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Ukazuje się od 2011 roku

Nareszcie jest lato!

Jak co roku władze 
miasta przygotowały wa-
kacyjną ofertę dla miesz-
kańców oraz gości.

Dzieci i młodzież mogą 
skorzystać m.in. z oferty 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury i Biblioteki Miej-
skiej (więcej na str. 7).  

Będą też zajęcia spor-

Dzisiaj rozpoczyna się kalendarzowe lato, a jutro uczniowie pożegnają się ze szko-
łą na ponad dwa miesiące! Impreza Noc Kupały w najkrótszą w roku, tradycyjną Noc 
Świętojańską (z piątku na sobotę) oraz sobotnia efektowna rekonstrukcja historyczna 
zainaugurują wakacyjne imprezy i zajęcia, których w Wejherowie latem nie zabraknie. 

towo-rekreacyjne, m.in. 
na boisku „Jamajka” przy 
ul. Partyzantów (3-7 lipca 
i 10-14 lipca odbędzie się 
tam „Lato z Piłką 2017”).

Dorosłych mieszkańców 
prezydent Wejherowa i 
WCK zapraszają m.in. na 
zajęcia zumby, fitness i jo-
gi w parku oraz na tarasie 

Filharmonii, letnie kino i 
koncerty (patrz str. 9) oraz 
ciekawe spacery po mieście 
z przewodnikiem. 

Poznając lepiej własne 
miasto trzeba koniecznie 
wstąpić do ratusza, aby 
zwiedzić tamtejsze ekspo-
zycje, m.in. nową salę hi-
storyczną, opowiadająca o 

Piękny Park Miejski w Wejherowie to nie tylko miejsce spacerów, ale też miejsce licznych imprez rekre-
acyjnych i kulturalnych, organizowanych zwłaszcza podczas wakacji.

międzywojennym Wejhe-
rowie (czytaj na str. 10). 

W najbliższy week-
end w Wejherowie po raz 
czwarty odbędzie się Re-
konstrukcja Historyczna: 
„Jak to na Pomorzu zdraj-
cy ze Szwedem próbowali 
się bratać”, poprzedzona 
Nocą Kupały (str. 6).

Wakacyjne zabawy i ciekawe zajęcia  dla naj-
młodszych mieszkańców powiatu wejherowskiego 
przygotowały też placówki powiatowe, m.in. Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.      

                                                                    Więcej na str. 8

od poniedziałku 
przebudowa ulic

Utrudnienia dla kierowców i pieszych, zwią-
zane z ważną i potrzebną inwestycją w rejonie 
dworca PKP, ul. Kwiatowej, Dworcowej i 10 Lu-
tego w Wejherowie, rozpoczną się w najbliższy 
poniedziałek. Ruszają bowiem prace przy bu-
dowie metropolitalnego integracyjnego Węzła 
Wejherowo (Kwiatowa).                          Str. 2

Rafał karcz
mistrzem polski

Reprezentant Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie mł. spec. Rafał Karcz obronił tytuł mi-
strzowski w wadze do 63 kg podczas piątych 
Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w 
kickboxingu, które odbyły się w Nisku.

W finale startowało 130 zawodników i zawodni-
czek, funkcjonariuszy służb mundurowych. Rafał 
Karcz pokonał na punkty reprezentanta Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Andrzeja 
Szewczyka, doświadczonego zawodnika taekwondo 
olimpijskiego oraz kickboxingu. 

Srebrne i brązowe medale wywalczyli też pod-
opieczni R. Karcza - reprezentująca OSP Zelewo Pa-
trycja Hinc oraz Adam Wróbel z OSP Luzino. 
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BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

    Krzysztof Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

STRAŻ MIEJSKA

Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - OJCA. 

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie. 

PANU
MIECZYSŁAWOWI STRUKOWI

Marszałkowi Województwa Pomorskiego

z powodu śmierci

O J C A

łącząc się bólu,

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Aby zapobiegać wypadkom podczas wypoczynku nad wo-
dą, policja zainaugurowała akcję informacyjno-edukacyjną 
„Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. 

Przygotowano informatory, naklejki oraz plakaty, któ-
re nakłaniają m.in. do korzystania ze strzeżonych kąpie-
lisk, stosowania się do obowiązujących na nich znaków 
oraz dostosowania rodzaju aktywności do indywidualnych 
możliwości i umiejętności. Jak co roku policjanci będą przy-
pominać dzieciom, młodzieży i dorosłym wypoczywającym 
nad wodą (również wędkarzom) o zasadach bezpieczeń-
stwa. Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpie-
czeństwo… nad wodą”, bieżące wydarzenia, porady oraz 
regulamin konkursu można znaleźć na stronie: 

www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda.

Dobiega końca zimowo-
-wiosenna edycja realizacji 
programu prewencyjnego „3x 
NIE” czyli NIE dla narkotyków 
i dopalaczy, NIE dla alkoholu 
i NIE dla tytoniu. Za realizację 
programu odpowiedzialna jest 
Straż Miejska. Od dwóch mie-
sięcy program ten realizowany 
jest również przez policję. 

W okresie tym zajęcia prze-
prowadzono z 3500 uczniami., 
przekazująć młodzieży wiedzę 
na temat szkodliwości narko-
tyków, dopalaczy, papierosów 
i alkoholu oraz konsekwencji 
prawnych związanych z się-
ganiem po środki odurzające. 
Uczniowie poznali symptomy 
osoby uzależnionej, fazy wcho-
dzenia w uzależnienie i sposo-
by leczenia z uzależnienia. 

Druga edycja programu re-
alizowana będzie w nowym ro-
ku szkolnym.

prewencja
3 razy NiE

Bezpieczeństwo nad wodą

potrzebna rozwaga
Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi 

czas wypoczynku oraz rekreacji w wodzie i 
nad wodą. W tym okresie niestety dochodzi 
również do większej liczby utonięć. Dlatego 
policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa nad wodą.

WAŻNE TELEFONY:

POgOTOWiE  -  58 677 61 02  
      lub  58 677 61 03
KOmENdA  POLicji - Dyżurny 58 672 97 22 
STrAŻ POŻArNA  -  Dyżurny  58 677 61 00
STrAŻ miEjSKA   -  Dyżurny 58 677 70 40

Przestraszona kobieta zaalarmowała Policję i 
Straż Miejską o porwaniu jej pięciomiesięczne-
go dziecka w parku im. A. Majkowskiego. 

Uprowadzenia miał się dopuścić były konkubent. Powia-
domione o zdarzeniu patrole rozpoczęły penetrację parku 
i przyległego terenu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w 
parku zauważyli mężczyznę z wózkiem dziecięcym odpowia-
dającemu posiadanemu rysopisowi. 

W trakcie zatrzymania i próby legitymowania mężczyzna 
próbował się z dzieckiem oddalić, twierdząc, że dziecko jest 
jego, a on z porwaniem nie ma nic wspólnego. Na miejsce 
przybył również  patrol policji. Dziecko oddano matce. Dal-
sze czynności w tej niecodziennej sprawie prowadzi policja.

próbował 
porwać dziecko

ujęty po pościgu
Policjanci z powiatu wejherowskiego w Redzie na ul. Puc-

kiej wczesnym rankiem chcieli zatrzymać do kontroli drogo-
wej kierowcę renault master. Kierowca zlekceważył sygnały 
świetlne i dźwiękowe, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjan-
ci ruszyli za nim w pościg. Gonili go od Redy, przez Wejhero-
wo do powiatu puckiego, gdzie został zatrzymany..

Jak się okazało mieszkaniec województwa łódzkiego 
nie miał uprawnień do kierowania,  a ponadto był poszu-
kiwany pięcioma zarządzeniami sądu, między innymi za 
kradzieże i włamania. 

31-latek ma do odbycia karę 1 roku i 8 miesięcy po-
zbawiania wolności. Ponadto popełnił przestępstwo 
niezatrzymania się do kontroli, za co grozi kara pozba-
wienia wolności do 5 lat. 

Sprawca został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Mężczy-
zna  został  przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odby-
wa karę pozbawienia wolności.

kobiety potrafią się bronić
W sali posiedzeń Urzędu Miasta Wejherowa odbyło się 

zakończenie VII edycji bezpłatnego kursu samoobrony dla 
kobiet, którego organizatorem jest prezydent Wejherowa 
i Straż Miejska. 25 kobietom prezydent krzysztof  hilde-
brandt wręczył specjalne certyfikaty, a kursantki zwie-
dziły Salę Historyczną oraz zobaczyły, jak działa miejski 
monitoring. 

Kolejna edycja kursu samoobrony zorganizowana zo-
stanie jesienią. Nabór na VIII edycję bezpłatnego kursu 
zostanie ogłoszony w sierpniu 2017 r. Zajęcia praktyczne 
prowadzi instruktor samoobrony, strażnik miejski Rafał 
karcz, a zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, ratownik medyczny tomasz groth. 

Jedną godzinę zaplanowano na zapoznanie się z środka-
mi przymusu bezpośredniego, na które nie jest wymagane 
pozwolenie policji. Kursantki zapoznają się również z zasa-
dami ich użycia oraz prawem dozwoloną obroną koniecz-
ną. Zajęcia na kolejnych kursach prowadzi Zenon hinca, 
komendant Straży Miejskiej.

W związku z rozpoczęciem inwestycji, Urząd Miejski w 
Wejherowie informuje, że nastąpią utrudnienia w ruchu ko-
łowym i pieszym.

