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Ukazuje się od 2011 roku

Wejherowo szykuje się do kolejnych urodzin! 
Dzień Jakuba to jedna z najważniejszych uroczysto-
ści w mieście, w tym roku zaplanowana na 25 maja, 
tradycyjnie na wejherowskim rynku. Spotkajmy się 
tam wszyscy, by wspólnie świętować rocznicę zało-
żenia miasta przez Jakuba Wejhera.

Dzień Jakuba jest okazją do podziękowania oso-
bom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju 
miasta, ale też do wspólnej zabawy przy muzyce. 
Na scenie wystąpią: zespół Klawe, Angelika Ano-
zie i gwiazda wieczoru - grupa Blue Cafe.     Str. 7

w sobotę
Dzień Jakuba

Kilka tysięcy wejherowian i gości wzięło udział w ciekawych wydarzeniach i atrakcjach minionego week-
endu, 18-19 maja, przygotowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie wraz z partnerami oraz przez Staro-
stwo Powiatowe. Pomimo nienajlepszej pogody tłumy zainteresowanych mieszkańców aktywnie uczestniczyły 
w akcji Wejherowo Biega 2019, w Wejherowskiej Nocy Muzeów i Pucharze Polski Nordic Walking. Było też 
kilka innych imprez, takich jak Turniej o Miecz Jakuba Wejhera. Nie umilkły jeszcze echa ostatniego week-
endu, a już w najbliższą sobotę, 25 maja czeka nas barwnie i wesoło zapowiadające się święto miasta, czyli 
Dzień Jakuba, o którym piszemy obok. Wejherowo jest cały czas atrakcyjne!                            Str. 8-9

to był wyjątkowy 
weekend w wejherowie!

Fot. Leszek SpigarskiPełna gości Sala Historyczna w Ratuszu podczas Nocy Muzeów.

Jaka będzie 
ul. kopernika?

W ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa 
zaplanowano przebudowę ulicy Kopernika wraz z 
infrastrukturą podziemną. Powstaną nowe chod-
niki, odtworzone zostaną ogródki, schody i płoty. 
Władze miasta zdobyły na ten cel dofinansowanie 
ze środków unijnych.     Str. 3

W ostatnim meczu, kończącym rozgrywki rundy 
wiosennej, Gryf Wejherowo uległ Stali Stalowa Wol-
ca 1:3 (0:0). Obydwa zespoły w kolejnych rozgrywkach 
zagrają w II lidze.               Str. 14

Nadal ii liga
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Co mówią przepisy?
Obecnie zasady przyjmowania i obiegu korespondencji w urzędach 

gmin określone są w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakła-
dowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie każde pismo wpływające do 
urzędu przyjmuje kancelaria ogólna, stanowiąca wewnętrzną komór-
kę organizacyjną powołaną do załatwiania spraw obsługi kancelaryjnej 
danego urzędu, a następnie rejestruje je w rejestrze kancelaryjnym jako 
korespondencję służbową. Dotyczy to wszystkich osób bez wyjątku – 
od radnych po prezydenta, jego zastępców, sekretarza, skarbnika, kie-
rowników wydziałów i inspektorów. 

Natomiast korespondencja wpływająca do wejherowskiego urzędu 
zaadresowana do konkretnej osoby, ale bez podania stanowiska bądź 
komórki organizacyjnej urzędu, nie jest otwierana, a przekazywana ad-
resatowi.

Bezpodstawne oskarżenia radnych wobec urzędu 

Radni pis powinni znać przepisy
Radni miejscy PiS chcą odpowiedzi w sprawie otwierania kierowanej do nich kore-

spondencji urzędowej. Napisali pismo do prezydenta Wejherowa. Urząd wyjaśnił sprawę. 

Radni Prawa i Sprawiedli-
wości w wejherowskiej  Radzie 
Miasta: Tomir Ponka, Piotr 
Reszke, Marcin Drewa skie-
rowali do Prezydenta Miasta 
pismo, w którym czytamy m.in.: 

„W związku z zaistniałą sy-
tuacją w dniu 29 kwietnia w 
biurze Rady Miasta Wejhero-
wa polegającą na ujawnieniu 
bezprawnej inwigilacji i bez 
zgody enumeratywnie wymie-
nionego adresata otwierania i 
przeglądania korespondencji 

kierowanej imiennie do wyżej 
wymienionych osób zwracam 
się do Pana Prezydenta z za-
pytaniem o powodach i przy-
czynach takich dokonywanych 
działań na terenie Urzędu Mia-
sta Wejherowa”. 

Ponadto radni wyrażają głę-
bokie niezadowolenie i wnoszą 
o odpowiedź „w zakresie przy-
czyn fundamentalnego i rażące-
go łamania przepisów prawa”. 

Sprawę nagłośnili również w 
lokalnych mediach. 

-  Przez prawie 30 lat funkcjonowania Rady Mia-
sta Wejherowa po przemianach demokratycznych 
w Polsce, nikt  z ponad 100 wejherowskich rad-
nych, którzy dotąd  przewinęli się przez Ratusz 
nigdy nie widział problemu w otwieraniu kore-
spondencji, gdyż wszystko jest zgodne z prawem. 

Podkreślić należy, że korespondencja kierowa-
na do radnych miasta Wejherowa jest otwierana  
wyłącznie w celu jej rejestracji i skierowania do 
adresata. Nikogo nie interesuje jej treść. Oskar-
żanie pracowników urzędu o inne działania jest 
zwykłym pomówieniem, całkowicie nie zgodnym 
z prawdą. Zauważyć również należy, że korespon-
dencja kierowana do radnych to przede wszystkim  
zaproszenia na festyny, uroczystości i inne publicz-
ne wydarzenia, czasami także apele czy skargi 
publikowane przez ich nadawców również w me-
diach społecznościach, będące przedmiotem ma-
teriałów prasowych czy telewizyjnych. 

Urząd na początku kadencji zorganizował szko-
lenie dla chętnych radnych o prawach i obowiąz-
kach wynikających z obowiązku sprawowania 
mandatu radnego. Omówione zostały obowiązują-
ce  przepisy prawne zawarte w ustawach i statucie 
miasta oraz RODO, nikt z radnych nie zgłaszał po-
trzeby dalszych szkoleń. Jesteśmy zaskoczeni  sy-
tuacją i insynuacjami radnych PiS, którzy powinni 
znać przepisy. 

Bogusław suwara, 
sekretarz miasta wejherowa: 

wszystko zgodnie z prawem 

podpowiadały mu głosy
Gdy funkcjonariusze Straży Miejskiej wieczorem pojawi-

li się na ul. Puckiej, skąd otrzymali zgłoszenie o zdewasto-
waniu pawilonu z automatami do gier, zastali tam sprawcę 
zniszczeń, który odpoczywał siedząc na skrzynce po piwie. 
W trakcie zatrzymania mężczyzna w dość dziwny sposób 
wyjaśniał swój czyn, twierdząc, że automaty go zaatakowa-
ły gdy wrzucił 5 złotych. Automat ponoć wyjawił, że zgwałci 
jego dzieci, co zmusiło go do aatakowania urządzenia.

Mężczyzna był mocno pobudzony i stawiał opór, dlatego 
strażnicy musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. 
Zatrzymany mężczyzna uszkodził dwa automaty, głośnik i 
drzwi wejściowe do pawilonu.

Złodziej…kół
Tym razem sytuacja nie była taka, jak we włoskim filmie 

„Złodzieje rowerów”, bo nie dotyczyła biednego i bezrobot-
nego człowieka. W Wejherowie pojawił się złodziej kół. 

Po godzinie 1.00 w nocy dyżurny Straży Miejskiej zauwa-
żył na ekranie miejskiego monitoringu mężczyznę, który 
odkręca koła w samochodzie dostawczym, stojącym na par-
kingu przy ul. Dąbrowskiego. 

Strażnicy zjawili się na miejscu niezauważeni przez zło-
dzieja, który zajęty był ciężka pracą. Zdemontował już tylne 
koła i zapakował je do swojego „dostawczaka” i zdejmował 
przednie. Przy tej czynności został zatrzymany. Po zatrzyma-
niu okazało się, że 37-letni mieszkaniec Wejherowa był także 
w stanie nietrzeźwości. 

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi  Komenda Po-
wiatowa Policji, której przekazano sprawcę kradzieży, któ-
ry odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości oraz kradzież

Istotą konkursu jest wy-
różnienie funkcjonariuszy 
Policji, którzy charaktery-
zują się wyjątkowym profe-
sjonalizmem, empatyczną 
postawą i umiejętnościami 
w obszarze indywidualnej 
pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie. 

Procedura zgłaszania po-
licjantów trwa do 31 maja br. 

Na drodze krajowej nr 6 w Wejherowie, w pobliżu 
węzła Zryw zderzyły się dwa samochody osobowe - bmw oraz 
vw passat. Ten poważny wypadek wydarzył się w minioną 
sobotę późnym wieczorem. W autach jechało pięć osób, spo-
śród których cztery zostały przewiezione do szpital. 

Przez prawie dwie godzina na miejscu pracowali strażacy-
-ratownicy, policjanci oraz ratownicy medyczni z pogotowia 
ratunkowego. Kompletnie rozbite samochody zatarasowały 
„szóstkę”.

W Bojanie na ul. Wybickiego, późnym wieczorem, kie-
rowca auta osobowego stracił panowanie nad nim, zjechał 
z drogi, odbił się od latarni i wpadł do rowu, przewracając 
się na bok. 

Kierowca ucierpiał w tym zdarzeniu, a pomocy udzielał 
mu pasażer. Strażacy-ratownicy z OSP Bojano, udzielili po-
mocy kierowcy i wyciągnęli auto z rowu. W trakcie akcji stra-
żacy użyli nowego sprzętu, który został przekazany przez 
darczyńcę - flary świetlne LED, które poprawiają widocz-
ność po zmierzchu lub w złych warunkach atmosferycznych.

W akcji uczestniczyli także strażacy z Wejherowa, Zespół 
Ratownictwa Medycznego i policja.

Na drogach powiatu 

Niebezpieczne 
wypadki

STRAŻ MIEJSKA

ogólnopolski konkurs

policjant, który mi pomógł
Tylko do 31 maja br. można zgłaszać policjantów do 12. edycji ogól-

nopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Inicjatorem kon-
kursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego. 

 Zgodnie z regulaminem 
konkursu, zgłoszenia poli-
cjanta może dokonać osoba 
indywidualna, instytucja lub 
organizacja. Laureatów kon-
kursu (5 osób) wybiera Kapi-
tuła. Typowanie kandydatów 
odbywa się na podstawie 
szczegółowej analizy uzasad-
nień, zawartych w formula-
rzach zgłoszeniowych. 

