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Ukazuje się od 2011 roku

sylwia grzeszczak
w wejherowie

sportowe wakacje

Tor przeszkód, czyli parkour oraz emecjonujące rozgrywki piłkarskie to niektóre propozycje spędza-
nia wolnego czasu podczas wakacji w mieście, a konkretnie w Wejherowie. Ruch na świeżym powietrzu, 
odrobina adrenaliny, doskonalenie sprawności i umiejętności to atuty zajęć sportowych.         Str. 14-15

Fot. Urząd Miejski

38. Piesza Pielgrzymka Kaszubska, ktora dzisiaj wczesnym rankiem wyruszyła z Helu na Jasną Górę. 
drugiego dnia wędrówki, czyli 26 lipca zawita do Duchowej Stolicy Kaszub, czyli do naszego miasta. Piel-
grzymi w 19 dni pokonają trasę o długości 638 km, a przyświeca im hasło „W mocy Bożego Ducha”.

              Str. 2

Do Częstochowy przez wejherowo

Pomimo wakacji obradowali wejherowscy radni. 
Tematy nie były bynajmniej wakacyjne. Radni po-
dejmowali decyzje w sprawie przedszkoli publicz-
nych oraz cmentarza komunalnego w Wejherowie.    

      Str. 3

wakacyjna sesja 
Rady Miasta

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz dyrektor Wejherowskiego Cen-
trum Kultury Jolanta Rożyńska zapraszają 
w niedzielę 28 lipca na kolejną odsłonę „We-
jogrania”. Gwiazdą wieczoru będzie Sylwia 
Grzeszczak!                            Szczegóły na str. 9
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Grupa piesza wyruszyła dzisiaj, 25 lipca o godz. 6.00 z 
Helu, a na Jasną Górę dotrze 12 sierpnia po południu. Tra-
sa ma 638 km, a wędrówka trwa 19 dni.

Jutro nocleg w Wejherowie 
Jutro, czyli 26 lipca pod wieczór pielgrzymi dotrą w 

Grodu Wejhera, dokładnie do kościoła pw. Świętej Trójcy. 
Następnego dnia - w sobotę wczesnym rankiem pielgrzymi 
wyruszą do Sianowa, pokonując kolejne 34 km. 

Najdłuższa w Polsce Piesza Pielgrzymka Kaszubska 
przechodzi kolejno przez województwa: pomorskie, kujaw-
sko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie i śląskie. Średnio 
dziennie pokonuje się 35 km, a tempo waha się w grani-
cach 5,5-6 km na godzinę. 

Rekolekcje w drodze
Udział w Pielgrzymce jest niesamowitą przygodą i bar-

dzo głębokim przeżyciem duchowym. To czas budowania 
więzi z Bogiem i relacji z innymi ludźmi. Podczas drogi 
pielgrzymi mierzą się ze swoimi słabościami i uczą się 
je pokonywać. Szukają w Panu Bogu siły do kroczenia w 
pielgrzymce swojego życia - tak twierdzą, przekonują i za-
chęcają do wspólnej wędrówki organizatorzy. 

Modlitwa i integracja
- W tym roku, dla pogłębienia refleksji, spróbujemy prze-

łożyć to na praktykę życia codziennego - dostrzec owoce i 
moc Bożego Ducha w naszym codziennym życiu i w życiu 
wspólnoty Kościoła - czytamy na stronie internetowej Piel-
grzymki. - Czynić to będziemy dzięki codziennej Euchary-
stii, podczas której będziemy rozważać Boże Słowo, a także 

38. Pielgrzymka kaszubska 26 lipca zawita do wejherowa

w mocy Bożego Ducha
Dziś w długą drogę po raz 38. wyruszyli uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej 

z Helu na Jasną Górę. Pielgrzymi w 19 dni pokonają trasę o długości 638 km, a przy-
świeca im hasło „W mocy Bożego Ducha”.W pielgrzymce tradycyjnie uczestniczą m.in. 
mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Jak co roku, drugiego dnia wędrów-
ki, czyli 26 lipca uczestnicy zawitają do naszego miasta i tu przenocują. 