W ramach pierwszego etapu przewidziana jest przebu-
dowa ulicy 10 Lutego i części ulic: Kopernika, Dworcowej i 
Kwiatowej wraz z Placem Piłsudskiego przed dworcem PKP.

W pierwszej części tego etapu prac z ruchu wyłą-
czona zostanie ul. 10 Lutego (od skrzyżowania z ul. 
Kopernika do Placu Piłsudskiego) wraz z pierwszym 
odcinkiem ul. Kwiatowej (do posesji nr 1).

Realizowane będą prace rozbiórkowe, sieciowe-wodno-ka-
nalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, gazowe oraz prace 
drogowe. W tym czasie będzie możliwy przejazd przez teren 
budowy od ul. Dworcowej do ul. Kwiatowej przez autobusy 
PKS i samochody zaopatrzenia.

W dalszej części pierwszego etapu wyłączona zostanie 
część ul. Dworcowej, ul. Kwiatowa (do skrzyżowania z ul. 
Zachodnią) oraz plac Piłsudskiego. W tym okresie zostaną 
rozpoczną się prace rozbiórkowe oraz sieciowe. Przez cały 
czas trwania prac budowlanych zapewniony będzie dojazd 
samochodów zaopatrzenia.

Więcej informacji na stronie UM: www.wejherowo.pl

   UWAGA: O zmianach w rozkładzie jazdy 
  autobusów MZK informujemy na str. 16

W najbliższy poniedziałek tj. 26 czerwca 
rozpoczynają się prace związane z budo-
wą metropolitalnego węzła integracyjne-
go oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w 
Wejherowie. Inwestycja została podzielona 
na cztery etapy, a planowane zakończenie 
pierwszego etapu to maj 2018 r. 

Rusza przebudowa ulic

Będą utrudnienia
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AKTUALNOŚCI

Wejherowo zdobyło ok. 12 
mln zł dofinansowania unij-
nego na rewitalizację, ale 
łączny koszt wyniesie ok. 15 
mln zł.  Projekt będzie reali-
zowany do końca 2022 roku.

- Głównym celem projektu 
jest zwiększenie atrakcyjno-
ści społeczno-gospodarczej i 
przestrzennej Wejherowa 
oraz ugruntowanie funkcji 
miasta jako regionalnego 
ośrodka metropolii - mó-
wi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - 
Celem rewitalizacji jest tak-
że poprawa jakości i wzrost 
poziomu życia mieszkańców 
Wejherowa poprzez zwięk-
szenie atrakcyjności cen-
tralnego obszaru miasta 
oraz odnowę historycznej 
części miasta.

Chodzi ponadto o walkę 
z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, o kompleksową 
rewitalizację zdegradowa-
nych obszarów miejskich.

- Wszystkie działania w 
ramach rewitalizacji łączy 
jeden wspólny cel - ożywie-
nie społeczne, gospodar-
cze, uporządkowanie sfery 
przestrzenno-technicznej, 
wsparcie w sferze środowi-
skowej - podsumowuje Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

- Program rewitaliza-
cji ma konkretny wymiar 
dla mieszkańców - podkre-
śla Wojciech Kozłowski, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta, który brał udział w 
przygotowaniu programu. 
- Uczestniczyłem w spotka-
niach wspólnot mieszkanio-
wych, które skorzystają z 
programu rewitalizacji, gdyż 
za pieniądze unijne wykona-
ne zostaną roboty remonto-
we w tych budynkach. Ten 
program jest ludziom po-
trzebny. Cieszę się, że nasze 
działania i zabiegi przekła-
dają się na konkretne korzy-
ści dla wejherowian. 

O dotacji na rewitalizację części Wejherowa informowaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Pulsu”. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do tematu, aby napisać, na co władze mia-
sta wspólnie z mieszkańcami wydadzą ok. 15 milionów złotych, w tym ok. 12 milionów, po-
chodzących z funduszy unijnych. Dzięki właściwemu wykorzystaniu tej kwoty, wiele miejsc 
w Śródmieściu Wejherowa zmieni swoje oblicze, a jakość życia mieszkańców poprawi się.

W historycznym centrum Wejherowa, pomiędzy rzeką Cedron a parkingiem 
przy ul. Wałowej,  ma powstać nowy mały park miejski - miejsce rekreacji i 
wypoczynku przyjazne mieszkańcom. Teren będzie uporządkowany,  wy-
posażony w małą architekturę, z wytyczonymi ścieżkami pieszymi, umoż-
liwiającymi dojście do poszczególnych elementów kompozycyjnych parku. 
Powstaną tam również place zabaw dla różnych grup wiekowych dzieci, 
wyposażone w atrakcyjne urządzenia do zabawy i rekreacji. 

 W Wejherowie w ramach projektu rewitalizacji do roku 2022 przewidziano 
wykonanie następujących zadań:

konkretne korzyści dla wejherowian 

Rewitalizacja Śródmieścia

Adaptacja lokalu przy ul. 
Kopernika 22 na potrzeby 
Klub Integracji Społecznej 
oraz adaptacja lokalu o po-
wierzchni ok 18 m2 na po-
trzeby stworzenie miejsca, 
służącego wspieraniu osób 
wchodzących na rynek 
działalności gospodarczej.

•  Zagospodarowanie 
terenu miejskiego: park 
nad rzeką Cedron oraz 
Park Kaszubski (ul. Sobie-
skiego).

• Budowa powiązania 
drogowego, łączącego ul. 
Parkową z ul. Mickiewicza. 
Powstanie tam ulica Św. 
Anny, stanowiąca ciąg pie-
szo-jezdny z ograniczo-
nym ruchem pojazdów. 
Zaplanowano utwardze-
nie terenu, lokalizację 

miejsc postojowych, małą 
architekturę, zieleń.

• Zielone podwórka - pro-
jekt realizowany w part-
nerstwie ze wspólnotami 
mieszkaniowymi (28 podmio-
tów) i Wejherowską Spółdziel-
nią Mieszkaniową.

Zaplanowano zagospo-
darowanie przestrzeni pu-
blicznej między ul. 12 Marca 
- Reformatów oraz pomiędzy 
ul. Dworcową i Kopernika, re-
mont ul. Hallera, ul. Kopernika, 
budowa ciągu pieszo-jezdne-
go łączącego ul. Dworcową ze 
Spacerową (170 mb), remont 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Sienkiewicza/10 Lutego.

• Dwa ciągi pieszo-rowe-
rowe: przy ul. Sobieskiego 
i wzdłuż rzeki Cedron - do-
kończeniu pasażu pieszego, 

wykonanie zieleni, małej ar-
chitektury, oświetlenia pa-
sażu, odwodnienia terenu.

• W ramach instrumentu 
elastyczności (Aktywni +) 
przewiduje się prowadze-
nie punktu, który będzie 
skupiał lokalne inicjatywy, 
dotyczące procesu rewita-
lizacji.  

Wspierane i finansowa-
ne będą przede wszystkim 
inicjatywy związane z zago-
spodarowaniem terenów 
zieleni i przestrzeni publicz-
nych, realizacją wspólnych 
koncepcji dotyczących ma-
łej architektury, wspólnymi 
inicjatywami artystycznymi 
i innymi inicjatywami po-
chodzącymi bezpośrednio 
od mieszkańców obszaru 
objętego wsparciem.

Co roku Zjazd Kaszubów odbywa się w innym mieście. 
Po raz trzeci będzie miał miejsce na terenie powiatu wejhe-
rowskiego. Wcześniej odbył się w Wejherowie (w 2001 roku) 
oraz w Redzie (2015 r.). 

Dla wszystkich uczestników tego niezwykłego spotkania 
w Rumi organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: od wy-
stępów nie tylko kaszubskich artystów (m.in. Zespół Pieśni 
i Tańca Gdynia, Fucus, Kaszubski Idol, Weronika Korthals, 
itd.) przez tradycyjną ofertę gastronomiczną, po strefę dla 
dzieci z pokazami, zabawami i konkursami. 

O godzinie 10.30 na dworzec PKP Rumia wjedzie specjal-
ny pociąg Transcassubia z południowych Kaszub. Po powiat-
niu gości i przemarszu przez miasto, o godz. 11.15 rozpocznie 
się uroczysta msza święta w Sanktuarium NMP Wspomoże-
nia Wiernych w Rumi. Oficjalne otwarcie Zjazdu zaplanowa-
no na godzinę 13.00 na scenie głównej na stadionie MOSiR 
w Rumi (ul. Mickiewicza, obok hali sportowej). 

Wieczorem wystąpią: Monika Lewczuk (godz. 20.30) oraz 
Kamil Bednarek (godz. 21.30). Wstęp jest bezpłatny. 

Światowy Zjazd kaszubów

1 lipca w Rumi
Kaszubi, m.in. z powiatu wejherowskiego 

zjadą 1 lipca do Rumi, gdzie odbędzie się 
XIX  Światowy Zjazd Kaszubów - święto re-
gionalne i ważne wydarzenie w kalendarzu 
kulturalnym Pomorza. Będzie okazja do mo-
dlitwy, zabawy i integracji.

Dzień jedności kaszubów
Zjazdy Kaszubów organizowane są dla uczczenia i na 

pamiątkę zjednoczenia Kaszub w granicach jednego wo-
jewództwa pomorskiego, co nastąpiło w 1999 roku. 

Pierwszy Zjazd Społeczności Kaszubskiej odbył się 
włąśnie w 1999 roku w Chojnicach. 