Formularze można nad-
syłać na adres: pogoto-
wie@niebieskalinia.pl lub 
pocztą na adres: „Niebieska  
Linia”, 02-121 Warszawa, 
ul. Korotyńskiego 13. For-
mularz można pobrać na 
stronie: www.policjant.
niebieskalinia.pl, gdzie 
znajduje się również regula-
min konkursu. 

Policjanci z Wejherowa 
zatrzymali 17-latka posiada-
jącego narkotyki. Funkcjo-
nariusze ustalili, że chłopak 
handlował narkotykami, 
sprzedając je także nielet-
nim. W jego mieszkaniu po-
licjanci znaleźli amfetaminę 
w o wadze ponad 80 gramów. 

Za przestępstwo udziela-
nia narkotyków w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej 
osobie małoletniej grozi mu 
kara pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat. 

handlował
amfetaminą

Z POLICJI
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Jako jedna z najstar-
szych ulic w Wejherowie, 
ulica Kopernika jest obję-
ta opieką konserwatora za-
bytków. Jej wyjątkowość 
stanowią oryginalne, choć 
często wymagające remon-
tu  stare kamienice. 

- Prezydent Wejherowa 
podjął decyzję o gruntownej 
modernizacji przy jedno-
czesnym zachowaniu nie-
powtarzalnego charakteru 
ulicy Kopernika i okolicy 
- podkreśla Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta. 

Ze względu na historycz-
ną przestrzeń tego miejsca, 
odtworzone zostaną i zago-
spodarowane przydomowe 
ogródki oraz ogrodzenia i 
schody do budynków. 

Projekt obejmuje zie-
leń, małą architekturę oraz 
oświetlenie ulicy.

- Chcielibyśmy powrócić 
do klimatu ulicy z czasów 
jej powstania. Wtedy, kie-
dy każda kamienica miała 
przedogródek i każdy był 
ogrodzony pięknym płotem 
- mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Dzisiaj te ogród-
ki są prywatne, aby jednak 
przywrócić im dawny blask, 
niezbędna jest zgoda wła-
ścicieli. Celem rewitalizacji 
jest przede wszystkim po-
prawa jakości i wzrost po-

W ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa zaplanowano przebudowę ulicy Ko-
pernika wraz z infrastrukturą podziemną. Powstaną nowe chodniki, odtworzone zosta-
ną ogródki, schody i płoty. Władze miasta zdobyły na ten cel dofinansowanie ze środków 
unijnych. Nową wizję ulicy Kopernika przedstawili mieszkańcom Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa oraz projektant Krzysztof Wiecki. 

spotkanie z mieszkańcami w Filharmonii kaszubskiej

Jaka będzie ulica kopernika
po rewitalizacji?

Monitoring polegał na spotkaniach i rozmowach z pra-
cownikami instytucji oraz sprawdzaniu dostępności ar-
chitektonicznej wybranych budynków do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. Monitoring pozwolił zdiagnozować 
miejsca, gdzie potrzebna jest jeszcze interwencja.

- Realizując kolejne inwestycje uwzględniamy potrzeby 
osób niepełnosprawnych - wyjaśnia Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. - Do tej pory przede wszystkim 
zadbaliśmy, aby budynki służące do obsługi mieszkańców, 
np. magistrat, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Wej-
herowskie Centrum Kultury były przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Chcemy, aby miasto było przyjazne 
wszystkim grupom społecznym. Co nie oznacza, że wszystko 
już zostało zrobione. 

ziomu życia mieszkańców 
Wejherowa, a jest to możli-
we dzięki odnowie tej histo-
rycznej ulicy i nadaniu jej 
nowych funkcji.

- Oczywiście jestem za 
rewitalizacją ul. Koperni-
ka, czekałem na tę inwe-
stycję - mówi Rafał Szlas, 

radny Wejherowa. - Prze-
budowane zostaną nie tyl-
ko sieci  - wodociągowa, 
kanalizacyjna, deszczowa, 
ale przede wszystkim ulica 
odzyska dawny blask. 

W ramach projektu jeden 
z budynków znajdujących 
się u zbiegu ulic: Kopernika 

i 10 Lutego został już wybu-
rzony. Na jego miejscu ma 
powstać parking, a na ścia-
nie sąsiadującego budynku 
- mural. 

Prace związane z moder-
nizacją ulicy mają ruszyć w 
2020 roku.

 W ramach projektu rewitalizacji Śródmieścia, w nawiązaniu do Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich, mieszkańcy ulicy Kopernika obchodzili „Święto Ulicy”. 

Pomysłodawcami imprezy oraz jej głównymi organizatorami byli mieszkańcy 
dzielnicy Śródmieście, przy wsparciu Klubu Integracji Społecznej Śródmieście. Ob-
chody święta ulicy miały na celu integrację, ale również aktywizację mieszkańców. 
Wśród licznych atrakcji nie zabrakło wspólnych gier i zabaw dla dzieci.

Fot. Urząd MiejskiSpotkanie w sprawie rewitalizacji ulicy Kopernika.

Certyfikat dla samorządu 

Działania na rzecz 
niepełnosprawnych

Miasto Wejherowo otrzymało Certyfikat 
dla Samorządu Wdrażającego Konwencję 
ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 
Wyróżnienie, które jest efektem wielo-
miesięcznego monitoringu działań pro-
wadzonych w mieście, odebrała zastępca 
prezydenta Beata Rutkiewicz.

Dbają o powietrze

Dofinansowanie 
wymiany pieców

Miasto dofinansuje wymianę kolejnych 
starych pieców na ogrzewanie bardziej eko-
logiczne. Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
podpisał z dwoma wspólnotami mieszkanio-
wymi umowy na sfinansowanie prac zwią-
zanych ze zmianą systemu grzewczego. „Od 
2008 r. w Wejherowie, przy wsparciu miasta, 
zlikwidowano blisko 700 pieców.

Dotację w wysokości 112 tys. zł przeznaczono na sfinan-
sowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego 
dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 10. Lutego 7, a 95 
tys. zł dla Wspólnoty przy ul. Sobieskiego 223.

- Dzięki takim inwestycjom nie tylko poprawiacie Pań-
stwo sobie warunki życia, ale i jakość powietrza w Wej-
herowie - ocenił Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Spalanie w domowych piecach tworzy szko-
dliwy dym, a skażone powietrze jest przyczyną wielu cięż-
kich chorób i zatruwa środowisko naturalne.

Chodzi o wymianę starych pieców na ekologiczne źró-
dła ciepła, na przykład podłączenie do sieci OPEC albo do 
źródła gazowego czy też użycie innego urządzenia nieemi-
syjnego. Mieszkańcy mogą korzystać z dofinansowania ze 
środków Miasta Wejherowa, a także Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 
zgodnie z nowym programem może sfinansować nawet do 
90 proc. kosztów inwestycji.

Fot. Urząd Miejski
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Jak wielokrotnie pod-
kreślano, strażacy, którzy 
w większości przypadków, 
występują w roli ratowni-
ków drogowych, przyjeżdża-
jąc jako pierwsi na miejsce 
zdarzenia. Wypełniają swoje 
obowiązki „Bogu na chwałę 
i ludziom na pożytek”, a za 
to, że ratując innych nara-
żają swoje zdrowie i życie, 
strażakom jesteśmy winni 
wdzięczność i szacunek.

Komendant powiatowy 
PSP w Wejherowie st. bryg. 
Jacek Niewęgłowski po-

Bogu na chwałę i ludziom na pożytek 

Dzień strażaka
Uroczyście i przy oprawie muzycznej Orkiestry Dętej z Łęczyc, na Placu Jakuba Wej-

hera zgromadzili się strażacy i ich goście z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Straża-
ka. Z tej okazji wręczano odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

informował, że w minionym 
roku strażacy wyjeżdżali do 
różnych zdarzeń prawie 2 
tysiące razy. Dzięki wspar-
ciu pomorskiego komendan-
ta SP oraz m.in. Starostwa 
Powiatowego i prezydenta 
Wejherowa, zakupiono sa-
mochód rozpoznawczo-ra-
towniczy za 150 tys. zł dla 
jednostki w Wejherowie oraz 
sprzęt ratowniczy i wyposa-
żenie dla strażaków.  

Za ok. 300 tys. przepro-
wadzono niezbędne remonty 
sprzętu i obiektów. Rozpo-

częto wymianę umunduro-
wania specjalnego według 
nowego wzoru. Przy wspar-
ciu finansowym powiatu i 
gmin, w ramach programu 
Bezpieczny Powiat zakupio-
no sprzęt dla jednostek OSP 
za ok. 3,5 mln zł, w tym nowy 
samochód ratowniczo-gaśni-
czy za ok. 820 tys. dla OSP 
Luzino. Za ponad 300 tys. zł  
zakupiono sprzęt ratowniczy 
dla OSP z Funduszu Spra-
wiedliwości. 

Wyróżnienia dla wejhe-
rowskich strażaków PSP i 
OSP wręczali: zastępca po-
morskiego komendanta wo-
jewódzkiego PSP st. bryg. 
Piotr Socha i prezes zarzą-
du powiatowego OSP druh 
Mirosław Józefowicz. 
Wśród gości obecni byli 
m.in. starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, w imieniu 
prezydenta miasta sekretarz 
miasta Bogusław Suwara, 
przedstawiciele okolicznych 
samorządów, służb mundu-
rowych i instytucji publicz-
nych, poczty sztandarowe 
PSP i OSP, emeryci i renci-
ści KP PSP.   

Atrakcją dla gości i 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego była wysta-
wa pojazdów pożarniczych, 
sprzętu i wyposażenia stra-
żackiego. 

Podziękowania od strażaków otrzymali samorządow-
cy, m.in. (od lewej) wójt gminy Linia Bogusława Engel-
brecht oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Prezes OSP Zelewo Ry-
szard Groth przedstawił 
krótki rys historyczny po-
wstania strażnicy i zaku-
pu pojazdów pożarniczych, 
a wójt Luzina Jarosław 
Wejer poinformował, że 
na budowę drugiego boksu 
garażowego gmina prze-
znaczyła ponad 291 tys. zł. 

Do OSP Zelewo trafił po-
jazd ratowniczo-gaśniczy 
GBA Mercedes Benz. 

Dzień Strażaka był tak-
że okazją do wręczenia od-
znak „Strażak Wzorowy”, 
które przyznano druhom 
Adamowi Bujakowi oraz 
Dariuszowi Westfalowi z 
zelewskiej OSP. W ramach 
wspólnoty wsi w uroczysto-
ściach uczestniczyła także 

Nowy garaż i wóz strażacki w Zelewie

strażacy świętowali

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.
com/pulswejherowa

W Zelewie, gmina Luzino, odbyła się uroczystość oddania do 
użytku i poświęcenia nowego boksu garażowego oraz przekazania 
samochodu Mercedes Benz dla tamtejszego OSP.

sołecka drużyna piłkarska 
w Zelewie, która w tym 
dniu otrzymała z rąk przed-
stawiciela firmy Suchocki. 