Piesza Pielgrzymka Kaszubska po raz pierwszy wyru-
szyła ze swarzewa 25 lipca 1982 r. Kaszubi chcąc uczcić 
600 lecie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej postano-
wili przejść 600 km do Tronu Królowej Polski niosąc ducho-
wy dar trudu pielgrzymiego. 

Organizacji tego przedsięwzięcia podjął się ks. Zyg-
munt trella - proboszcz parafii św. Jakuba i św. Mikołaja 
w Mechowie koło Pucka. W następnych latach tę posługę 
sprawowali: ks. Piotr Bonin, ks. Piotr Zaremba, ks. grze-
gorz kuzborski. 

W roku 2000 dla uczczenia jubileuszu chrześcijaństwa 
Kaszubi rozpoczęli pielgrzymkę z Helu. Pielgrzymka Ka-
szubska stała się tym samym najdłuższą pielgrzymką w 
Polsce liczącą 640 km. 

W latach 2001-2016 pielgrzymkom przewodził ks. prof. 
jan Perszon wielki promotor i miłośnik kultury kaszub-
skiej, a od 2017 roku tę funkcję pełni ks. Robert jahns, 
proboszcz parafii w Leźna. 

dzięki konferencjom starannie przygotowanym przez na-
szych Braci Kapłanów. Nie zabraknie także porannej szko-
ły modlitwy, naszej modlitwy w drodze i czuwań podczas 
apelu jasnogórskiego. Podczas pogodnych wieczorów będzie 
zabawa, integracja i trochę kaszubskiego folkloru, którym 
zarazimy naszych gospodarzy i „Kaszubów” z Polski.

Informacje i zdjęcie zaczerpnęliśmy ze strony: 
http://www.kaszubskapielgrzymka.pl

historia pielgrzymki

Mimo że opłaty nie były na 
ogół wysokie, to w konieczno-
ści dłuższego pobytu rodziców 
lub opiekunów w szpita-
lu przy dziecku lub osobie z 
niepełnosprawnością, suma 
stawała się obciążeniem dla 
rodzinnego budżetu. 

- Pobyt w szpitalu wią-
że się z dużym stresem i 
obciążeniem, które z pewno-
ścią mają negatywny wpływ 
na proces leczenia, dlate-
go obecność bliskiej osoby, 
jest nieocenionym wspar-
ciem - mówi prezes Zarządu 
PFRON Marlena Maląg. 

Istnieje również możli-

PFRoN informuje: opieka i rehabilitacje
Od lipca br. pobyt w szpitalu opiekuna przy dziecku lub osobie niepełnosprawnej jest bezpłatny. Zgodnie z no-

wymi przepisami podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt 
z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. 
Prezydent 6 czerwca 2019 r. podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

wość skorzystania z dofi-
nansowania pobytu osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów na turnusach 
rehabilitacyjnych, które 
można uzyskać z PFRON. 
W odróżnieniu od pobytów 
sanatoryjnych NFZ, które 
koncentrują się na rehabi-
litacji leczniczej osób indy-
widualnych, na turnusach 
znaczącą wagę przykła-
da się do aktywności spo-
łecznej i zorganizowanych 
działań grupowych. Mają 
one pozytywny wpływ na 
powrót do aktywności po 
przebytym leczeniu. Tur-

nusy rehabilitacyjne w gru-
pach liczących nie mniej niż 
20 uczestników trwają co 
najmniej 14 dni. Pobyt na 
turnusie rehabilitacyjnym 
mobilizuje do kontaktów z 
otoczeniem i do samodziel-
nego funkcjonowania oraz 
pobudza rozwój osobisty. 
Turnus może być zorgani-
zowany w formie stacjonar-
nej lub niestacjonarnej. 

Wnioski o dofinanso-
wanie składa się w Powia-
towym Centrum Pomocy 
Rodzinie, które rozpatruje je 
w terminie 30 dni. Przy po-
dejmowaniu decyzji brane 

są pod uwagę m.in. stopień 
i rodzaj niepełnosprawności 
wnioskodawcy, kryterium 
dochodowe osoby niepełno-
sprawnej ubiegającej się o 
dofinansowanie. Ponadto 
osoba niepełnosprawna mo-
że ubiegać się o dofinanso-
wanie m.in. pod warunkiem, 
że została skierowana na 
turnus rehabilitacyjny  na 
wniosek lekarza, pod które-
go opieką się znajduje, a w 
roku, w którym ubiega się  o 
dofinansowanie, nie uzyska-
ła na ten cel dofinansowania 
ze środków PFRON-u. 