- Tereny rekreacyjne za 
hotelem Bliza zawsze ży-
ły sportem, dlatego trzeba 
zagospodarować je na spor-
towo - wyjaśnił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
- Parkour jest wspólnym 
projektem radnego Toma-
sza Grotha i trenera tej 
dyscypliny Łukasza Milki. 
Zostanie on włączony w pro-
jekt zagospodarowania tere-
nu sportowo-rekreacyjnego 
realizowanego etapami w 
następnych latach 

Mniejsze elementy pla-
cu sportów miejskich będzie 
można wykonać w ramach 

Budżetu Obywatelskiego, a 
te droższe zostaną wykona-
ne w ramach planowanych 
inwestycji z budżetu miasta. 
Zaplanowano dwa boiska do 
piłki nożnej, ręcznej, siatków-
ki i koszykówki, kilka bież-
ni oraz ścieżkę dla rolkarzy. 
Przewidziano także plac za-
baw oraz górkę saneczkową. 

W lipcu br. rozpoczną 
się prace ziemne i betono-
we oraz montaż elementów 
parkouru, który jest sztuką 
przemieszczania się w prze-
strzeni miejskiej dzięki gim-
nastyce, akrobacjom, trikom 
i wspinaczkom.

powstanie na os. przyjaźni

plac sportów
Jeszcze tego lata na osiedlu Przyjaźni w 

Wejherowie, w ramach realizacji projektów 
Budżetu Obywatelskiego, powstanie plac 
sportów miejskich (parkour). 
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Jak informuje prezes 
wejherowskiej organizacji 
rzemieślniczej Brunon Ga-
jewski, priorytetem Cechu 
na najbliższe lata jest udo-
skonalanie przygotowania 
absolwentów szkoły do za-
wodu i jak najlepsze dosto-
sowanie ich wykształcenia 
do potrzeb rynku pracy.

W roku 2016 Cech otrzy-
mał dofinansowanie unij-
ne na rozwój i rozbudowę 
Niepublicznej Szkoły Rze-
miosła. Projekt „Wzorcowe 
szkolenie zawodowe”  jest 
nastawiony na poszerzenie 
oferty kształcenia zawo-
dowego, odpowiadającego 
zapotrzebowaniu przedsię-
biorców o  największym po-
tencjale w naszym regionie. 

Dzięki temu zwiększą 
się szanse uczniów NSR na 
znalezienie zatrudnienia w 
branży meblarskiej i bu-
dowlanej. W nowym budyn-
ku dydaktycznym szkoły, 
wyposażonym w najnowsze 
technologicznie, uczniowie  
będą mogli poszerzyć swoją 
wiedzę i umiejętności, m.in. 
w zakresie programowania 
i obsługi obrabiarek CNC, 
rysunku technicznego, 
podstaw kosztorysowania, 
technologii energetycznych 

W siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie podpisa-
no umowę z firmą B-ACT Spółka z o.o. z Bydgoszczy na nadzór 
inwestorski w ramach projektu unijnego „Wzorcowe szkolenie za-
wodowe”. Realizacja projektu obejmuje rozbudowę Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła w Wejherowie o nowoczesny budynek, pozwala-
jący na poszerzenie oferty kształcenia zawodowego.

i energooszczędnych.
Niepubliczna Szko-

ła Rzemiosła od początku 
funkcjonowania dla pod-
niesienia jakości i atrakcyj-
ności nauczania w szkole 
realizuje kolejne przedsię-
wzięcia współfinansowane 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskie-
go. Wszystkie one mają 

na celu wzrost umiejętno-
ści zawodowych i ogólnych 
uczniów NSR.

Kolejnym etapem realiza-
cji wspomnianego projektu 
będzie ogłoszenie przetargu, 
w którym wyłoniony zosta-
nie wykonawca inwestycji. 
Niezbędne i zarazem cza-
sochłonne procedury spra-
wiają, że sama budowa 
rozpocznie się dopiero w 
przyszłym roku. 

Niepubliczna szkoła Rzemiosła

powstanie nowoczesny 
budynek dydaktyczny

Prezes Cechu Brunon Gajewski podpisał umowę z 
przedstawicielem spółki B-ACT z Bydgoszczy. Ta firma 
zajmie się nadzorem inwestorskim nad budową szkoły.

Siedem par małżeńskich z Wejherowa zostało odznaczonych 
Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanymi przez 
prezydenta RP. Medale jubilatom wręczył prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

pół wieku we dwoje

- Jesteście Państwo dla nas wzorem i 
przykładem miłości oraz przezwycięża-
nia trudów życia codziennego -  powie-
dział prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
gratulując jubilatom. - Małżeństwo 
to sztuka życia, sztuka kompromisu i 
wspierania się. Życzę Państwu kolej-
nych dni, miesięcy i lat pełnych szczę-
ścia, radości, uśmiechu.

Uroczystość odbyła się w pięknej sali 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

W 60. rocznicę ślubu Medale otrzymali:
 krystyna i stefan olszewscy.
W 50. rocznicę ślubu Medale otrzymali:
 joanna i Marian Bergmann, 
teresa i jerzy Freitag, 
halina i henryk Rompca, 
Bogumiła i Witold sieg, 
Maria i Mieczysław skrzypkowscy 
Brygida i Ferdynand Zalewscy.

Święto pielęgniarek i położnych 

uznanie za ich trud
13 czerwca w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wej-

herowie odbyła się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarkom podzięko-
wano za ich trud, a także 
wręczono Złote Czepki oraz 
pamiątkowe dyplomy.

W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele kierownictwa 
szpitala w Wejherowie i Szpi-
tali Pomorskich,  Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ, Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku oraz władz 
samorządowych.
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POWIAT

W Urzędzie Miasta Gdy-
ni podpisano drugi list 
intencyjny z nowymi sygna-
tariuszami: powiatem wej-
herowskim oraz powiatem 
puckim.

- Powiat wejherowski 
bardzo dynamicznie się roz-
wija gospodarczo, przyby-
wa nowych mieszkańców, a 
to stawia przed nami wiele 
wyzwań i zadań. Nasze dro-
gi są coraz bardziej zatłoczo-
ne. Partnerstwo polegające 
na budowie wspólnej drogi 
zwiększa szanse powodze-
nia w udźwignięciu ogrom-
nych kosztów inwestycji 
- powiedziałała starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius.-  Spośród wszystkich 
realizowanych przez Samo-
rząd powiatu wejherowskie-

Samorząd powiatu wejherowskiego przyłączył się do inicjatywy ,,Droga trzech powia-
tów’’, polegającej na skomunikowaniu terenów w Rumi, Gminie Kosakowo oraz Gdyni. 
Alternatywne dla drogi krajowej nr 6 połączenie drogowe ma na celu rozładowanie ruchu 
komunikacyjnego między powiatem wejherowskim a Gdynią. Inwestycja ma przyczynić 
się także do ożywienia gospodarczego poprzez aktywizację terenów inwestycyjnych.

go inwestycji drogowych ta 
będzie największa i najbar-
dziej kosztowna. 

Główną oczekiwaną ko-
rzyścią przyłączenia się po-
wiatu wejherowskiego do tej 
inwestycji będzie zmniejsze-
nie dotychczasowych uciąż-
liwości komunikacyjnych 
na trasie do Gdyni. Ta ini-
cjatywa to także szansa na 
rozwój gospodarczy regionu 
poprzez powstanie nowych 
miejsc pracy w Rumi. 

- Wierzymy, że wszystkie 
samorządy skorzystają z te-
go partnerstwa - dodaje Ga-
briela Lisius.

Przypomnijmy, iż przed-
stawiciele Rumi, Gdyni 
oraz Kosakowa w listopa-
dzie ub. roku podpisali list 
intencyjny dotyczący budo-

samorządy podpisały list intencyjny

Droga trzech powiatów

wy tej drogi. Obecnie trwa 
wykonanie studium, przy-
gotowanie dokumentacji 

technicznej i wspólne sta-
rania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację.

Spotkanie przedstawicieli pięciu samorządów: Gdyni, 
Rumi, Kosakowa, powiatu wejherowskiego i powiatu 
puckiego odbyło się w Urzędzie Miasta Gdyni.

Fot. Starostwo w Wejherowie

 Mieszkańcy gminy Luzino, a zwłaszcza Kębłowa, czekali 
na tę inwestycję od dawna. Przebudowa drogi pomiędzy kra-
jową szóstką a Kębłowem to jedna z największych tegorocz-
nych inwestycji drogowych powiatu wejherowskiego.

W czasie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo - droga krajowa 
nr 6 o długości 1,7 km” kierowcy muszą się liczyć z utrud-
nieniami. Remontowany odcinek ul. Chłopskiej został wy-
łączony z ruchu, a kierowcy muszą skorzystać z objazdu 
ulicą Wiejską w Kębłowie.

Obecny etap modernizacji ma się zakończyć do końca 
sierpnia, a drugi etap zadania (remont pozostałego odcinka 
ulicy Chłopskiej) będzie kontynuowany we wrześniu. 

Rozpoczął się remont fragmentu ulicy 
Chłopskiej w Kębłowie, od ulicy Przyleśnej 
do skrzyżowania z krajową szóstką.

objazdy w kębłowie

W czerwcu ruszyła 
przebudowa

Średnia kwota jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi 
19 350 zł. Dodatkowo każda z osób otrzyma również półrocz-
ne wsparcie pomostowe w miesięcznych ratach w kwocie 1 
850 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotacje dla 34 osób 

Wsparcie 
przedsiębiorczości

W Starostwie w Wejherowie wręczono decyzje 
o przyznaniu dotacji w ramach projektu „Wspar-
cie przedsiębiorczości na Kaszubach”. Otrzyma-
ły je 34 osoby.