Przedsiębiorstwo Instala-
cyjno-Budowlane kosiarkę 
samojezdną typu traktor o 
wartości ponad 5 000 zł. 

Uroczystość z okazji 
Dnia Strażaka na rynku 
w Wejherowie.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Z okazji przypadającego 
dnia 9 maja Dnia Unii Eu-
ropejskiej oraz 15 rocznicy 
przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, w Starostwie 
Powiatowym w Wejhero-
wie odbyło się spotkanie, 
podczas którego podsumo-
wano inwestycje i projekty 
zrealizowane w ostatnich 
latach na terenie powiatu 
wejherowskiego. W spotka-
niu uczestniczyli: Marszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius i Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel.

- W ciągu 15 lat w woje-
wództwie pomorskim zosta-
ło zrealizowanych ponad 33 
tysiące projektów, o wartości 
przekraczającej 40 mld zł - 
mówił marszałek. - W tym 
czasie Powiat Wejherowski 
przeszedł ogromne zmiany, 
które przyczyniły się do po-
prawy jakości życia miesz-
kańców.

- Dzięki współpracy, wy-
mianie doświadczeń i za-
angażowaniu lokalnych 
społeczności Powiat Wejhe-
rowski bardzo się zmienił. 
Przez ostatnich 15 lat uda-
ło się pozyskać do budżetu 
powiatu ponad 180 mln zł 
dodatkowych środków na 
realizację wielu inwestycji 
infrastrukturalnych i spo-
łecznych, które wpłynęły na 
poprawę jakości życia miesz-
kańców, zwiększenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
na terenie powiatu, aktywi-
zację osób bezrobotnych czy 
podniesienie poziomu szkol-
nictwa ponadpodstawowego 
- powiedziała Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Najwięcej środków pozy-
skano na projekty dotyczące 
podniesienia poziomu aktyw-

1 maja 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej. Na przestrzeni 15 lat od wejścia do wspólnoty europej-
skiej Powiat Wejherowski skorzystał z blisko 186 mln zł dofinansowania. Dzięki wsparciu z UE samorząd 
zrealizował wiele kluczowych dla rozwoju powiatu inwestycji, wśród których wymienić można przebudo-
wę ulic Drogowców, Leśnej, Cegielnianej i Towarowej wraz z połączeniami z drogą krajową nr 6 w Rumi i 
Redzie oraz powstanie nowej infrastruktury oświatowej w zakresie kształcenia zawodowego. 

ności zawodowej osób bezro-
botnych, w tym zwłaszcza 
narażonych na wykluczenie 
społeczne, osób z niepełno-
sprawnościami, a także po 
pięćdziesiątym roku życia. 
Wśród zadań jest projekt 
„Wsparcie przedsiębiorczo-
ści na Kaszubach”, efektem 
którego jest powstanie na 
terenie powiatu 122 mikro-
przedsiębiorstw. Łącznie na 
zadania z obszaru pracy i in-
tegracji społecznej pozyska-
no blisko 76,5 mln zł.

Fundusze europejskie 
wsparły również działania z 
zakresu transportu.

- W ciągu ostatnich lat 
infrastruktura drogowa na 
naszym terenie wyraźnie się 
poprawiła. Duża zasługa w 
tym pozyskanych środków. 
Kwota dofinansowania na 
budowę i modernizację in-
frastruktury drogowej wy-
niosła blisko 50 mln zł, co 
przełożyło się na  poprawę 
stanu powiatowych dróg i 
bezpieczeństwo użytkowni-
ków ruchu - podsumował 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Znaczące wsparcie otrzy-
mały także projekty eduka-
cyjne (ponad 34 mln zł), w 
tym dotyczący podniesienia 
jakości kształcenia zawo-
dowego w Powiecie Wejhe-
rowskim. Otrzymane środki 
przeznaczone zostały na 
rozbudowy 5 powiatowych 
zespołów szkół, wyposaże-
nie 33 nowych i doposażenie 
13 istniejących pracowni za-
wodowych, wzmocnienie 19 
realizowanych kierunków 
kształcenia oraz wprowa-
dzenie 10 nowych zawodów.

Środki unijne pozyskano 
także na termomodernizację 
powiatowych obiektów uży-
teczności publicznej, projek-

ty podnoszące jakość obsługi 
klientów w Starostwie Po-
wiatowym w Wejherowie, 
poprzez wykorzystanie no-
woczesnych środków telein-
formatycznych oraz obiekty 
sportowe i kulturalne, w tym 
budowę Książnicy prof. 
Gerarda Labudy.

Warto przypomnieć, że 
na to zadanie Powiat Wej-
herowski otrzymał blisko 
1,5 mln zł unijnej dotacji, 
a także 520 tysięcy złotych 
z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Książnica prof. Gerarda 
Labudy stanowić ma centrum 
upowszechniania wiedzy i in-
formacji na temat dziedzictwa 
kulturowego Kaszub i Pomo-
rza. W ośrodku, w reprezen-
tatywnej sali, będzie można 
oglądać wystawę historycz-
ną skierowaną do osób przy-
jezdnych oraz mieszkańców. 
Wystawa zostanie wyposażo-
na w elementy multimedial-
ne i interaktywne. Zadaniem 
ośrodka będzie również ka-
talogowanie i udostępnianie 
zbiorów w formie tekstowej i 
elektronicznej, a także  pre-
zentowanie życiorysu prof.
Labudy.

w ciagu 15 lat obecności polski w unii europejskiej

186 milionów złotych
na powiatowe inwestycje

Po spotkaniu Marszałek Mieczysław Struk odwiedził 
plac budowy powstającej biblioteki.
Oddanie Książnicy ma nastąpić jesienią tego roku.

Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie oraz  
Studium Wokalno-Aktor-
skie przy Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni zapraszają 
na wyjątkowy koncert „Port 
wielki jak świat” czyli Pio-
senki Jacquesa Brela… i nie 
tylko. Koncert odbędzie się 
już jutro: w piątek 24 maja o 
godz. 18.00 w siedzibie Mu-
zeum przy ul. Zamkowej 2A.

„Port wielki jak świat” to 
koncert, na który składają 
się głównie piosenki J. Brela 
- niedoścignionego mistrza 
piosenki aktorskiej. Studen-
ci SWA w Gdyni wystąpią 
z towarzyszeniem grają-
cego na pianinie Mariana 
Benedyki. Przychodząc na 
koncert widzowie połączą 
przyjemne z pożytecznym, 
z jednej strony będą mogli 
obcować z piękną poezją i 
niepowtarzalnymi interpre-
tacjami młodych artystów, 
a z drugiej będą mogli zaku-
pić cegiełki, z których dochód 
studenci chcą przeznaczyć 
na wyprodukowanie swoje-
go kolejnego spektaklu.

W Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie jutro 
odbędzie się kolejny 
ciekawy koncert.

koncert
piosenki
J. Brela

Za nami Wejherowska 
Noc Muzeów, podczas któ-
rej wiele atrakcji zapropono-
wało uczestnikom Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie. Ta powiatowa 
placówka co roku przyciąga 
podczas Nocy Muzeów tłum 
zwiedzających.

Więcej na str. 8

pełna atrakcji
Noc
w Muzeum
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AKTUALNOŚCI

- Pochodzi Pan z Ka-
szub, z powiatu wejhe-
rowskiego. Bywa Pan w 
Wejherowie, m.in. na na-
bożeństwach na Kalwa-
rii Wejherowskiej. Czy 
to znaczy, że Wejherowo 
i powiat wejherowski są 
Panu bliskie nawet teraz, 
kiedy ma Pan tak wiele 
obowiązków w stolicy? 

- Wejherowo od zawsze 
było dla mnie miejscem 
szczególnie ważnym na ma-
pie Kaszub. Moje związ-
ki z Wejherowem to przede 
wszystkim rodzina ze strony 
ojca, która żyje w Wejhero-
wie do dziś. Na wejherow-
skim cmentarzu znajduje 
się kilkanaście nagrobków 
moich krewnych, które sta-
ram się w miarę możliwości 
odwiedzać. Spośród kilku-
dziesięciu osób o nazwisku 
Sellin najwięcej z nich żyje w 
Wejherowie, również tych pi-
sanych przez jedno „l”. Więk-
szość z nich to moja bliższa 
lub dalsza rodzina. Obowiąz-
ki Wiceministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
nie sprawiły, że o Wejhero-
wie zapomniałem, jest wręcz 
przeciwnie, m.in. z powodu 
nadzorowania jako wicemi-
nister odpowiedzialny za 
Muzea - Muzeum Piaśnic-
kiego. Odwiedzam to piękne 
miasto co najmniej kilkana-
ście razy w roku. Niedawno 
uczestniczyłem w Misterium 
Męki Pańskiej na przepięk-
nej Kalwarii Wejherowskiej.

- Czy Duchowa Stoli-
ca Kaszub, jak nie bez 
powodu nazywane jest 
Wejherowo jest Pana 
zdaniem ważnym mia-
stem w regionie?

- Wejherowo to miasto 
będące stolicą małej regio-
nalnej aglomeracji funkcjo-
nującej obok Trójmiasta. 
Znaczenie Wejherowa jako 
stolicy tego regionu jest wi-
doczne szczególnie w sferze 
kultury. W Wejherowie i 
powiecie wejherowskim ak-
tywnie działa szereg insty-
tucji i podmiotów kultury. 
Dowodem na tę aktywność 
może być fakt, że otrzyma-

Moje związki z wejherowem to przede wszystkim rodzina ze strony ojca

opowiedzieć historię zagłady
Z Posłem JAROSŁAWEM SELLINEM, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego rozmawia 
Anna Kuczmarska

ły one w czasie naszych rzą-
dów w ramach programów 
dotacyjnych Ministra Kul-
tury, aż 2,6 mln zł na pro-
jekty kulturalne. To suma 
dotacji, która nigdy wcze-
śniej nie miała miejsca w 
historii powiatu wejherow-
skiego, dlatego tym bardziej 
cieszy mnie, że mogliśmy 
wspierać biblioteki, centra i 
domy kultury działające na 
obszarze powiatu wejherow-
skiego, w tym kwotą ponad 
pół miliona złotych budowę 
Książnicy im. prof. Gerarda 
Labudy. W ramach tych pro-
jektów wielu mieszkańców 
Wejherowa i okolic, uczest-
niczyło w różnych wydarze-
niach kulturalnych. 