Pierwszeństwo w uzy-

skaniu dofinansowania ma-
ją osoby niepełnosprawne, 
które posiadają orzeczenia 
o zaliczeniu do znacznego 
i umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności albo 
równoważne, osoby niepeł-
nosprawne w wieku do 16 
lat albo w wieku do 24 lat 
uczące się i niepracujące bez 
względu na stopień niepeł-
nosprawności. 

Uzyskanie dofinanso-
wania w danym roku nie 
wyklucza uzyskania dofinan-
sowania w roku następnym. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w PCPR.

Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjne w Wej-
herowie oraz kustosz 
sanktuarium o. Joel 
Kokott OFM w imie-
niu ojców francisz-
kanów zapraszają na 
sierpniowy Odpust 
Wniebowzięcia NMP 
w Wejherowie. 

Dwudniowe uroczystości 
odbędą się 14 i 15 sierpnia. 
Uroczystościom przewodni-
czyć będzie ks. bp Wiesław 
Szlachetka. 

W środę 14 sierpnia o 
godz. 18.00 odbędzie się pro-
cesja z kościoła klasztornego 
na Kalwarię Wejherowską, a 
o godz. 18.30 rozpocznie się 
nabożeństwo ku czci Matki 
Bożej (Kaplica Kajfasza). O 
godz. 19.00 rozpocznie się 
msza św., a po niej procesja 
maryjna ze świecami od ka-
plicy Domku Matki Bożej do 
kaplicy Grobu Maryi.

W czwartek 15 sierpnia o 
godz. 9.00 zaplanowano pro-
cesję z kościoła klasztornego 
na Kalwarię, gdzie o godz. 
9.30 odbędą się „Godzinki” 
ku czci Niepokalanego Po-
częcia NMP. O godz. 10.00 
rozpocznie się Suma Odpu-
stowa, a po mszy św. - błogo-
sławieństwo ziół i kwiatów.

odpust 
na 
kalwarii
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Skargę na uchwałę Nr 
VIIIk/VII/82/2019 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 2 
kwietnia 2019 r. w sprawie 
założenia publicznego Przed-
szkola Samorządowego nr 1 
im. Zaczarowanego Ołówka 
w Wejherowie na Osiedlu 
1000-lecia PP nr 7, złożyła 
w dniu 28.06.2019 r. A.R. z 
Osiedla 1000-lecia PP 7. 

Radni uznali, że skarżą-
ca nie ma tytułu prawnego 
do nieruchomości - budynku 
przedszkola i zadecydowali, 
że skarga jest bezzasadna, 
a w konsekwencji przyjęli 
uchwałę w sprawie skierowa-
nia skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku z wnioskiem o jej 
odrzucenie (względnie odda-
lenie w całości).

Wobec blokady budyn-
ku przedszkola na Osiedlu 
1000-lecia PP 7 przez dyrek-
cję prywatnego Przedszkola 
Niepublicznego „Przygoda”, 
w celu zapewnienia dzieciom 
opieki radni podjęli  jednocze-
śnie uchwałę o przekształ-
ceniu z dniem 1.09.2019 r. 

Przyjęty przez radnych 
dokument określa zasady 
i tryb korzystania z cmen-
tarza komunalnego, regu-
luje m.in. godziny otwarcia 
bram wjazdowych, zasady 
organizacji uroczystości po-
grzebowych, zasady dyspo-
nowania grobem i przepisy 
porządkowe. Administrato-
rem miejskiego cmentarza 
będzie Wejherowski Za-
rząd Nieruchomości Komu-
nalnych, zaś cennik opłat 
za korzystanie z cmenta-
rza ustali Prezydent Mia-
sta Wejherowa w drodze 
zarządzenia.