24 czerwca (sobota) w godz. 9-13.30 obok Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie stanie specjalny autobus, w którym bę-
dzie można honorowo oddać krew. Krwiodawców zapra-
szają serdecznie organizatorzy akcji: Klub HDK Wejherowo 
oraz PCK w Wejherowie, wspólnie z wejherowskim Muzeum.

Tydzień później, w sobotę 1 lipca br. akcja krwiodawstwa 
prowadzona będzie podczas XIX Międzynarodowego Zjazdu 
Kaszubów w Rumi. Akcja zorganizowana przy współpracy 
z Urzędem Miasta w Rumi, odbędzie się w godz. 9-13.30.

Krew ludzką - mimo dużego postępu medycyny - nie udało 
się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze 
była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Odda-
jąc krew, ratujesz zagrożone życie. Aby zostać krwiodawcą 
trzeba mieć przynajmniej 18 lat (nie więcej niż 65 lat) oraz 
dobry stan zdrowia. Co ważne, na akcję krwiodawstwa trze-
ba przynieść z sobą dokument tożsamości.

Akcja w Wejherowie i w Rumi

Cenna krew

W kościele św. Marii Magdaleny w Strzepczu (gmina Linia) 3 czerwca rozbrzmiewały 
piękne pieśni w wykonaniu chórów z calej Polski. Konkursowe śpiewanie odbyło się 
w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej Pater Noster.

Wysłuchano (a jury oce-
niło) prezentacji 15 chórów 
w trzech kategoriach: chó-
ry świeckie, kościelne i aka-
demickie. Zwieńczeniem 
festiwalowych zmagań by-
ła uroczysta Eucharystia, 
pod przewodnictwem ks. bi-
skupa seniora diecezji pel-
plińskiej Piotra Krupy. Na 
początku mszy św. wszyscy 
chórzyści wspólnie zaśpie-
wali Gaude Mater Polonia 
pod kierownictwem Toma-
sza Chyły. 

W kategorii chórów ko-
ścielnych zwyciężył chór 
Corda Cordi ze Śremu. W 
gronie chórów świeckich 
zwyciężył Chór Młodzieżowy 
„Canto”  Zespołu Szkół Mu-
zycznych we Włocławku, a w 

gronie chórów akademickich 
zwyciężył Chór Uniwersyte-
tu Medycznego w Pozna-
niu. Ten sam chór otrzymał 
główną nagrodę Grand Prix 
Wręczono też inne nagrody i 
wyróżnienia.

Organizatorami święta 
chóralnego w Strzepczu by-
li: Gminny Dom Kultury w 
Lini, Parafia pw. św. Marii 
Magdaleny w Strzepczu, Ze-
spół Szkół i Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Strzepcza. 

Wsparcie finansowe w 
przygotowaniu oraz honoro-
we patronaty nad festiwalem 
objęli: Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk, wojewoda pomorski 

Dariusz Drelich, starosta 
wejherowski Gabriela Lisius 
oraz wójt  Gminy Linia Bo-
gusława Engelbrecht. 

Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem również 
objął biskup pelpliński Ry-
szard Kasyna.

ogólnopolski Festiwal „pater Noster” 

pieśni religijne w strzepczu
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Organizatorem wydarze-
nia odbywającego się pod 
patronatem Prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hilde-
brandta jest Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych 
Pułk Czarnieckiego, przy 
współpracy z Wejherowskim 
Centrum Kultury.

Dwudniowe wydarzenie 
historyczne rozpocznie się 
w partku, w piątek o godz. 
17 Nocą Kupały, podczas 
której każdy będzie mógł 
spróbować swoich sił przy 
wyplataniu wianków, szu-
kaniu kwiatu paproci oraz 
dawnych zwyczajach. Zagra 

Grupa odgrywająca od 2002roku miste-
rium na wejherowskiej kalwarii, spotyka 
się zazwyczaj zadaniowo. Na dwa miesiące 
przed kolejną edycją misterium rozpoczyna-
ją się działania przygotowawcze, aby się do-
brze zaprezentować, ale też dobrze przeżyć 
tę szczególną inscenizację. 

Rok 2017 jest rokiem wyjątkowym, bo 
wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie, 
obsługę i zabezpieczenie widowiska będą 
miały spotkać się z okazji małego jubileuszu, 
jakim jest 15 lat wystawiania misterium na 
wejherowskich górach.

Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się 9 
września tego roku i rozpoczną się Mszą 
św. o godz. 10 w kościele pw. św. Anny. 
Następnie w Filharmonii Kaszubskiej, po 
części oficjalnej, uczestnicy będą mogli wy-
słuchać koncertu Diakoni Muzycznej Ceza-
rego Paciorka z udziałem mistrza.

- Chciałbym w imieniu własnym, ale też 
wszystkich organizatorów zaprosić osoby, 

które w minionych 15 latach wystąpili jako 
aktorzy, albo w zespole muzycznym - mówi 
Wojciech Rybakowski, prezes stowarzy-
szenia Misternicy Kaszubscy.  - Nie jesteśmy 
w stanie dotrzeć z imiennym zaproszeniem 
do wszystkich uczestników kolejnych edycji 
misterium. Dlatego na łamach „Pulsu” za-
praszam wasz wszystkich. Zarezerwujcie 
dzień 9 września w godzinach od 10 - do 14 
i spotkajmy się na wspólnym świętowaniu.

Więcej informacji na stronie Misterników 
Kaszubskich i na Facebooku. 

Od 15 lat na Kalwarii Wejherowskiej oglądamy i przeżywamy mi-
steria, przygotowane przez grupę pasjonatów. W tym roku Mister-
nicy Kaszubscy będą świętowali jubileusz.

Działają od 15 lat

jubileusz Misterników

„Jak to na Pomorzu zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać” 
to tytuł Rekonstrukcji Historycznej, która odbędzie się w Wejhe-
rowie w najbliższą sobotę 24 czerwca. Będzie to czwarta emisja 
widowiskowej i bardzo ciekawej imprezy, która pozwala uczestni-
kom cofnąć się w czasy wojny polsko-szwedzkiej. W tym roku re-
konstrukcję poprzedzą obrzędy Nocy Kupały (Noc Świętojańska), 
zaplanowane w piątkowy wieczór 23 czerwca.

zespół muzyki dawnej. Nie 
zabraknie ogniska, pokazu 
ognia oraz tańca brzucha.

W sobotę zaplanowano bi-
twę na rynku o godz. 10.20, 
a o godz. 11.00 w kościele 
św. Anny odprawiona zo-
stanie msza święta w Rycie 
Trydenckim (po łacinie), w 
nawiązaniu do siedemnasto-
wiecznych obrzędów.

Tego dnia czekają nas 
jeszcze dwie widowiskowe 
bitwy - o godzinie 14.00 zo-
baczymy jak wojsko próbuje 
złupić wóz kupiecki, oraz o 
godzinie 20.45 - zobaczymy 
jak obrońcy Wejherowa bę-

dą próbowali odeprzeć atak 
szwedzkiego wojska. Nie 
zabraknie huku armat, wy-
strzałów z muszkietów czy 
szczęku szabli.

Po bitwie o godz. 22, tra-
dycyjnie odbędzie się prze-
marsz ulicami miasta z 
pochodniami. Początek po-
chodu wyznaczoo na placu 
Jakuba Wejhera.

Przez całą sobotę, w par-
ku dostępne będą kramy 
rzemieślników i lokalnych 
twórców, pamiątki i strawa. 
Nie zabraknie także atrak-
cji dla dzieci i dorosłych, czy-
li dla całych rodzin.

Rekonstrukcja historyczna: „jak to na pomorzu 
zdrajcy ze szwedem próbowali się bratać”

Bitwy na placu Wejhera
i jarmark w parku

konkurs haftu po raz 11.

Konkurs haftu kaszubskiego po raz 22. zorganizowano 
w Gminnym Domu Kultury w Lini. To jeden z najbardziej 
znanych (o ile nie najważniejszy) konkursów hafciarskich 
na Kaszubach. W tegorocznym udział wzięła rekordowa 
liczba 227 hafciarzy i hafciarek!

Z powodu ograniczonego miejsca w gazecie, o tym konkur-
sie napiszemy szerzej w następnym wydaniu „Pulsu Wejhe-
rowa”, 6 lipca.

Rekord w Lini
Kryta pływalnia w Wej-

herowie przy Zespole Szkół 
nr 3 będzie zamknięta od 
23 czerwca do 23 lipca br. 
W tym czasie będą prowa-
dzone prace technologiczne. 

przerwa
na basenie

Muzeum było współor-
ganizatorem konkursu, 
podobnie jak Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskie - Od-
dział Wejherowo. Uroczyste 
rozstrzygnięcie odbyło się w 
miniony wtorek, oczywiście 
w muzeum.

Pierwsze miejsce w 
konkursie zdobyły: Hali-
na Wensierska, Wanda 
Mironkiewicz, Teresa 
Dembowska i Barbara 
Jaedtka-Walaszkowska. 
Drugie miejsce zajęły: Irena 
Klaman, Irena Bartczak-
-Nowak, Teresa Domnik, 
Zofia Magulska, Mirosła-
wa Dargacz, Małgorzata 
Schmidt. Trzecią nagrodę 
przyznano Elżbiecie Ma-
lewskiej i Elżbiecie Miotk 
(laureatki na zdjęciu poniżej).