W lutym bieżącego ro-
ku uczestniczyłem w ob-
chodach jubileuszu 50-lecia 
istnienia Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie, 
podczas których miałem 
przyjemność uhonorować 
muzeum Srebrnym Meda-
lem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” nadanym z ini-
cjatywy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 
za moją namową. Ta waż-
na instytucja znalazła się w 
prestiżowym gronie ponad 
20 muzeów w Polsce wyróż-
nionych tym odznaczeniem. 

- Z Pana inicjatywy 
w Wejherowie powsta-
ło Muzeum Piaśnickie. 
Mimo, że siedziba tej 
placówki będzie remon-
towana, Muzeum prężnie 
działa. Jak Pan ocenia tę 
działalność, czy już przy-
nosi zamierzone efekty?

- Muzeum Piaśnickie w 
Wejherowie zostało powoła-
ne 16 grudnia 2015 r. Cieszę 
się że dane mi było zreali-
zować obietnicę złożoną w 
kampanii wyborczej 2015 r. 
i doprowadzić do utworze-
nia tej ważnej instytucji, o 
której powstanie zabiegały 
przez wiele lat różne środo-
wiska. Wraz z powstaniem 
muzeum nastąpił zakup 
przedwojennej willi w Wej-
herowie (obecna nazwa - Vil-
la Musica), która w czasie 

wojny była siedzibą Gesta-
po i miejscem zarządzania 
działaniami związanymi z 
egzekucjami ofiar w Lasach 
Piaśnickich. Na ukończeniu 
są prace zmierzające do ogło-
szenia przetargu na roboty 
budowlane i rozpoczęcie re-
montu budynku. Chciałbym 
poprosić wszystkich o cier-
pliwość, bo wbrew pozorom 
przeprowadzenie general-
nego remontu i stworzenie 
stałej ekspozycji w Villi Mu-
sica to ogromne wyzwanie 
związane z faktem dostoso-
wania obiektu prywatnego 
do funkcji muzealniczych, i 
z wiekowym stanem zabyt-
kowego budynku.  Efektem 
tego będzie wspaniała wy-
stawa opowiadająca histo-
rię nie tylko zagłady, ale też 
życia i dorobku polskich elit 
dwudziestolecia międzywo-
jennego na Pomorzu.

Jak słusznie Pani zauwa-
żyła Muzeum prężnie dzia-
ła, wydawane są publikacje, 
które można pobrać ze stro-
ny internetowej instytucji, 
organizowane są wystawy i 
konferencje. Muzeum, prze-
prowadziło kwerendy w za-
granicznych archiwach, 
pozyskując dużeą ilość ma-
teriałów. W grudniu 2018 
r. w Warszawie odbyła się 
ogólnopolska premiera filmu 
„Piaśnica”, który wyprodu-
kowało Muzeum (o którym 
kilkakrotnie pisaliśmy) - 
dop. redakcji) Wszystkie te 
działania Muzeum mają na 
celu szerzenie świadomo-
ści o ogromnej ofierze jaką 
poniosło Pomorze w 1939 
r. Zadbamy w ten sposób o 
pamięć naszych przodków, 
krewnych pomordowanych 
w Piaśnicy.

- A skoro o muzeach 
mowa, chciałabym zapy-
tać o plany rewaloryza-
cji Westerplatte, które 
wzbudziły kontrowersje 
i ostry sprzeciw władz 
Gdańska. Proszę Pana 
jako wiceministra kul-
tury o wyjaśnienie, na 
czym polega koncepcja 
zagospodarowania tego 
ważnego miejsca?

- Polacy zasługują na to, 
aby powstało plenerowe, 
piękne, szczegółowe mu-
zeum, opowiadające dokład-
nie epizody siedmiodniowej 
heroicznej bitwy żołnierzy 
polskich z nacierającą armią 
niemiecką. Obecnie opowie-
ści tej na Westerplatte nie 
ma. Na półwyspie będącym 
miejscem bohaterstwa Pol-
skich obrońców jest dużo ar-
tefaktów, dużo zachowanych 
obiektów, dowiodły tego 
przeprowadzone niedawno 
(po raz pierwszy) przez Mu-
zeum II Wojny Światowej, 
ze swoją filią Muzeum We-
sterplatte i Wojny Obronnej 
1939 badania archeologicz-
ne. Wszystkie te działania są 
właśnie po to, aby powstało 
ważne, emocjonalne, istotne 
dla naszej pamięci historycz-
nej muzeum.  

Żeby umożliwić budowę 
Muzeum Westerplatte, trze-
ba uporządkować strukturę 
właścicielską, która obecnie 
jest bardzo rozporoszona. 
Na tym małym półwyspie 
jest bodaj pięciu różnych 
właścicieli terenu. Nie da 
się w tej sytuacji przeprowa-
dzić skutecznie, tak ważnej 
i potrzebnej inwestycji, ko-
niecznym jest, aby terenem 
tym zarządzało Muzeum II 
Wojny Światowej i niosło w 
świat opowieść o Polskim bo-
haterstwie. 

- Jako kandydat do 
Parlamentu Europejskie-
go na swojej stronie in-
ternetowej umieścił pan 
hasło: Unia Europejska 
powinna powrócić do tra-
dycyjnych wartości. Pro-
szę rozwinąć tę myśl.

- Aby lepiej zrozumieć, jak 
ważne jest chrześcijańskie 
dziedzictwo Europy, nale-
ży zdać sobie sprawę z tego, 
że obecna Europa ukształto-
wała się w oparciu o wielo-
wiekową tradycję i dorobek 
kulturowy związany z takimi 
uniwersalnymi wartościa-
mi jak prawda, dobro, pięk-
no, estetyka czy humanizm. 
Z wielkim zaniepokojeniem 
obserwuję odchodzenie Unii 
od tradycyjnych wartości, 

które stanowią fundament 
cywilizacji europejskiej. 
Tożsamość Polski nieroze-
rwalnie związana jest z tym 
dziedzictwem. Zapomina się, 
że wiele lat temu, gdy two-
rzono np. Europejską Wspól-
notę Gospodarczą (EWG), 
ojcowie założyciele Unii Eu-
ropejskiej Konrad Adenauer 
czy Robert Schuman byli ka-
tolikami, co więcej wobec Ro-
berta Schumana papież Jan 
Paweł II wszczął proces be-
atyfikacyjny w 2004 r. 

Obecnie pewne krę-
gi europejskie starają się 
te wielkie chrześcijańskie 
dziedzictwo niszczyć, na-
rzucając narodom Europy - 
w tym Polsce, antywartości 
sprzeczne z chrześcijańskim 
duchem Europy. 

Równocześnie obserwuje-
my budzenie się wielu na-
rodów Europy i sprzeciw 
wobec takiego postępowa-
nia pewnych elit. Możliwe, 
że te wybory doprowadzą do 
zmiany rozkładu sił w Par-
lamencie Europejskim, któ-
ry pozwoli na zabezpieczenie 
chrześcijańskich wartości. 
My Kaszubi szczególnie po-
winniśmy to rozumieć, po-
nieważ cechuje nas wielkie 
przywiązanie do tradycji 
kultywowanych przez na-
szych przodków. Kandyduję 
do Parlamentu Europejskie-
go po to, aby między innymi 
bronić tych wartości, bronić 
interesów Pomorskich ro-
dzin, w tym wejherowian.

- Dziękuję za rozmowę.

Uroczystości odpu-
stowe, w tym dziękczy-
nienie za dar koronacji 
cudownego obrazu Mat-
ki Bożej Wejherowskiej. 
trwać będą od 31 maja 
do 5 czerwca br.

W piątkowe popołudnie 
nastąpi powitanie piel-
grzymów z Kościerzyny i 
okolic oraz z Przodkowa, 
Żukowa, Grzybna i okolic 
. W sobotę 1 czerwca o 
godz. 11:30 zaplanowano 
powitanie pielgrzymów z 
Oliwy, Chełmu, Szemuda, 
Gdyni, Bojana, Kielna, Ko-
leczkowa i okolic (przy ka-
plicy Piłata), a o godz. 12:00 
- powitanie pielgrzymów z 
Lini, Strzepcza, Strzebieli-
na i okolic (przy kaplicy III 
Upadku Chrystusa)

O godz. 14:00 rozpoczną 
się centralne obchody kal-
waryjskie w kościele klasz-
tornym, a o godz. 17:45 
przy kościele Trzech Krzy-
ży odprawiona zostanie 
msza św. pod przewodnic-
twem o. prowincjała Ber-
narda Marciniaka.

W niedzielę 2 czerw-
ca br. poprzedzona innymi 
nabożeństwami i procesją, 
o godz. 10:00 suma od-
będzie się odpustowa 
pod przewodnictwem 
ks. abpa Sławoja Lszka 
Głódzia, metropolity gdań-
skiego (przy kościele Trzech 
Krzyży) - w tym zawierzenie 
miasta i powiatu Matce Bo-
żej Wejherowskiej.

Na te i inne nabożen-
stwa  zapraszają Ojcowie 
Franciszkanie, opiekunowie 
Samktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnego w Wejherowie.

Szczegóły na stronie:
http://www.sanktuarium.

wejherowo.pl/

Wkrótce tłumy 
pielgrzymów poja-
wią się na Kalwa-
rii Wejherowskiej. 
W Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjnym od-
będzie się pierwszy 
tegoroczny Odpust 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego.

od 31 maja
Za tydzień 
odpust
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Organizatorem zawodów 
była Polska Federacja Nor-
dic Walking przy udziale 
Prezydenta Miasta Wejhero-
wa. Zawodnicy wystartowali 
na dystansach: 5 km, 10 km 
i 21 km w Parku Miejskim, 
osobno w kategorii mężczyzn 
i kobiet oraz różnych kate-
goriach wiekowych. Uwa-
gę zwraca zróżnicowanie 
uczestników - od dzieci do 
seniorów - najstarszy zawod-
nik miał 86 lat. Nordic wal-
king jest bowiem sportem 
dostępnym dla wszystkich. 

W dekoracji najlepszych 
zawodników uczestniczy-
li: poseł na Sejm RP prof. 
Grzegorz Raczak - kardio-
log z Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, prof. 
Wojciech Ratkowski z 
AWFiS Gdańsk, zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wojciech Kozłow-
ski oraz radny Henryk 
Kanczkowski.

