundzie. Szkoda, że prawie 
połowa zespołu z rocznika 1997 kończy wiek juniora, ponieważ 
ostatnie mecze sezonu pokazały prawdziwe oblicze drużyny KTSK 
Gosrit 97/98 Luzino. Jako beniaminek ligi utrzymał się w I lidze wo-
jewódzkiej zajmując 8 miejsce w tabeli. 

Piłka nożna. Gosrit Luzino W Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Wejhe-
rowa w Kickboxingu w kategoriach dzieci.

W kategorii dzieci 12-10 lat pierwsze miejsce wywalczył 
Mateusz Bladowski - 12 lat, drugie Natan Szur - 12 lat, a 
kolejne Piotr Kaluza - 10 lat i Leon Wojewski - 11 lat. 

W kategorii dzieci 8-6 lat pierwsza była Nadia Szur - 6 
lat, przed Tymoteuszem Trzeciakiem - 8 lat.  Wejherowską 
Sekcje Klubu Sportowego MAXIMUS poprzez dotacje wpiera 
Gmina Miasta Wejherowa. 

Kickboxing najmłodszych
Mistrzostwa 
Wejherowa
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OGŁOSZENIA  DROBNE

OGŁOSZENIA

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  
ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać wyłącznie
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki 
obok wejścia do biura ARTEX  w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41  (blisko stacji SKM Nanice).
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
O G Ł O S Z E N I E

REKLAMY 
I

OGŁOSZENIA

W  PULSIE 

WEJHEROWA

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502

Zakład Usług Pogrzebowych
„Ostatnia Posługa”

Rok założenia 1991

Wejherowo, ul. Klasztorna 20
Tel.: 58 6712 333 – 24 h, 501 163 354 – 24 h

Tel.: 507 080 977
e-mail: email@ostatniaposluga-rumia.pl

Filia zakładu w Rumi
Czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00-15.00

R E K L A M A

Świadczymy pełen zakres usług 
pogrzebowych na terenie Polski i zagranicy

Szczegółowe informacje 
pod adresem internetowym:

www.ostatniaposluga-rumia.pl

Nie przyjmujmy już sms-ów z ogłoszeniami 

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w 

Wejherowie Nanice lub zamienię na miesz-
kanie w Gdyni. Tel. 607 739 467

 * * *
Sprzedam parter domu dwurodzinne-

go, 4 pokoje, garaż, 350 m kw. ogrodu, cen-
trum Wejherowa. Cena 240 tys. zł. 

Tel. 511 227 394
 * * *
Sprzedam budynek jednorodzinny, 

wolnostojący na działce o pow. 662 m w. w 
Bolszewie. Powierzchnia użytkowa 111,5 m 
kw., z mediami. Blisko znajdują się markety. 

Tel. 601 409 135
 * * *
Wynajmę mieszkanie w centrum Wej-

herowa. Tel. 692 115 879

SPRZEDAM
Sztangę o łącznej wadze 30 kg, 2 od-

ważniki po 5 kg, 2 odważniki po 7,5 kg o 
drążek 5 kg. Tel. 784 808 700

 * * *
Drewno opałowe z transportem od 

130 zł. Tel. 500 640 327
 * * *
Łóżeczko turystyczne Hauck, krzesełko 

wiszące 120 zł, łoki toki gratis, ubranka 110-
116 gratis, natomiast domek 80 zł. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Fotelik samochodowy , ubranka na 

3-12 m 100 zł, chodzik formuła 1 + zabaw-
ki 80 zł. Tel. 798 020 532

Talerz do mocowania telewizji sateli-
tarnej z mocowaniami stan bdb. 40 zł. 

Tel. 789 028 963
 * * *
Nowy ciśnieniomierz lekarski ze steto-

skopem, kompletny, cena 50 zł. 
Tel. 789 028 963
 * * *
Wygodne fotele i stolik. 
Tel. 604 061 832
 * * *
Tanio sprzedam wózek spacerówkę, 

fotelik samochodowy, łóżeczko tury-
styczne, krzesełko-chodzik oraz ubranka 
dla dziecka. Tel. 798 020 532

 * * *
Telewizor Samsung25 z dekoderem 

DFBT do telewizji naziemnej 200 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * *
Talerz do mocowania telewizji sateli-

tarnej z mocowaniami STA W BDB. Cena 40 
zł. Tel. 789 028 963

 * * *
Nowy ciśnieniomierz lekarski ze steto-

skopem, kompletny. Cena 50 zł. 
Tel. 789 028 963

ODDAM
Stolik szary pod telewizor. 
Tel. 789 431 218
 * * *
Szafę 2-drzwiową 135x133. 
Tel. 517 782 024

MOTORYZACYJNE
Sprzedam samochód alfa romeo 147. 

Rok prod. 2001. Tel. 667 578 098

PRACA
Zatrudnię pracza i maglarki w Pralni w 

Wejherowie. Tel. 58/677-27-36.
 * * *
Jestem młodym chłopakiem, poszuku-

jącym pracy. Mam umiejętności w wykoń-
czeniówce. Tel. 571 385 418 

 * * *
Przyjmę uczennicę lub studentkę na se-

zon do pracy w małej gastronomii w Karwi 
nad morzem (wypiek gofrów). Dobra płaca. 

Tel. 603 78 68 22
 * * *
Zaopiekuję się dzieckiem do 5 roku. 

Obecnie zajmuję się 4-letnim chłopcem, 
więc mam doświadczenie. Dorota. 

Tel. 517 901 308
 * * *
Pracownik porządkowy przyjmie zle-

cenie na wykonanie jakiejkolwiek pracy w 
tym zakresie. Tel. 690 389 559

RÓŻNE
Zadbany, samotny 45 lat pozna panią 

do stałego związku. Tel. 786 197 025
 * * *
Poznam wolną panią, kawaler 29 lat. 
Tel. 535 779 303
 * * *
Kupię małego pieska, niekoniecznie ra-

sowego, oby był z niedużych. 
Tel. 511 227 394
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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.

REKLAMA

Dołącz do nas na:
facebook.com/
PulsWejherowa

N A S Z  P A R T N E R

Kolejny „Puls”
za trzy tygodnie

Prosimy naszych Czytelników o cierpliwość 
i wyrozumiałość, ale kolejny „Puls Wejherowa” 
ukaże się za trzy tygodnie, 14 lipca br. Potem 
powrócimy do dwutygodniowego rytmu gazety.