Nagrody wręczali: wice-
starosta wejherowski Wi-
told Reclaf oraz prezes ZKP 

Działający od 20 lat Klub Hafciarski „Tulpa” po raz 11 zorganizo-
wał XI Powiatowo-Miejski Konkurs Haftu Kaszubskiego. Efektem 
pracy 12 uczestniczek konkursu jest piękna wystawa w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

Wystawa do obejrzenia w Muzeum

w Wejherowie Mirosław 
Gaffka z pomocą Ludwiki 
Wasserling, prezes Klubu 
Hafciarskiego „Tulpa”. 

Po tej uroczystości ku-
rator wystawy i jurorka 
- Benita Grzenkowicz-Ro-
pella zaprosiła wszystkim 

na wernisaż. Otwartą we 
wtorek pokonkursową wy-
stawę haftu można oglądać 
w wejherowskim Muzeum 
przy ul. Zamkowej.

W części artystycznej wy-
stąpił chór „Strzelenka” z 
Tuchomia.



7

redakcja@pulswejherowa.pl 22 czerwca 2017

KULTURA

- Rocznik zatrzymuje na 
dłużej ulotne zdarzenia arty-
styczne, które miały miejsce 
w 2016 roku. Zawiera infor-
macje, artykuły, relacje z 
licznych wydarzeń kultural-
nych oraz wywiady z artysta-
mi, a także zdjęcia z imprez. 
Przedstawieni są tam utalen-
towani animatorzy kultury, 
artyści oraz autorzy projek-
tów i inicjatyw - powiedziała 
otwierając promocję Jolanta 
Rożyńska, dyrektor Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pod-
kreślił zaangażowanie i ak-
tywność mieszkańców, którzy 
tworzą i promują kulturę.

- Publikacja, która za-
wiera wszystkie te wydarze-
nia kulturalne pokazuje, ile 
miejsca w naszym życiu zaj-

Promocja trzeciego numeru Wejherowskiego Rocznika Kultu-
ralnego odbyła się niedawno w Filharmonii Kaszubskiej. Wydaw-
nictwo, przypominające najważniejsze wydarzenia kulturalne w 
Wejherowie w 2016 roku, jest wspólną publikacją Wejherowskiego 
Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej, Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. im. Fryderyka Chopina oraz Biblioteki Publicznej im. 
Aleksandra Majkowskiego. 

muje kultura, zwłaszcza ta 
wysoka - powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt.

- Współpraca wszystkich 
instytucji kultury w Wej-
herowie układa się znako-
micie, czego dowodem jest 
m.in. wydawany już po raz 
trzeci Wejherowski Rocznik 

Wejherowski Rocznik kulturalny

Wydarzenia artystyczne

Kultury - stwierdził Jacek 
Thiel, członek zarządu po-
wiatu wejherowskiego.

Wydawcą tegoroczne-
go numeru Rocznika jest 
Wejherowskie Centrum 
Kultury. Wydawnictwo zre-
dagowały: Iwona Rogacka 
- redaktor naczelny, Zuzan-
na Szwedek-Kwiecińska, 
Iwona Block i Beata Fel-
czykowska.

Promocję  wydawnictwa 
uświetnił pokaz stepu w 
wykonaniu Macieja Glazy 
i fragment spektaklu „Ali-
cja w krainie czarów” w reż. 
Alicji Araszkiewicz. 

Publikacja w cenie 30 zł, do 
nabycia w kasie Filharmonii 
Kaszubskiej. Dostępna jest 
także w wypożyczalni Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.

Fot. UM Wejherowo

Bohaterem spotkania będzie wejherowianin, Artur Wy-
socki, wejherowianin, który ma za sobą dwie niezwykłe wy-
prawy na daleką północ, m.in. na biegun północny. 

Podróżnik pokonuje wielokilometrowe trasy rowerem lub 
pieszo, przeżywając po drodze wiele przygód i niebezpiecz-
nych sytuacji, o czym opowie dzisiaj czytelnikom.

Zobaczyć marzenia, czyli rowerem na biegun 
północny - to temat spotkania, które odbędzie 
się dzisiaj, 22 czerwca o godz. 17.00 w Powiato-
wej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej 7.

Relacje z podróży 
Rowerem na biegun

Tradycyjnie bibliotekarze 
zorganizowali zajęcia skiero-
wane do małych czytelników 
(lista jest już zamknięta, 
obowiązywały na nie wcze-
śniejsze zapisy). Pod hasłem 
„Poznajemy świat z Grzego-
rzem Kasdepke” od 26.06 do 
14.07 dzieci rywalizować bę-
dą w Turnieju Drużyn. 

W programie znajdą się 
także propozycje otwar-
te, w których udział mogą 
wziąć wszyscy chętni. Będą  
to dwa pokazy spektakli: 
3.07 o  godz. 10.00 „Kot w 
butach” oraz  10.07 o godz. 
10.00 „Pinokio” - obydwa w 
wykonaniu teatru Blasza-
ny Bębenek. 

Natomiast 27.06 bi-
bliotekarze zapraszają 
wszystkie chętne dzieci na 
zabawę plenerową  przy 
budynku biblioteki przy ul. 
Kaszubskiej 14. 

Wakacyjna oferta kul-
turalna dla dzieci dofinan-
sowana jest przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Przez całe wakacje odwie-
dzać można także Zaką-
tek Wyobraźni, w którym 
czekają liczne gry planszo-
we, piłkarzyki oraz konso-
la x-box. 

Po raz kolejny w naszym 
mieście pojawi się Let-
nie Biblioteka w Pałacu. 

Ciekawe spotkania nie tylko z książkami

Wakacje w bibliotece
Rozpoczynają się wakacje - czas wypoczynku i wzmożonej aktyw-

ności turystycznej i kulturalnej. Na ten okres, jak co roku, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała bogatą ofertę 
dla mieszkańców Wejherowa. Znajdą się tam ciekawe wydarzenia, 
zarówno dla młodszych, jak i starszych, przygotowane w dwóch 
punktach Wejherowa. 

Wciąż trwają zapisy chętnych do udziału w cyklu „Waka-
cje z językiem angielskim na wesoło” w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej. Przewidziane są trzy cykle zajęć:
1) 4-14 lipca w godz. 13.30-15.00 dzieci w wieku 10-12 lat
2) 18-28 lipca w godz. 13.30-15.00 dzieci w wieku 7-9 lat
3) 1-11.08 w godz. 13.30-15.00 dzieci w wieku 10-12 lat

Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Decydu-
je kolejność zgłoszeń. 

Zapisy wyłącznie osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Dzięki współpracy z Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
na tarasie Pałacu Przeben-
dowskich od końca czerw-
ca zagości plenerowy punkt 
biblioteczny. Znajdzie się 
w nim zarówno oferta ksią-
żek do wypożyczenia, jak i 
do czytania na wygodnych 
parkowych ławkach.  Letni 
punkt biblioteczny otwarty 
będzie od środy do piątku w 
godz. 14.00-18.00. 

Sztandarowym cyklem 
Letniej Biblioteki w Pałacu 
będą ponownie Literackie 
Środy - kameralne spotka-
nia z autorami pod patro-
natem Prezydenta Miasta 
Wejherowa - Krzysztofa Hil-
debrandta. 

Dzięki współpracy z Wy-
dawnictwem Oficynka, w 
otoczeniu parkowej zieleni 
toczyć się będą rozmowy o li-

teraturze, historii i kulturze. 
Pierwsze spotkanie zaplano-
wane jest na 5.07 na godz. 
16.00. Gościem czytelników 
będzie Agnieszka Pruska - 
autorka powieści kryminal-
nych, m.in. „Spadkobierca”, 
„Literat”, „Żeglarz”. 

W letnim punkcie bi-
bliotecznym pojawią się 
też zajęcia otwarte z cy-
klu „Wakacje z językiem 
angielskim na wesoło”. 
Bibliotekarze zapraszają 
chętnych w czwartki i piąt-
ki w godzinach 16.00 - 17.00 
od 20.07 do 11.08. Na te za-
jęcia nie obowiązują wcze-
śniejsze zapisy. 

Warto zapoznać się z 
ofertą Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie i 
na bieżąco śledzić organi-
zowane przez nią ,podczas 
całych wakacji, wydarzenia 
kulturalne. 

Angielski na wesoło
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Boże Ciało - procesja z Najświętszym sakramentem

gabinet burmistrza, kawiarnia, bank i salon fryzjerski w ratuszu

Lata dwudzieste, lata trzydzieste

 - Zapraszam do obejrze-
nia nowej sali historycznej, 
w której prezentujemy nie-
które wydarzenia i formy 
działalności z okresu two-

rzenia struktur państwo-
wości polskiej po długim 
okresie zaborów. To był czas 
przywracania „polskości” w 
najważniejszych aspektach 

życia gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego - mówi Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. 

Bogusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa informuje, że sala histo-
ryczna powstała w hołdzie Teodo-
rowi Bolduanowi – burmistrzowi 
Wejherowa oraz przedsiębiorcom, 
rzemieślnikom i organizacjom spo-
łecznym, które przyczyniły się do 
rozkwitu miasta w okresie między-
wojennym. Na ekspozycji można 

Salę Historyczną  
„Wejherowo okresu mię-
dzywojennego” można 
odwiedzać pod opieką 
przewodnika od ponie-
działku do piątku o każ-
dej pełnej godzinie, od 
10:00 do 14:00, 

Grupy zorganizowane 
proszone są o zgłoszenie 
telefoniczne pod nr 58 
677 70 58  z minimum z 
jednodniowym wyprze-
dzeniem.

Zwiedzanie sali jest 
bezpłatne.