Prof. Grzegorz Raczak 
zwrócił uwagę na prozdro-
wotne aspekty nordic wa-
king i dodał, że regularne 
uprawienie sportu wydłuża 
życie o co najmniej 3 lata. 
Zastępca prezydenta Arka-
diusz Karszkiewicz podkre-
ślił zaangażowanie miasta w 
propagowanie tej dyscypliny 
i  dobre warunki do jej upra-
wiania, co skutkuje tym, że  
wielu wejherowian regular-
nie chodzi z kijami. Wojciech  
Kozłowski przypominał, że 
to Wejherowo, jako pierwszy 
samorząd w Polsce, podpisa-
ło 10 lat temu porozumienie 
z Polską Federacja Nordic 
Walking na powstanie profe-
sjonalnych tras w parku i wo-
kół miasta. Prezes Polskiej 
Federacji Nordic Walking, 
wejherowianin Olgierd Boj-
ke podziękował władzom 
miasta za współpracę i po-
twierdził silną pozycję Wej-
herowa na ogólnopolskiej 
mapie tej dyscypliny.

udane zawody nordic walking

puchar polski
346. zawodników z całej Polski wzięło udział w Pucharze Polski 

Nordic Walking zorganizowanym w niedzielę, 19 maja w Wejhero-
wie. Zawody potwierdziły mocną pozycję naszego miasta na ogól-
nopolskiej mapie nordic walking. Wielu wejherowian regularnie 
chodzi z kijami i uczestniczyło w Pucharze Polski.

Źródło foto PFNW

Pełna lista uczestników wraz z wynikami dostępna jest na: 
http://wyniki.b4sport.pl/puchar-polski-nordic-wal-
king-2019/m257.html

Biegom patronowali pre-
zydent miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
oraz starosta powiatu wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius, 
a ich zastępcy - zastepca pre-
zydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz i wicestarosta 
Jacek Thiel wzięli aktywny 
udział w biegu. Na trasach 
pojawili się także wejherow-
scy radni.

Jak zwykle nie zawiedli 
mieszkańcy Grodu Wejhera 
i okolicznych miejscowości, 
którzy mimo deszczu tłum-
nie pobiegli aż pięcioma 
trasami. Każdy uczestnik 
otrzymał białą koszulkę, 
butelkę wody oraz okolicz-
nościowy medal. Dochód z 
festynu zostanie w całości 
przeznaczony na cel chary-
tatywny.

- W biegach nie ma rywali-
zacji, a jedynym warunkiem 
jest ukończenie wybranego 
dystansu. Nie biegamy na 

Festyn rekreacyjny

wejherowo biegało 
W festynie rekreacyjnym „Wejherowo Biega”, zorganizowanym 

po raz siódmy w sobotę 18 maja br., uczestniczyło około 950 osób. 
Na trasach w parku pobiegli starsi i młodsi zawodnicy, nie zraża-
jąc się przelotnym deszczem.

czas, nie prowadzimy kla-
syfikacji zajętych miejsc, 
a naszym celem jest dobie-
gnięcie do mety Tradycyjnie 
w imprezie może uczestni-
czyć każdy, niezależnie od 
wieku i kondycji - wyjaśnił 
Arkadiusz Kraszkiewicz. - 
W tym roku przyświeca nam 

szczytny cel, bo dochód prze-
znaczamy dla Wejherowskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Autyzmem.

Organizatorami zawodów 
to: KS „Wejher”, Miasto Wej-
herowo, Wejherowskie Cen-
trum Kultury, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie.

W akcji Wejherowo 
Biega uczestniczył m.in. 
zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta 
Leszek Szczypior i szef 
Komisji Sportu i Zdro-
wia Rafał Szlas. Na zdję-
ciu również wicestarosta 
Jacek Thiel.

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski
więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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W wejherowskim Ra-
tuszu ogromnym zainte-
resowaniem cieszyła się 
sala historyczna „Wejhe-
rowo okresu międzywojen-
nego” i sale z makietami 
miasta oraz Kalwarii Wej-
herowskiej. Poza tym można 
było zobaczyć m.in. wystawę 
poświęconą historii i współ-
czesności Marynarki Wojen-
nej RP. Przed wejściem do 
ratusza ustawione były eks-
ponaty udostępnione przez 
Muzeum Techniki Wojsko-
wej GRYF. 

Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej przygotowało 
trzy wystawy: „Jan Trep-
czyk - pieśniodziej ka-
szubskiej ziemi - Rok Jana 
Trepczyka”, „Historia Bi-
blii” i „Nostra Alma Mater 
Veiherovienses - Historia 
liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Wejherowie”. 

Wejherowska Wspólnota 
Pokoleń ” prezentowała fil-
my promujące miasto i po-
wiat, o Piaśnicy i związane z 
odzyskaniem niepodległości. 

Przewodnicy oprowadza-
li chętnych po Kalwarii Wej-
herowskiej, a w kościele św. 
Anny można było zejść do 
krypty ze szczątkami rodzi-
ny Wejherów.

Nie tylko w muzeum

Noc pełna atrakcji

Członkowie Kurkowych Bractwach Strzeleckich okrę-
gu pomorskiego rywalizowali w Wejherowie m.in. O Miecz 
Jakuba Wejhera. Turniej odbywał się na strzelnicy przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących.

W strzelaniu do Kura o Miecz Jakuba Wejhera zwycię-
żył Mirosław Weisbrot z Wejherowa, drugie miejsce za-
jął Krzysztof Tyda ze Starogardu Gdańskiego, a trzecie 
miejsce - Adam Łabuda z Kościerzyny.

Pierwsze miejsce w strzelaniu do Tarczy ufundowanej 
przez Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta zdobyła Aldona Sambor-Sochaczewska z Ko-
ścierzyny, drugie miejsce - Piotr Czapiewski z Tczewa, 
trzecie - Krzysztof Tyda ze Starogardu Gdańskiego, czwar-
te - Mariusz Adamczyk z miejscowości Czarne.

Pierwsze miejsce w strzelaniu do Tarczy ufundowanej 
przez Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius 
zajął Zbigniew Lemiech z Wejherowa, drugie miejsce - 
Stanisław Suda z Tczewa,  trzecie - Zbigniew Bona ze 
Starogardu Gdańskiego, a czwarte - Aldona Sambor-So-
chaczewska z Kościerzyny.

Pierwsze miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomor-
skiego zajął Stanisław Suda z Tczewa, drugie miejsce - 
Grzegorz Pieper z Wejherowa, a trzecie Krzysztof Tyda 
ze Starogardu Gdańskiego.

11 Noc Muzeów w Wejherowie była pełna atrakcji. Jak co roku zainteresowanych miesz-
kańców i gości władze miasta zaprosiły do ratusza i na plac Jakuba Wejhera, a władze 
powiatu - do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Ojcowie Fran-
ciszkanie otworzyli dla zwiedzających krypty kościoła św. Anny i kalwaryjskie kaplice, 
a Wspólnota Pokoleń przygotowała ciekawe wystawy i filmy. Ze wszystkich atrakcji tej 
niezapomnianej nocy 18 maja skorzystało niemal półtora tysiąca osób.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek SpigarskiFot. Franciszek Sychowski

Ludmiła i Kazimierz Gołąbkowie, dzia-
łacze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w 
Wejherowie zostali wyróżnieni przez prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
Medalem Róży, który w jego imieniu wręczył 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta. Uroczystość odbyła się podczas Turnieju 
Strzeleckiego „O miecz Jakuba Wejhera”.

Bractwo kurkowe

Medal Róży

Śpiewacy wejherowskiego chóru Camerata 
Musicale pojechali aż do Moskwy. Wyjazd ten za-
kończył się sukcesem, bo wejherowianie zdobyli 
pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Chóralnej „Kryształowa Kaplica”. 

Chór prowadzony przez Aleksandrę Janus zmagał się w 
konkursie z prawie czterdziestoma zespołami z całego świa-
ta. W kategorii chórów mieszanych okazał się najlepszy i 
zdobył główną nagrodę.

Camerata Musicale

Zdobyli Moskwę
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Fot. Urząd Miejski

Najpierw chór dziecię-
cy ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 pod kierunkiem Aga-
ty Jasińskiej wykonał pio-
senkę pt. „Gdzie tak pięknie 
szumią drzewa” z muzy-
ką Izabeli Bliźniewskiej 
i słowami Henryka Po-
łchowskiego. Ta piosen-
ka zwyciężyła w konkursie 
kompozytorskim na me-
lodię piosenki o Wejhero-
wie, organizowanym przez 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, zaś tekst 2 lata te-
mu otrzymał wyróżnienie w 
konkursie biblioteki.

Na tegoroczny konkurs, 
zorganizowany po raz dru-
gi przez Miejską Bibliotekę 
oraz Muzeum PiMK-P (z ini-
cjatywy dyrektora Muzeum 
Tomasza Fopke) wpłynęło 
6 prac. Zwyciężyła Moni-
ka Kubisiak z Wejherowa, 
zdobywając nagrodę Pre-
zydenta Miasta Wejhero-
wa. Wyróżnienia otrzymali: 
Krzysztof Szkurłatowski 
i Jerzy Kozerski. 

W skład komisji konkur-
sowej wchodzili: dyrektor 
biblioteki Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek,  dy-
rektor muzeum Tomasz 
Fopke, kierownik Wydziału 
Kultury UM Michał Jeliń-
ski oraz pracownik bibliote-
ki Krzysztof Powałka. 

Wyróżniono również naj-
lepszych czytelników biblio-
teki. W gronie nagrodzonych 
dzieci znaleźli się: 1 - Iza-
bela Jabłonowska - 296 
wypożyczeń, 2 - Jędrzej 
Ulatowski - 172, 3 - Alek-
sandra Krynicka - 165, 4 
- Klara Bechta - 150, 5 - To-
masz Bechta - 135. Wśród 
dorosłych najwięcej wypo-
życzeń odnotowali: 1 - Ma-
ria Kiernikiewicz - 242, 2 
- Barbara Koziejko-Kieł-
basa - 215, 3 - Wanda Re-
glińska - 214, 4 - Sebastian 
Nieroba - 196 , 5 - Teresa 
Pietracha - 191. 

konkurs rozstrzygnięty

wybrano najlepszy 
tekst piosenki

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia  Bibliotek w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej ogłoszono wyniki konkursu na tekst piosenki 
o Wejherowie oraz zaprezentowano najlepszych czytelników.

Gratulacje dla najlep-
szych czytelników przeka-
zali - prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i 
dyrektor biblioteki Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek.

- Bardzo się cieszę, że dzię-
ki pracy biblioteki książka i 
czytelnictwo wciąż budzą tak 
olbrzymie zainteresowanie 
wśród mieszkańców naszego 
miasta. Dziękuję za aktyw-
ność na polu czytelnictwa i 
kultury Pani Dyrektor i całe-

mu zespołowi bibliotekarzy i 
pracowników biblioteki. Wy-
rażam też zadowolenie, że 
dzięki wspólnej inicjatywie 
biblioteki i muzeum zaczyna 
coś się dziać na rzecz two-
rzenia  piosenek o Wejhero-
wie. Marzy mi się, żebyśmy 
mogli wydać płytę z różny-
mi piosenkami o Wejhero-
wie - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, gra-
tulując Monice Kubisiak i 
pozostałym autorom.

Od lewej: dyrektor biblioteki Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i autorka najlepszych słów piosenki o Wejhe-
rowie - Monika Kubisiak.

Wyróżnienia otrzymali dorośli i najmłodsi czytelnicy 
biblioteki.

Przy ul. Sikorskiego 77A/1-2 w Wejherowie otwarto nową siedzi-
bę Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów 
„Żyj Godnie” w Wejherowie, przeznaczoną na Dom Pobytu Dzien-
nego dla seniorów i osób niepełnosprawnych. W minioną sobotę 
odbył się tam Piknik „Dla życia i rodziny”. 

Nowa siedziba stowarzyszenia „Żyj godnie”

Dla życia i dla rodziny

Fot. Franciszek Sychowski

- W nowej siedzibie pro-
wadzona jest m.in. gru-
pa wsparcia dla seniorów, 
osób niepełnosprawnych, 
ale także opiekunów osób z 
zaburzeniami pamięci, cho-
rych na chorobę Alzheimera 
i inne choroby otępienne - 
mówi Jolanta Węsierska, 
prezes Stowarzyszenia 
Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych i Seniorów „Żyj 
Godnie”. - Mile widziane są 
tam osoby chętne do współ-
pracy jako wolontariusze, 
zwłaszcza terapeuci.

W pełnym atrakcji pik-
niku wzięli udział m.in. Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa i Bogdan Tokłowicz 
- wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego.

- Dla nas wszystkich ze-
branych, a szczególnie na-
szych podopiecznych to 
naprawdę wielkie wydarze-
nie! Jesteśmy pewni, że ta 
siedziba będzie wykorzysta-
na do celów ważnych, takich 
jak opieka nad osobami nie-
pełnosprawnymi i starszymi 
- mówi Jacek Drewa, wice-
prezes stowarzyszenia „Żyj 
Godnie”. - Jestem przekona-
ny o potrzebie takiego miej-
sca w przestrzeni społecznej 
Wejherowa i powiatu wejhe-
rowskiego. Otwarcie to suk-
ces wielu ludzi związanych 

ze stowarzyszeniem „Żyj 
Godnie”, ale także wielu 
życzliwych nam ludzi, mię-
dzy innymi wspólnoty samo-
rządowej, radnych miasta i 

powiatu ze starostą wejhe-
rowskim i prezydentem mia-
sta na czele. I za to wsparcie 
i zaufanie ogromnie dzięku-
jemy.
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Dwie drużyny, po uzy-
skaniu zaszczytnych tytu-
łów Wicemistrzów Polski 
na Krajowym Finale Ody-
sei Umysłu (kl. 7B zajęła II 
miejsce, klasa 5A - III miej-
sce), uzyskały możliwość 
reprezentowania naszego 
miasta, regionu i kraju na 
Eurofestiwalu Odysei Umy-
słu, który w tym roku odbył 
się niedaleko Sankt Peters-
burga w Rosji.

Obie drużyny doskonale 
zaprezentowały się na are-
nie międzynarodowej, po-
kazując swoje rozwiązania 
problemu długoterminowe-
go oraz rozwiązując problem 
spontaniczny i uplasowały 
się na 2. miejscu w swoich 
grupach wiekowych.

Drużyny z Wejherowa 
otrzymały do współpracy po 
2 zespoły z Rosji i Szwajcarii. 
Każda z 3 drużyn mix teamo-
wych miała za zdanie stwo-
rzyć nowe przedstawienie w 
języku angielskim, budując 
spektakl oparty na rosyj-
skim festiwalu „Szkarłatne 
Żagle”. Po wyczerpujących 
spotkaniach, tworzeniach 
nowych scenografii, kostiu-
mów obu polskim reprezen-

Reprezentanci Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek z Wejherowa zwyciężyli 
w prestiżowym Europejskim Konkursie Odysei Umysłu w Rosji!

tacjom udało się stanąć na 
podium.

I tak drużynie z kl. 7B 
pod okiem trenerów: Iwo-
ny Brzezińskiej, Anny 
Jeżewskiej-Litwin i Mar-
cina Mutki udało się wy-
walczyć pierwsze miejsce, a 
tym samym udało się uzy-
skać zaszczytny tytuł Mi-
strzów Europy Mix Team w 
2. kategorii wiekowej. 

Drużyna z kl. 5A pod kie-
rownictwem trenerki Dag-
mary Ostrowskiej, przy 
współpracy tłumaczki Aga-
ty Pasternak, wywalczyła 
tytuł Wicemistrzów Europy 
Mix Team, zajmując II miej-
sce w 1. grupie wiekowej.

Obie wejherowskie repre-
zentacje wróciły do Polski z 
pucharami i medalami!

Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie wsparcie wyjazdu 
ze strony sponsorów: Staro-
stwa Powiatowego w Wej-
herowie, Prezydenta Miasta 
Wejherowa, SP Sióstr Zmar-
twychwstanek w Wejhero-
wie oraz firm: Adva, Plichta, 
Auto-Brudniewicz, Kornix, 
ZUK, Wakat, a także dzięki 
wielu ludziom dobrego serca, 
którzy wsparli ten wyjazd.

sukces szkoły podstawowej sióstr Zmartwychwstanek 

wejherowianie wygrali
odyseję umysłu

Młode utalentowane i pracowite pianistki z klasy for-
tepianu Elżbiety Lieder w listopadzie ub.roku uczest-
niczyły w Festiwalu Muzyki Słowiańskiej w Tczewie, na 
którym Zofia Pałasz zdobyła I miejsce, Agata Sulbor-
ska - II miejsce oraz nagrodę specjalną za najlepsze wyko-
nanie utworu polskiego kompozytora, a Emilia Sanecka 
- III miejsce. 

Kolejny konkurs pianistyczny pod nazwą „Muzyka Kra-
jów Nadbałtyckich” odbył się w szkole w Wejherowie. Zofia 
Pałasz uzyskała II miejsce, a Emilia Sanecka wyróżnienie. 

W marcu na konkursie pianistycznym w Solcu Kujaw-
skim uczennice z Wejherowa również zdobyły nagrody: 
Agata Sulborska I miejsce, Zofia Pałasz III miejsce, a 
Emilka Sanecka wyróżnienie. 

W kwietniu br. w pięknym pałacu w Szafarni, w któ-
rym mieści się Instytut Chopina odbyły się przesłuchania 
pianistów. I tym razem wejherowianki odniosły sukces: 
Zofia Pałasz zajęła II miejsce ex aequo z Agatą Sulborską, 
a Emilia Sanecka uplasowała się na I miejscu (laury tym 
cenniejsze, że III miejsca nie przyznano).

W klasie fortepianu Urszuli Zakrzewskiej uczy się 
młody równie utalentowany pianista Zbigniew Tru-
sewicz, który w konkursie  „Imaginacje dziecięce” w 
Gdańsku zdobył wyróżnienie. Z kolei w Szczecinie na IX 
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Zbyszek zdobył 
cenne II miejsce.

Wszystkim młodym pianistom i ich nauczycielkom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów, gdyż one dają ra-
dość i uskrzydlają do dalszej pracy.

Młodzi, zdolni i pracowici

sukcesy 
pianistów

Utaletowane uczennice i uczniowie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejhe-
rowie wzięli udział w kilku konkursach o 
zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Ich 
ciężka praca przyniosła wymierne efekty 
w postaci sukcesów, nagród oraz radości. 

po raz 48. w Muzuem

Rodnô Mowa
Zakończyły się powiatowe eliminacje 48. 

Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszub-
skiej „Rodnô Mowa”. W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
wystąpiło 62 uczestników.

Do finału przechodzą uczestnicy, którzy zajęli pierwsze 
miejsca w swoich kategoriach: Jakub Chichłowski z Ze-
społu Folklorystycznego „Nadolanie” z Gniewina, Anna 
Rymon-Lipińska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi, 
Nikodem Bladowski ze Szkoły Podstawowej w Łebnie, 
Weronika Bonk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie, 
Honorata Polaszek z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w 
Wejherowie i Kamila Konkol z Jeżewa.

Na zdjęciu najmłodsi laureaci z jurorami.
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Pośród setek zabytków 
rozrzuconych po północnej 
części Kaszub, warto zwró-
cić uwagę na tutejsze dwory i 
pałace. Nasz region nie jest z 
nimi kojarzony, a szkoda. To 
włąśnie dawne pałace najle-
piej przybliżają bogatą histo-
rię pomorskich rodów i ich 
majątków, przenoszą nas do 
magicznej krainy tajemnic, 
skarbów i burzliwych miło-
ści. Łączą je barwne legendy 
i opowieści o nieodkrytych 
tajemnicach.  Dziś nikt z ta-
kim przepychem nie ozdabia 
elewacji i nie wyposaża ob-
szernych pomieszczeń. 

Dwory i pałace Kaszub 
Północnych to absolutne 
unikaty, perły architektu-
ry. W powiatach wejherow-
skim, puckim oraz lęborskim 
znawcy tematu naliczyli po-
nad 200 tego rodzaju obiek-
tów. Jedne zachwycają 
wypieszczonymi wnętrzami, 
inne wciąż czekają na tro-
skliwych właścicieli. Są też 
takie, po których nie ma dzi-
siaj żadnego śladu, bądź za-
uważyć można pozostałości 

Zwiedzanie i wydarzenia artystyczne

Dwudniowy Festiwal 
Dworów i pałaców

Podczas „Festiwalu Dworów i pałaców Północnych Kaszub”, któ-
ry odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w 13 obiektach na terenie 
powiatu wejherowskiego, bedzie można zwiedzać, słuchać muzyki, 
obejrzeć spektakl lub wystawę. 

w formie parku lub założe-
nia folwarcznego.  W tych, 
które zaadoptowano na ho-
tele, możemy wypoczywać, 
poszukując ducha dawnych 
czasów. Kolejne zachwycają 
muzealnymi wnętrzami. W 
niektórych z powodzeniem 
działają restauracje, a na-
wet instytucje kultury bądź 
muzea. 

Na bazie tych czynnych 
i odrestaurowanych zabyt-
ków architektury kilka-
naście lat temu stworzono 
produkt turystyczny pod 
nazwą „Szlak dworów i 
pałaców Północnych Ka-
szub”. Skupia same perełki, 
wśród których znalazły się 
choćby Pałac Ciekocinko ze 
znamienitą stajnią i zawoda-
mi Baltica Equestrian Tour, 
Lisewski Dwór z myśliw-
skimi klimatami, pałace w 
Godętowie, Jackowie, Zwar-
towie, Kłaninie, Rekowie 
Górnym czy Prusewie. War-
to zwrócić uwagę na dwory w 
Bychowie i Borkowie, Star-
bieninie, oraz dworki w Go-
ściecinie, Kurowie, Salinie. 