Więcej informacji na: 
www.wejherowo.pl

Oryginalne sprzęty i pamiątki, fotografie, dokumenty, wyposażenie zakładów usługowych, odpowied-
nio ubrane manekiny - wszystko to daje niesamowity efekt i przywołuje klimat lat dwudziestych i trzy-
dziestych ub. wieku.  Interesującą ekspozycję „Wejherowo okresu międzywojennego”, przedstawiającą 
epizody z życia  miasta w szczególnym okresie można oglądać bezpłatnie w ratuszu. 

obejrzeć m.in. multimedialny gabi-
net burmistrza Wejherowa w latach 
1934-1939, warsztat stolarski, Bank 
Polski z zabytkową kasą pancerną, 
zakład zegarmistrzowski, zakład 
fryzjerski „Rococo”, który powstał 
w Wejherowie w 1927 r., a jego wła-
ścicielem był Jakub Hildebrandt. 
Odtworzono także kawiarnię, która 
mieściła się przy ul. Lęborskiej. 

Wiele pamiątek przekazali dar-
czyńcy - mieszkańcy Wejherowa.

W święto Bożego Ciała, które w tym roku miało miejsce 15 czerwca, we wszystkich parafiach Wejherowa i powiatu wejherowskiego ulicami przeszły uroczyste 
procesje. Na naszych zdjęciach procecja w parafii Trójcy Świętej w Wejherowie.                            Fot. Zygmunt Pałasz

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

AKTUALNOŚCI



11

redakcja@pulswejherowa.pl 22 czerwca 2017

WYDARZENIA

Deszcz trochę popsuł pla-
ny organizatorów, ale nie ze-
psuł rodzinnej zabawy, która 
zamiast na placu obok pla-
cówki odbyła się 16 czerwca 
w sali PCPR w Wejherowie. 

Spotkanie prowadziła 
dyrektor PCPR Iwona Ro-
manowska, a gośćmi byli: 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, przewod-
nicząca Komisji Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Pro-
rodzinnej Rady Powiatu 
Łucja Słowikowska oraz 
członek Zarządu Powiatu 
Jacek Thiel. Przybyła też 
dyrektor funkcjonującego 
po sąsiedzku Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Spe-

W Harcerskiej Bazie 
Obozowej CEDRON w 
dniach 9-11 czerwca 
odbyły się manewry 
sprawdzające umiejęt-
ności sprawnościowe i 
wiedzę harcerzy z Huf-
ca ZHP im. Partyzan-
tów Kaszubskich. 

Przy współudziale  woj-
ska - 18 WOG w Wejherowie, 
policji - Wydział Prewencji i 
Ruchu Drogowego, Ochot-
niczej Straży Pożarnej z 
Bolszewa, Stowarzyszenia-
Militarni Gniewino, Harcer-
skiego Klubu Ratowniczego 
„Luzino” oraz ZSP nr 2 w 
Wejherowie harcerze rywali-
zowali w takich dziedzinach 
jak: łączność, strzelectwo, 
pierwsza pomoc, przeprawa 
wodna, zjazd na linie, wie-

Zabawa odbyła się w sło-
neczną niedzielę 18 czerw-
ca na boisku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w 
Wejherowie, a wzięły w niej 
udział całe rodziny. Dzieci 

W Wejherowie świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej 
okazji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  odbyło się spotka-
nie integracyjne rodziców zastępczych i dzieci oraz ich gości. 

cjalnego w  Wejherowie - 
Małgorzata Woźniak.

W imprezie wzięli udział 
jej współorganizatorzy, czyli 
przedstawiciele Stowarzysze-
nia Rodzicielstwa Zastępczego 
„Nasze Gniazdo” z prezesem 
organizacji Romanem Gó-
reckim. Warto dodać, że sto-
warzyszenie obchodzi w tym 

roku 10-lecie działalności.
Spotkanie upłynęło w mi-

łej atmosferze, wśród śmie-
chu, oklasków i emocji, 
towarzyszącym licznym kon-
kursom z nagrodami. 

Były gry i zabawy, kon-
kurencje sportowe, a nawet 
warsztaty dziennikarskie i 
tańca zumba.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rodzinna zabawa 

Jak informuje dyrektor PCPR w Wejherowie Iwowa Ro-
manowska, w powiecie wejherowskim funkcjonuje 230 
rodzin zastępczych, opiekujących się około 400 dziećmi. 

Nadal bardzo potrzebne są rodziny, które chcą pełnić 
taką funkcję. PCPR przy ul. Sobieskiego 279 w Wejhero-
wie zaprasza osoby zainteresowane. 

Kontakt pod nr tel. 58 672 40 63  lub 58 672 17 60 

udany piknik z tytanami

Nie tylko piłka ręczna
Rozgrywki piłki ręcznej, konkurencje dla wszystkich dzieci, 

dmuchane zamki i zjeżdżalnie, pokazy policji i straży pożarnej - 
na Pikniku z Tytanami nie brakowało atrakcji. Zatroszczył się o 
nie Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo.

nie tylko dobrze się bawi-
ły, ale dostały lody, napoje, 
upominki.  

Piknik  był podsumowa-
niem sezonu i podziękowa-
niem dla kibiców, sponsorów, 

lokalnych mediów, władz 
miasta i powiatu, zawodni-
ków, oraz wielu innych osób 
które wspierają Tytanów i z 
nimi współpracują. 

harcerskie manewry techniczno-obronne

Zabawa i rywalizacja

dza z bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. Podczas 
gdy harcerze dzielnie zbie-
rali punkty, 30 zuchów brało 
udział w zabawach, konkur-
sach i przejażdżce ciężarów-
ką. Zuchy stawiały pierwsze 
kroki na punkcie samary-
tanki, gdzie uczyły się udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Na zwycięzców czeka-
ły puchary i nagrody, któ-
re wręczono podczas apelu 
kończącego rok harcerski 
2016/2017. 

Teraz przygodo czekaj na 
obozach. Harcerze wyjadą 
do Borów Tucholskich i do 
Siemian, by dalej zdobywać 
wiedzę i umiejętności.



12

www.pulswejherowa.pl22 czerwca 2017

MŁODZI ZDOLNI

Klub Taneczny „Świat Tańca’” z Wejherowa, prowadzony przez Joannę i Jacka Bernaś-
kiewicz, trzy razy stanął na podium na Mistrzostwach Świata w Chorwacji. Złote medale  
zdobyła formacja Children 1 oraz indywidualnie Cezary Doering, natomiast brązowy me-
dal przyznano Dobrosławie Laskiewicz.

Wspaniale przygotowa-
ne Mistrzostwa w miejsco-
wości Poreć po raz kolejny 
zachwyciły wejherowian roz-
machem i precyzją organi-
zacji. W tańcu rywalizowało 
około 7 tysięcy tancerzy z 21 
państw tworząc wspaniałe 
widowisko. Uczestnicy sa 
nalepszymi tancerzami, któ-

Świat tańca ponownie na Mistrzostwach Świata

Wejherowianie z medalami

rzy przeszli eliminacje, aby 
wiąć udział w finałach.

 - Już po raz siódmy re-
prezentowaliśmy Polskę na 
tym turnieju, z dumą rozsła-
wiając powiat wejherowski, 
gminę i miasto Wejherowo 
- mówią Joanna i Jacek 
Bernaśkiewicz. - Wysoki 
poziom umiejętności tanecz-

nych oraz nasza otwartość 
i spontaniczność wzbudzi-
ły wiele uznania i sympatii. 
Otrzymalismy zaproszenia 
na międzynarodowe turnie-
je do wielu krajów świata.

 Ogromne emocje, mię-
dzynarodowe kontakty z 
tancerzami z całego świata 
oraz warsztaty z autoryteta-

mi tanecznymi i urok Chor-
wacji - to wszystko sprawiło, 
że młodzi tancerze wrócili z 
wielkimi wrażeniami. 

- Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za wsparcie, a 
w szczególności rodzicom za 
pomoc w organizacji wyjaz-
du - dodają Joanna i Jacek 
Bernaśkiewicz

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a najlepsze okazały 
się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6. Drugie miejsce zajęła 
Społeczna SP nr 1, a trzecie SP nr 5. 

Kolejne miejsca zajęły: SP nr 11 i SP nr 9.
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów prze-

pisów bezpiecznego poruszania się po wejherowskich dro-
gach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę 
szkolną, promowanie idei bezpiecznych zabaw z rówieśni-
kami, uwrażliwianie na zachowanie się uczniów w miejscach 
i sytuacjach szczególnie niebezpiecznych oraz propagowanie 
miasta Wejherowa, jako miasta bezpiecznego dla dzieci i 
młodzieży. Uczniowie musieli wykazać się znajomością za-
sad ruchu drogowego, zagrożeń multimedialnych, niebezpie-
czeństwa, które zagrażają w domu i poza nim.

Dzieci muszą 
być bezpieczne

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w 
Wejherowie odbył się XI Miejski Konkurs dla 
klas pierwszych „Z bezpieczeństwem za Pan 
Brat”, pod patronatem Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie. 

Głównym ich celem było 
budowanie postaw tolerancji, 
przełamywanie stereotypów 
o odmienności innych kultur, 
narodów, państw, wzbudze-
nie w dzieciach i młodzieży 
pozytywnych refleksji na te-
mat odmienności. Chodzi też 
o zwrócenie uwagi na bogac-
two wielokulturowości i war-
tości płynących  z tolerancji, 
przyjaźni, pozytywnego sto-
sunku do innych ludzi. 