Są też zamki w Krokowej i 
Rzucewie. 

Część z nich to ośrodki 
kultury - tak jak Dworek 
Drzewiarza w Gościcinie, 
Dworek pod Lipami w Ru-
mi czy też muzea - takie jak 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej ,działające w Pałacu 
Przebendowskich i Keyser-
lingków w Wejherowie. 

Jak wyglądają i jak dzia-
łają piękne obiekty będzie 
można dowiedzieć się pod-
czas „Festiwalu Dworów 
i pałaców Północnych Ka-
szub”, który odbędzie się 
1-2 czerwca w 13 obiektach. 
W programie zaplanowano 
ciekawe wydarzenia arty-
styczne, koncerty, wystawy, 
spektakle, ale też barwny 
program dla dzieci w związ-
ku z ich świętem - Dniem 
Dziecka. 

Zadanie jest realizowane 
w ramach unijnego projektu 
“Dwory Południowego Bałty-
ku” zaś szczegóły znajdziecie 
Państwo na stronie: 
www.kaszubypolnocne.pl  

Amazonki
na kalwarii

Fot. Leszek Spigarski

Około 90 mieszkanek Trójmiasta, Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego, Słupska, Lęborka i innych miejscowości woje-
wództwa pomorskiego wzięło udział w trzynastym corocznym 
spotkaniu Amazonek. Panie uczestniczyły we mszy świętej w 
kościele św. Anny, a potem zwiedzały Kalwarię Wejherowską 
z przewodnikiem, Bartłomiejem Muńskim. Jak informuje 
Barbara Brzoskowska, prezes Stowarzyszenia „Amazon-
ki” w Wejherowie, niektóre z uczestniczek spotkania były w 
Wejherowie po raz pierwszy, ale wszystkim paniom miasto i 
tutejsze Sanktuarium bardzo się podobało.

Co roku spotykają się mieszkanki Pomorza, 
które przeszły zabieg mastektomii, czyli Ama-
zonki. Tym razem przyjechały do Wejherowa.
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
W niedzielę 26 maja 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej podziałem miasta na obwody głosowania, aby każdy mógł 
bez przeszkód dotrzeć do właściwego dla siebie lokalu wyborczego. 

 
UWAGA ! ! ! 

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4. 
Obecnie siedziba OKW Nr 4 znajduje się w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 

przy ul. Obrońców Helu 1. 
 

Numer 
obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 
Ulice: I Brygady Pancernej WP (od nr 34 do końca), Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, 
Graniczna, Gulgowskiego, Księdza Heyki, Inżynierska, Karnowskiego,  Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, 
Podmiejska, Przemysłowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa, 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych 

ul. Ofiar Piaśnicy 22 

2 

Ulice: Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, 
Lelewela, Majkowskiego, Nadbrzeże Redy, Nanicka (małe domy mieszkalne od nr 1 do końca oraz blok nr 
16), Narutowicza, Niska, Ofiar Piaśnicy, Okrężna, Pułaskiego, Słoneczna, Słowackiego, Traugutta, 
Żeromskiego,    

 
Szkoła Podstawowa Nr 8 

ul. Nanicka 22 

3 Ulice: Kusocińskiego, Nadrzeczna, Nanicka (bloki nr 4, 6, 8, 10, 12, 14), Ogrody Nanickie, Rejtana, 
Wczasowa, Zwycięstwa, 

Szkoła Podstawowa Nr 8 
ul. Nanicka 22 

4 
Ulice: Chełmońskiego, Chopina, Gołębia, Jagalskiego, Jaskółcza, Kąpino Dolne, Kochanowskiego, Kossaka, 
Krucza, Łabędzia, Nowowiejskiego, Obrońców Helu, Obrońców Wybrzeża, Panek, Partyzantów, 
Pruszkowskiego, Słowicza, Staromłyńska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego 

Wejherowski Zarząd  
Nieruchomości Komunalnych 

ul. Obrońców Helu 1 

5 Ulice: Borowiacka, Iwaszkiewicza, Kociewska, Kropidłowskiej, Ludowa, Osiedle Kaszubskie (od nr 1 do nr 
12), Pomorska, Prusa, Weteranów, 

Szkoła Podstawowa Nr 11 
Os. Kaszubskie 27 

6 Ulice: I Brygady Pancernej WP – od nr 1 do nr 32,  Kaszubska, Osiedle Kaszubskie (od nr 13 do końca), 
 

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Kaszubska 14 

7 

Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Bolduana, Brzechwy, Franciszka Fenikowskiego (od nr 1 do nr 10), Gdańska 
(od nr 120 do końca), Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, Norwida, 
Rybacka, Księdza Skargi, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 39 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 
32), Szyprów, Tuwima,    

Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. Gdańska 30 

8 
Ulice: Ceynowy, Chmielewskiego, Kazimierza Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska (od nr 33 do nr 119a), 
Mestwina, Patoka, Pokoju, Reja, Staffa, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 41 do końca oraz numery 
parzyste od numeru 34 do końca), Otylii Szczukowskiej, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego, 

Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. Gdańska 30 

9 
Ulice: I Morskiego Pułku Strzelców, Bema, Stefana Czarnieckiego, Franciszka Fenikowskiego (od nr 11 do 
końca), Gdańska (od nr 1 do nr 32), Gryfa Pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich,  Jaśminowa, Obrońców 
Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej, 

Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. Gdańska 30 

10 

Ulice: Boczna, Brzozowa, Czeladnicza, Kamienna, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nowa, 
Obrońców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Paderewskiego, Poprzeczna, Roszczynialskiego (od nr 
52 do końca), Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 49 do końca oraz numery 
parzyste od nr 80 do końca), Dżenet Skibniewskiej, Środkowa, Wąska, Wschodnia, 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 

ul. Śmiechowska 36 

11 

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 147 do nr 179 oraz numery parzyste od nr 148 do nr 204 - od 
przejazdu kolejowego do ul. Wniebowstąpienia), Cicha, Pułkownika Dąbka, Gniewowska,  Krótka, 
Krzyżowa, Myśliwska, Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa, Roszczynialskiego (od nr 1 do nr 51), 
Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 47 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 78), Śmiechowska, 
Torowa, Wysoka, 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 

ul. Śmiechowska 36 

12 
Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 181 do końca oraz numery parzyste od nr 206 do końca - od ul. 
Wniebowstąpienia do Placu Jakuba Wejhera), Judyckiego, Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle Staszica, 
Przebendowskiego, Pucka, Rzeźnicka, Wałowa (od nr 24 do końca), Wniebowstąpienia, Zamkowa, 

 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – 

Pomorskiej 
ul. Zamkowa 2A 

13 

Ulice: 1 Maja, Abrahama, Dąbrowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, 
Mickiewicza, Parkowa, Plac Jakuba Wejhera, Północna, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 215 do nr 235 
oraz numery parzyste od nr 252 do nr 296), Srebrny Potok, Świętej Anny, Świętego Jacka, Świętego Jana, 
Wałowa (od nr 1 do nr 23), Wybickiego, 

 
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego 
ul. Parkowa 2A/20 

14 Ulice: 3 Maja, 10 Lutego, Kalwaryjska, Kopernika, Sienkiewicza, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 237 
do nr 251 oraz numery parzyste od nr 300 do nr 326), Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności, 

Szkoła Podstawowa Nr 9 
ul. Sobieskiego 300 

15 Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP, Plac Józefa Piłsudskiego, 
Sobieskiego (numery parzyste od nr 346 do końca), Spacerowa, Transportowa, Zachodnia, 

 
Szkoła Podstawowa Nr 9 

Os. 1000 Lecia PP 15 

16 Ulice: Bukowa, Generała Hallera, Harcerska, Osiedle Przyjaźni, Przyjaźni, Sobieskiego (numery nieparzyste 
od nr 255 do końca oraz numery parzyste od nr 328 do nr 344), 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 
ul. Bukowa 1 

17 Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Rogaczewskiego, Słowińców, 
Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

Nr 1 
ul. Sobieskiego 279 

18 Areszt Śledczy Areszt Śledczy 
ul. Sobieskiego 302 

19 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie Szpital Specjalistyczny 
ul. Jagalskiego 10 

20 Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci 
Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem 

Dziennego Pobytu dla Dzieci 
ul. Św. Jacka 14 

21 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Przebendowskiego 1 Dom Pomocy Społecznej 
ul. Przebendowskiego 1 

 
 

W pałacowych wnętrzach wystąpił zespół ZAGAN ACOUSTIC.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się kilka 
koncertów dla miłośników różnych gatunków 
muzyki.

koncerty w pałacu

od hymnu po folk

Podczas koncertu o charakte-
rze edukacyjno-muzycznym pt. 
„Muzyka niepodległa!”, zapre-
zentowano pieśni hymniczne w 
znakomitym wykonaniu arty-
stów w składzie: dr hab. Urszula 
Mizia - wiolonczela, prowadzenie 
koncertu; Joanna Karpiel-Jat-
kowska - sopran; Waldemar 
Szczypior - puzon; Janusz Ko-
hut - fortepian. Koncert rozpo-
częto najstarszą polską pieśnią, 
a zarazem modlitwą z XIII wieku 
„Bogurodzicą”.

Projekt koncertu dofinanso-
wany został ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Liderem projektu 
jest Towarzystwo Oświatowe z 
Gniewina.

Wejherowskie Muzeum, Aka-
demia Muzyczna w Gdańsku 
oraz Pomorski Koordynator Ro-
ku Moniuszkowskiego byli orga-
nizatorami XIX koncert z cyklu 
„Akademia w Pałacu” zatytu-
łowanego: Stanisław Moniusz-
ko - duety.  Arie Ludwiga van 

Beethovena i Józefa Haydna w 
wykonaniu studentów Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii 
Muzycznej  im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku.

W pięknych wnętrzach pała-
cu wystąpili: Ying Cao - sopran, 
Justyna Kantorowicz - sopran, 
Joanna Nawrot - sopran, Yili 
Fang - tenor, Aleksandra Mo-
zgiel - fortepian. Opieka arty-
styczna i prowadzenie koncertu 
prof. Jadwiga Rappe.  