Nad pracami konkursowy-
mi czuwała komisja złożona z 
nauczycieli ZS nr 1 w: Eweliny 
Hinc, Agnieszki Kędzierskiej 

Nauczyciele Zespołu szkół nr 1 w Wejherowie - Ewelina hinc i Agnieszka kę-
dzierska, a także ze społecznej szkoły podstawowej i gimnazjum w Wejherowie 
- Monika kurpiewska i Anna sobczak  uczestniczyły w szkoleniach  antydyskry-
minacyjnych  w Muzeum historii Żydów polskich poLiN w Warszawie. Efektem 
późniejszej, współpracy była wystawa fotograficzna pod tytułem „Różnorod-
ność - tolerancja - Akceptacja” oraz przedstawienie  pt.: „tolerancja”.

oraz Społecznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i Gimnazjum 
Społecznego - Moniki Kurpiew-
skiej. Kustoszami wystawy były: 
Julia Koprowska i Maja Głów-
czewska. 

W jury zasiedli dyrektorzy 
wspomnianych szkół: Danuta 
Ornal i Piotr Litwin oraz nauczy- ciele: Aleksandra Lis, Monika 

Kurpiewska, Agnieszka Kędzier-
ska, Dariusz Tylki.  Nad spekta-
klem wraz z uczniami pracowały 
nauczycielki: Aleksandra Uciń-
ska-Makowska i Anna Sobczak, 
scenografię i wystawę stworzy-
ła Aleksandra Lis, oprawę mu-
zyczną - Joanna Rompza.

Różnorodność - tolerancja - Akceptacja

Wystawa i spektakl
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ZAPROSZENIA

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne za-
proszenia na dowolny seans filmowy w Multikinie w 
Rumi (galeria Rumia).  Zwycięzcy będą mogli wybrać się 
do kina w dniach od poniedziałku do czwartku włącznie, z 
wyłączeniem imprez specjalnych.

Można będzie m.in. obejrzeć piątą część przygód pitarów 
z Karaibów i Jacka Sparrowa. Nowa odsłona tego przygo-
dowego kinowego hitu ma, jak zwykle, drugą część tytułu.

Oto pytanie konkursowe:   
jak brzmi druga część tytułu filmu „piraci z kara-

ibów... ”, prezentowanego w kinach sieci Mulktikino?
Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwi-

skiem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl,  do soboty 
24 czerwca  br.  do godz. 20.00. 

W temacie prosimy napisać:  Bilety do Multikina.  

Do wylosowanych osób odpiszemy w sobotę wieczorem.

konkurs filmowy

Bilety do Multikina

Festiwal dedykowany 
jest wszystkim paniom, 
mieszkankom Wejherowa i 
okolic, a udział w nim jest 
bezpłatny.

Festiwal obejmować bę-
dzie zajęcia ruchowe, pod-
czas których nie tylko 
będzie można poćwiczyć, 
ale też zrelaksować się i po-
prawić swoje samopoczucie 
oraz prelekcje i konsultacje 
ze specjalistami skierowane 
na strefę psyche i zdrowie. 
Zaplanowano warsztaty 

prelekcje, ćwiczenia, porady

Festiwal kobiety
Festiwal KobieTy to wyjątkowe wydarzenie, stworzone przez kobiety dla 

kobiet. Odbędzie się już w najbliższą sobotę, 24 czerwca w godzinach od 
12.00 do 18.00 w Filharmonii Kaszubskiej.

twórcze, służące rozwojowi 
umiejętności i pobudzeniu 
kreatywności, punkt do-
śwadczeń i kącik urody.

Przewidziana jest strefa 
dla dzieci, gdzie zaproszone 
animatorki zaopiekują się 
pociechami, w czasie gdy ich 
mamy będą korzystać z festi-
walowych atrakcji.

- Mile widziane będą 
wszystkie panie bez wzglę-
du na wiek czy zaintereso-
wania. Wybierając się do 
nas zabierzcie ze sobą ma-

mę, córkę, babcię, teściową 
- w imieniu organizatorów 
zaprasza Marta Solek-Sę-
kowska.

Twórcami festiwalu są: 
Klub Pomysłowych Mam 
PomaTka  (w składzie: 
Hanna Arendt-Szczubiała, 
Iga Gołąbek, Marta Solek-
-Sękowska) oraz Wejhe-
rowskie Centrum Kultury.

Projekt dofinansowany z 
programu: „Decydujesz, po-
magamy” sieci TESCO.

Dzisiaj, 22 czerwca o 
godz. 16.00 odbędzie się 
uroczyste zakończenie 11. 
roku akademickiego Wej-
herowskiego uniwersyte-
tu trzeciego Wieku YMCA.

Spotkanie odbędzie się w 
Sali Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkole Wyższej w Wejhero-
wie. W programie znajdzie się 
podsumowanie działalności w 
mijającym roku akademickim. 
Nie zabraknie  okazji do wrę-
czenia nagród i podziękowań, 
zwłaszcza wolontariuszom. 

Anna Seniuk odżegnuje się od wizerunku ciepłej mamuś-
ki, który przez lata wykreowały media. Marzenia zaczęła 
spełniać dopiero po sześćdziesiątce. Dziś nie boi się opowie-
dzieć o swoich życiowych zmaganiach.

Znana z powściągliwości, po raz pierwszy szczerze mó-
wi o swoim prywatnym życiu, walce z chorobą, teatrze, pa-
sjach, miłości i drodze do kariery.

Anna Seniuk - aktorka w błyskotliwej i odważnej rozmo-
wie z córką, Magdaleną Małecką.

Spotkanie z artystka odbędzie się 2 lipca (niedzie-
la) o godz. 16.00 w Filharmonii Kaszubskiej.

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na 
Biesiadę Literacką z Anną Seniuk - wybitną ak-
torką teatralną i filmową, aktorką Teatru Na-
rodowego w Warszawie. Tematem spotkania 
będzie m.in. o książka „Nietypowa baba jestem”.

Biesiada Literacka 

Anna seniuk 
w Filharmonii

WutW

Czas na
wakacje

Piknik odbędzie się w so-
botę 24 czerwca od godz. 
16.00 na tarasie i w parku 
przy Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie. 

W programie: występ 
zespołu Folkloru z Kali-
ningradu „Mołwiniec”, 
muzyka w wykonaniu akor-
deonistów, m.in. uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej, ok. godz. 17.30 zaplano-

W najbliższą sobotę odbędzie się IV piknik rodzinny, w ramach którego zaplanowano IV Kaszub-
skie siadanie na trawie, III Wejherowską Galę Akordeonową oraz wspólne muzykowanie.

wano koncert zespołu Paweł 
Nowak TRIO, a na końcu 
rodzinne muzykowanie. 

Organizatorzy zapraszają 
wszystkich, którzy chcieliby 
skorzystać ze sceny i zagrać 
na akordeonie swój popiso-
wy kawałek oraz proszą o 
zabranie koców, prowiantu 
oraz …dobrej pogody. 

W przypadku deszczu spo-
tkanie zostanie przeniesione 
do Muzeum.

piknik rodzinny w wejherowskim parku

kaszubskie siadanie na trawie

Zespół „Mołwiniec” i Paweł Nowak Trio zagrają w 
sobotę w parku w Wejherowie.
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streetball Małego trójmiasta kaszubskiego

kobiety „szczypiory” najlepsze

Komisja ds. Licencji Klubowych pozytywnie rozpatrzy-
ła odwołanie zarządu klubu piłkarskiego WKS Gryf. Gryf 
Wejherowo otrzymał licencję na grę w II lidze w sezonie 
2017/2018. 

Komisja nałożyła jednak na wejherowski klub karę finan-
sową w wysokości 5 tys. zł za wcześniejsze niedopełnienie 
formalności, związanych z uzyskaniem licencji.

piłka nożna. jest licencja 

gryf w ii lidze

O G Ł O S Z E N I E

W najbardziej popularnej 
kategorii Open Mężczyzn 
wystartowało dziewięć ze-
społów, a wśród nich jedna 
ekipa żeńska - UG Team, 
pełniąca funkcję Reprezen-
tacji Polski Kobiet w grze 
3x3. Dziewczyny zajęły w tej 
rywalizacji czwarte miejsce. 
Turniej w Wejherowie dla 
drużyny z Trójmiasta był ko-
lejnym etapem przygotowań 
do eliminacji do Mistrzostw 

Na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odby-
ła się czwarta edycja turnieju koszykówki ulicznej „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. 
W turnieju rywalizowało ok. 150 zawodników m.in. ze Starogardu Gd., Gdyni, Sopotu, Gdańska.

Europy (w dniach 23-24 
czerwca we Francji). 

Najlepsza okazała się 
ekipa „Piwosze”, która w na-
grodę otrzymała czek w wys. 
1000 zł. Zwycięska drużyna 
wystąpiła w składzie: Maciej 
Blok, Maciej Szwinka, Gra-
cjan Dampc oraz Rafał Pa-
czoska.

W kategorii Open Kobiet 
do turnieju przystąpiło sie-
dem drużyn. Najlepszy oka-

zał się zespół „Szczypiory” w 
składzie: Dominika Mudlaf, 
Julia Zimniewicz, Rozalia 
Zabrocka i Anastazja Kinas 
(reprezentacja UKS Basket 
Ósemka Wejherowo).