LX koncert z cyklu „Spo-
tkania z muzyką Kaszub” pt. 
„Mùzykańcë, grôjta!” uświet-
nił zespół ZAGAN ACOUSTIC 
w składzie: Dawid Głowacki 
- klarnet, Joachim Łuczak - 
skrzypce, Jarosław Stokowski 
- kontrabas, Paweł Zagańczyk 
- akordeon, Agata Chomicz - 
śpiew, taniec. Zagan Acoustic,  
wykonujący muzykę z pograni-
cza awangardy, jazzu i folku bar-
dzo podobał się wejherowskiej 
publiczności. Koncert prowadzi-
ła Witosława Frankowska.

Fot. Leszek Spigarski
Koncert „Stanisław Moniuszko - duety”.
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Fot. Urząd Miejski

Wejherowianom uda-
ło się utrzymać drugą li-
gę m.in. dlatego, że Siarka 
Tarnobrzeg przegrała z Ra-
domiakiem i pożegnała się z 
rozgrywkami w tej lidze. W 
meczu w Pruszkowie Gryf 
szybko objął prowadzenie. 
Równie szybko padło wy-
równanie, ale pod koniec 
pierwszej części Gryf znów 
prowadził. W drugiej połowie 
wejherowianie bronili wyni-
ku i kontratakowali, co przy-
niosło im kolejne bramki, a 
pruszkowianom nie chciało 
się już grać .

Natomiast w Wejherowie 
walczyła Stal, choć nie mia-
ła już szansy na awans do I 
ligi. Do siedemdziesiątej mi-

Mimo przegranej w ostatnim meczu

gryf nadal w ii lidze 
W pojedynku ostatniej szansy piłkarze Gryfa Wejherowo pokona-

li na wyjeździe Znicz Pruszków 1:4 i dzięki temu zwycięstwu utrzy-
mali się w rozgrywkach II ligi. Niestety, na pożegnanie z kibicami 
na własnym stadionie ulegli Stali Stalowa Wola 1:3.

nuty był remis, po czym Gryf 
stracił dwie bramki w krót-
kim odstępie czasu. Przed 
końcem spotkania gola dla 
Gryfa zdobył M. Koziara, 
ale zaraz po rozpoczęciu gry 

na środku boiska, zawodnik 
gości strzelił trzecią bramkę. 
Gryf  Wejherowo zajął 14. po-
zycję w tabeli tuż nad Siarką 
Tarnobrzeg, która zdobyła o 
jeden punkt mniej niż Gryf.

Mimo niepewnych pierw-
szych minut, Wikęd szybko 
zaczął konstruować ciekawe 
akcje. Goście nie zamierzali 
się bronić i szukali okazji z 
kontr. Pierwsza połowa za-
kończyła się bez bramek. 

W drugiej połowie do-
środkowanie z rzutu wol-
nego zamienił na bramkę 
D. Lisowski. Gdy wydawa-
ło się, że Wikęd osiągnie 
sukces, goście wykorzysta-
li błędy i wyszli na prowa-
dzenie. Mecz nie zakończył 
się jednak porażką luzi-
nian, bo kilka minut przed 
końcem Ł. Michałek został 
sfaulowany w polu karnym, 
a karnego wykorzystał K. 
Opłatkowski.

Wikęd Luzino: Składow-
ski - Lisowski, Wicon, Bank, 

piłka nożna w Luzinie

wikęd zremisował
W ostatni weekend drużyna Wikędu podejmowała rewelację wio-

sny Kaszubię Kościerzyna. Padł remis 2:2. 

Mienik, Zadrowski, Rut-
kowski (Selonke), Borski, 
Kędziora (Michałek), Opłat-
kowski, Droździel.

Drużyny 
młodzieżowe
Bardzo dobrze  zaprezen-

towali się zawodnicy  mło-
dzieżowych drużyn GOSRiT 
Luzino, które odniosły kom-
plet zwycięstw. 

Swoje mecze wygrali: Ju-
niorzy młodsi - 2:1 ze Sztor-
mem Kosakowo, GOSRiT 
Kleba 2004 - 7:1 w Przod-
kowie z GKS, GOSRiT el 
professional 2005 z Olim-
pijczykiem Kwakowo 4:0, 
GOSRiT 2006 z Bałtykiem 
w Gdyni 3:0. 

Piłka nożna kobiet
Niespodziewaną porażkę 

zanotowały za to trzecioligo-
we piłkarki. Lider z Luzina 
przegrał w Malborku z Ja-
strzębiami 1:4.

Testowani piłkarze 
Kamil Siegiej i Piotr Der-

ba z GOSRiT el professional 
2005 Luzino mieli okazję 
pokazać swoje umiejętności 
trenerom AP Pogoń Szcze-
cin. Zawodnicy trenujący na 
co dzień pod okiem Karola 
Piątka pozostawili po sobie 
dobre wrażenie i w dalszym 
ciągu będą monitorowa-
ni przez jedną z czołowych 
akademii w Polsce. 

Wcześniej na tygodnio-
wych testach przebywali  
dwaj zawodnicy GOSRiT 
Kleba 2004 Luzino, Kac-
per Miotk i Oskar Paschke, 
którzy zostali zaproszeni na 
testy do Akademii RKS Ra-
ków Częstochowa.

Wikęd szybko zaczął konstruować ciekawe akcje.
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godziny pracy

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

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506
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Anna Kuczmarska
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Współpraca:  Leszek Spigarski

Dziewczęta z Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 4 w Wej-
herowie w Ogólnopolskiej 
Licealiadzie zdobyły srebr-
ne medale. Wicemistrzynie 
Polski uległy tylko Szkole 
Mistrzostwa Sportowego z 
Ostrowca Świętokrzyskie-
go. Srebrna ekipa biegła w 
składzie: Aleksandra Domi-
nik, Kamila Domarus, Ju-
lia Myszk, Izabela Gaffke, 
Weronika Siwonia, Domini-
ka Dopke i Marta Kandzio-
ra. Trenerem dziewcząt jest 
Maria Maj-Roksz. 

Reprezentacja powiatu 
wejherowskiego zdobyła 
także trzy krążki w klasy-
fikacji indywidualnej. 

Mistrzem Polski w bie-
gu na 2000 m chłopców z 
rocznika 2003 został Ja-
kub Godlewski ze Szkoły 

Trzy medale zdobyła Magdy Płotka w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Pomorskiego Juniorów w Gdańsku. Wywalczyła 
medal srebrny w grze podwójnej oraz dwa brązowe w grze 
indywidualnej i mieszanej.

Wójt gminy Luzino Jarosław Wejer zaprasza na Pu-
char Polski Strongman Luzino 2019. 

Zawody rozegrane będą w nowym centrum Luzina w dniu 
26 maja br. (niedziela), a rozpoczną się o godz. 14.00. 

Sędziami zawodów będą; Mariusz Pudzianowski oraz Ma-
teusz Ostaszewski. Zawody siłaczy poprowadzi Bartłomiej 
Szreder, a zawodnikami startującymi będą: Sebastian Ku-
rek, Dariusz Wejer, Michał Kopacki, Grzegorz Szymański, 
Konrad Karwat i Mariusz Dorawa. 

tenis stołowy

sukcesy Magdy

strongman Luzino

przełaje. udany występ uczniów

wicemistrzowska drużyna
i Mistrz polski

Fantastyczny występ sportowców z powiatu wejherowskiego 
w Kamionie koło Sochaczewa w Mistrzostwach Polski Szkół Pod-
stawowych oraz Ponadpodstawowych w Indywidualnych i Druży-
nowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców, w których 
nasza drużyna wywalczyła cztery medale.

Podstawowej nr 8 w Wej-
herowie (na zdjęciu). Wi-
cemistrzyniami Polski 
zostały: Paulina Urban ze 
Szkoły Podstawowej w Bo-
janie w biegu na 1000 m 
dziewcząt z rocznika 2007 
oraz Daria Domżalska ze 

Szkoły Podstawowej nr 8 
w Rumi w biegu na 1000 m 
dziewcząt z rocznika 2005. 

Koordynatorem wyjazdu 
był Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie.
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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
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Dołącz do nas na: 
facebook.com/pulswejherowa

Załogi wystartowały na 
jachtach o nazwach swoich 
miast udostępnionych przez 
Ośrodek Szkolenia Żeglar-
skiego Marynarki Wojennej, 
walcząc na dwóch tra-
sach: Gdynia-Sopot-Gdy-
nia i Gdynia-Hel. Oprócz 
regat Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego rozgrywa-
nych o puchar przechodni 
MTK Trójcup odbywały się 
również zawody o Puchar 
Prezydenta Miasta Wej-
herowa. W tej rywalizacji 
załoga Wejherowa również 
zajęła drugą lokatę, plasu-
jąc się za Redą i przed Ru-
mią. Organizatorem regat 
był Urząd Miejski w Wej-
herowie, jako ubiegłorocz-
ny zwycięzca.

Samorządowcy 
żeglowali 
po raz dziesiąty
Inicjatorem regat samo-

rządowych był 10 lat temu 
ówczesny Przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa 
Leszek Glaza przy wspar-
ciu Marynarki Wojennej. 

10. Regaty Małego trójmiasta kaszubskiego

wejherowianie na podium
Załoga miasta Wejherowa na jachcie „Wejherowo” zajęła drugą lokatę w 10. Regatach 

Małego Trójmiasta Kaszubskiego Trójcup 2019, które odbyły się w sobotę 11 maj br. na 
Zatoce Gdańskiej. W regatach wzięły udział załogi sześciu miast: Gdańska, Gdyni, Rumi, 
Redy, Jastarni i Wejherowa. Zawody wygrała reprezentacja Redy.

Z okazji 10-lecia podzię-
kowania za współpracę 
otrzymali przedstawiciele 
3 Flotylli Okrętów i Ośrod-
ka Szkolenia Żeglarskie-
go MW, m.in. kmdr Piotr 
Ostrowski, kmdr Robert 
Kozacki, kmdr. por. Ma-
ciej Osika,  kmdr por. Wal-
ter Jarosz, st. chor. mar. 
Maciej Białowąs.

Fot. Urząd Miejski

Ośrodek Szkolenia Że-
glarskiego MW zajmuje się 
szkoleniem żeglarskim i 
motorowodnym w ramach 
kursów doskonalenia ka-
dry Wojska Polskiego oraz 
praktyk podchorążych Aka-
demii Marynarki Wojennej. 
Ponadto organizuje i zabez-
piecza rejsy nawigacyjno-
-szkoleniowe kadry WP i 

podchorążych AMW. Ośro-
dek dysponuje nową flotą 
(25 jednostki pływające w 
tym 12 jachtów pełnomor-
skich, 5 jachtów zatoko-
wych, 8 łodzi motorowych). 
Obsługuje je 36 osób, w tym 
6 pracowników wojska. 

Komendantem OSŻ MW 
jest kmdr por. Maciej Osi-
ka.

ADMiNistRAtoR
NieRuChoMoŚCi