Wśród chłopców ze szkół 
gimnazjalnych (11 zespołów) 
najlepsza była ekipa „Piękni 
i skromni”, a wśród chłopców 
ze szkół podstawowych wy-
grał zespół „Bryzy”. W rywa-
lizacji dziewcząt zwyciężyła 

drużyna „Młode Lwice 04”.
Każdy uczestnik IV edycji 

Streetballa Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego otrzymał 
pamiątkową koszulkę, a naj-
lepsze trzy zespoły odebra-
ły nagrody rzeczowe, które 
wręczył prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. Głównymi or-
ganizatorami turnieju byli 
Kordian Zabrocki i Bartło-
miej Woźniak z klubu UKS 
Basket Ósemka Wejherowo.

W ostatnim ligowym me-
czu na własnym boisku gole 
dla podopiecznych trenera 
G. Lisewskiego zdobyli: K. 
Opłatkowski 2, M. Kenner 
2, P. Rutkowski i D. Mienik. 
Przedstawiciel Pomorskiego 
ZPN, Gerard Sobecki wrę-
czył zawodnikom Wikedu 
Luzino. pamiątkowy puchar 
oraz medale za awans do IV 
ligi.  W meczu wyjazdowym 
w w Mściszewicach piłka-
rze z Luzina, wygrali aż 1:6. 
Skutecznością w tym spo-
tkaniu popisał się G. Semak, 

piłka nożna. Wikęd

teraz już iV liga
W dwóch ostatnich pojedynkach jeszcze w piątej 

lidze Wikęd Luzino pokonał Kaszuby Połchowo 6:3, 
a w ostatnim meczu rozgromił KS Mściszewice 1:6.

który strzelił 3 gole. Dwa go-
le dołożył K. Opłatkowski, a 
jednego P. Rutkowski. 

Warte odnotowania są 
debiuty w dorosłej piłce ju-
niorów  GOSRiT Luzino, J. 
Domskiego i P. Rompcy, a 
także trzech juniorów: M. 
Kędziory oraz Michała i Ma-
cieja Kożyczkowskich.

Skład:  Pranga - Bank, 
Dąbrowski, Kożyczkowski 
(Bianga), Kożyczkowski (Kę-
dziora) -  Mienik, Opłatkow-
ski, Rompca, Rutkowski, 
Semak, Tobiaski (Domski).
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Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

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

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

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

 
godziny pracy

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

   
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po 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

O G Ł O S Z E N I E
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redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502
Na boisku MOSiR w Rumi odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Piłce Nożnej 11-osobowej. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 z Rumi, która po raz czwarty z rzędu 
wywalczyła tytuł Mistrza Powiatu w tej dyscyplinie sporto-
wej. Nasz powiat jako jedyny w województwie pomorskim 
organizuje taki turniej piłki nożnej. 

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

Wyniki zawodów:
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 
II miejsce  -  ZSP nr 4 w Wejherowie
III miejsce -  ZSP nr 2 w Rumi
IV miejsce -  ZSP nr 3 w Wejherowie
 V miejsce -  ZSP nr 2 w Wejherowie
VI miejsce -  ZSP w Redzie

piłka nożna

Mistrzostwa w Rumi 

W Konopiskach k/Czę-
stochowy odbył się turniej 
eliminacyjny do Mistrzostw 
Polski Osób Niepełnospraw-
nych w Bocci, w którym 
udział wzięła reprezentacja 
Integracyjnego Stowarzy-
szenia Sportowego „START” 
Wejherowo.

W zawodach wzięło udział 
15 zespołów z Polski i 1 z 
Ukrainy.  W grach elimina-
cyjnych „START” Wejhero-
wo pokonał kolejno zespoły 
z Konopisk, Sławna, Recina, 
Częstochowy i Zamościa.

W finale „START” Wej-
herowo uległ „STARTOWI” 
Szczecin 4:6, a więc w koń-
cowej kwalifikacji I miejsce 
zajął zespół ze Szczecina, a 
drugie - „START” Wejhero-
wo. Trzecie miejsce  zajął ze-
spół „KLON” Zamość

Drużyna ISS „START” 
Wejherowo wystąpiła w 
składzie: Franciszek Kuź-
miński, Stanisław Gieryk i 
Andrzej Puchowski, a trene-
rem ekipy była Maria Wol-
ska-Gieryk.

Zakończyły się rozgryw-
ki IV ligi tenisa stołowego 
woj. pomorskiego w sezo-
nie 2016/2017 r. Zespół ISS 
„START” Wejherowo zajął  I 
miejsce, bezpośrednio awan-
sując do III Ligi. 

W końcowych rozgryw-
kach finałowych zespół 
ISS „START” Wejherowo 
wygrał wszystkie 4 spo-
tkania (u siebie z UKS 
LIS Sierakowice 10-4 i w 
rewanżu na wyjeżdzie  10-

ISS „START’’ Wejherowo został mistrzem po-
morskiej IV Ligi Tenisa Stołowego z bezpośred-
nim awansem do III ligi.

Boccia

stARt 
drugi

tenis stołowy

sukces iss stARt

6 oraz u siebie z C.S.T. 
Czarne 10-3  i w rewanżu 
na wyjeżdzie  10-1).

W całych rozgrywkach  
ISS „START’’ wygrał 14 spo-
tkań,  1 mecz zremisował i 
tylko 1 mecz przegrał.   

Zwycięski zespół w ca-
łym sezonie występował w 
składzie: Karol Pallach,  Mi-
rosław Wroński, Tomasz 
Groenke,  Dagmar Rzoska 
(grający trener) Krystian 
Angel oraz Adam Śledziński. 

Akademia piłkarska Błękitni Wejherowo uczestniczyła w 
międzynarodowym turnieju piłkarskim w Londynie: iii edycji 
Magic Morliny Cup 2017. 

Udział wzięło ponad 30 zespołów z Europy, w tym dwie drużyny 
Błękitnych Wejherowo. Obie godnie reprezentowały barwy swoje-
go klubu oraz miasta bo jednej z nich udało się stanąć na podium 
rozgrywek, zdobywając brązowy medal. Młodzi piłkarze zobaczyli 
słynne piłkarskie areny Wembley i Stamford Bridge, a także zwiedzić 
zamek Windsor i inne obiekty.

Członkowie Akademii dziękują Urzędowi Miasta oraz Starostwu 
Powiatowemu za wsparcie i zaopatrzenie uczestników w sprzęt, 
który towarzyszył drużynie podczas wyjazdu. 

Błękitni w Londynie
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WtBs sp. z o.o.   Wejherowo,  ul. parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/
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Wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

linie nr 2, 3 i 16 nie będą jeź-
dziły ulicą Mickiewicza, któ-
ra zostanie zamknięta dla 
ruchu samochodowego.

Linie w kierunku do Szpitala / 
Cmentarza / Os. Sikorskiego pojadą 
objazdem przez ul. 1 Maja - 3 Maja 
- Św. Jacka -  Parkową i następnie:

Linie nr 2 i 16 - przez ul. Klasz-
torną do przystanku „Wejherowo 
Reformatów 02” i dalej po dotych-
czasowych trasach,

Linia nr 3 - przez ul. Zamkową 
do ul. Roszczynialskiego i dalej po 
dotychczasowej trasie.

Na trasie objazdu ustawione zo-
staną przystanki zastępcze: 

- przy skrzyżowaniu z ul. Parko-
wą przystanek „Św. Jacka” dla linii 
nr 2, 3 i 16,

- przed skrzyżowaniem ul. Zam-
kowej z ul. Wniebowstąpienia przy-
stanek „Wniebowstąpienia” dla 
linii nr 3.

W związku z objazdami prosimy 
pasażerów o uwzględnienie zmian w 
podróżach oraz o korzystanie z przy-
stanków zastępczych. 

zostanie zamknięta dla ruchu samocho-
dowego ulica 10 Lutego i przystanek 
„Wejherowo Dworzec PKP 02” będzie 
nieczynny.

Linie nr 2, 12 i wybrane kursy linii nr 7 w kie-
runku do „Dworzec PKP Wejherowo” skierowane 
zostaną objazdem przez ul. Sobieskiego. Na trasach 
objazdów będą obowiązywać wszystkie istniejące 
przystanki MZK. 

Trasy objazdów:
Linia nr 2 przez ul. Sienkiewicza i ul. Sobie-

skiego do ronda przy ul. Batalionu Morskiego (Dom 
Działkowca ) i z powrotem Sobieskiego.

Linia nr 12 w kursach do i z „Dworca PKP Wej-
herowo” teraz będzie do i z przystanku „Transpor-
towa”.

Linia nr 7 w kursach po godz. 21, z i do „Dwor-
ca PKP Wejherowo” teraz będzie z przystanku „So-
bieskiego Sąd”, powrót do przystanku „Sobieskiego 
GS”. W przedpołudniowych kursach do Cegielni w 
dni powszednie wakacyjne, odjazd i powrót z przy-
stanku „Transportowa”.

Linia nr 16 - kurs zjazdowy w dni powszednie 
wakacyjne zakończy się na przystanku „Wejherowo 
Św. Jana 01”.

Linia nr 4 do jesieni 2017r. kursuje bez zmian.

Zakończenie robót przewidywane jest wiosną 
2018 r.  W związku z objazdami prosimy pasażerów 
o uwzględnienie zmian w podróżach oraz o korzy-
stanie z przystanków zlokalizowanych przy wejhe-
rowskiej Filharmonii. 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
uprzejmie informuje, że od dnia 26 czerwca 2017 roku

MZK przeprasza za mogące wystąpić zakłócenia w kursowaniu autobusów. 

Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl        
Dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33

uwaga: zmiany w komunikacji

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.

puNkt iNFoRMACji EuRopEjskiEj
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