- Na nowym cmentarzu 
komunalnym będzie prawie 
2000 miejsc w kwaterach 
ziemnych i kolumbariach. 
- mówi zastępca prezyden-
ta Beata Rutkiewicz. - 
Obecnie od 2 lipca urząd 
oczekuje na wydanie pozwo-
lenia na budowę cmentarza 
przez Starostę Wejherow-
skiego. Po wydaniu pozwo-
lenia potrzebujemy kilku 
tygodni na przeprowadze-
nie niezbędnych prac, aby 
rozpocząć pochówki.

Przedszkola publiczne na sesji Rady Miasta

Miasto wypełnia 
swoje obowiązki

Podczas wtorkowej sesji (23.07) wejherowscy radni skierowali 
skargę na uchwałę w sprawie założenia publicznego Przedszkola 
Samorządowego nr 1 na Osiedlu 1000-lecia PP 7 do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o odrzucenie 
skargi. Jednocześnie radni zadecydowali o utworzeniu kolejnego 
publicznego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wejherowie - We-
sołej Ósemki. Obie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Arkadiusz kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta wejherowa:
- W związku z bezprawnym niewydaniem, pomimo zakoń-

czenia umowy użytkowania przez osobę prowadzącą przed-
szkole niepubliczne na Osiedlu 1000-lecia PP 7, budynku 
będącego własnością miasta, powołujemy publiczne Przed-
szkole Samorządowe nr 3 imienia Wesołej Ósemki od 1 wrze-
śnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 8. 

Były prywatny użytkownik blokuje publiczne przedszkole na 
Osiedlu 1000-lecia PP 7, na które czekają wejherowskie dzieci z 
rodzicami i dlatego musimy reagować. Uchwała podjęta przez 
Radę Miasta Wejherowa o utworzeniu nowego przedszkola jest 
odpowiedzią na stałe rosnące zapotrzebowanie rodziców na 
miejsca w przedszkolu publicznym, które realizuje bezpłatne, 
do 5 godzin pobytu dziecka, wychowanie przedszkolne. Jedno-
cześnie w ten sposób Miasto Wejherowo stara się wypełnić na-
łożony przez rząd obowiązek zapewnienia wszystkim dzieciom 
w wieku 3-6 lat miejsc w przedszkolach publicznych.

wejherowskie dzieci 
czekają na przedszkole

oddziałów przedszkolnych w 
Szkole Podstawowej nr 8 w 
Przedszkole Samorządowe 
nr 3 imienia Wesołej Ósem-
ki przy ul. Nanickiej 22 w 
Wejherowie. 

Nowe publiczne Przed-
szkole Samorządowe nr 
3 będzie razem ze Szkołą 
Podstawową nr 8 tworzyło 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 2.

Radni przyjęli regulamin

Cmentarz komunalny 
- kolejny krok naprzód 

Na sesji w dniu 23.07 miejscy radni uchwalili  „Regulamin 
cmentarza komunalnego w Wejherowie”. Regulamin dotyczy no-
wej części cmentarza, która jest przygotowywana na terenie za 
parkingiem przy ul. Roszczynialskiego. Okazuje się, że są rów-
nież osoby, które próbują przeszkadzać i blokować powstanie 
cmentarza komunalnego.

wojciech kozłowski:
wiceprzewodniczący Rady Miasta wejherowa
 - Różne osoby próbują mam przeszkadzać, aby cmen-

tarz komunalny nie powstał, albo przynajmniej aby go 
opóźnić. Są składane donosy do licznych instytucji. Nic to 
oczywiście nie daje, gdyż wszystko odbywa się zgodnie z 
prawem. Chodzi tylko o to, aby budowę opóźnić, bowiem 
każda instytucja musi taki donos rozpatrzyć, a to zajmu-
je czas. W efekcie otwarcie cmentarza komunalnego nie-
potrzebnie przedłuża się w czasie. Potem często te same 
osoby robią wokół tego awanturę, na przykład w mediach 
społecznościowych.  Należy podkreślić,  że dzięki staraniom 
Urzędu Miejskiego temat nowego cmentarza sprawnie po-
suwa się naprzód, jak na polskie realia. 

Próbują nam przeszkadzać

Współwłaściciele kamie-
nicy przy ul. Wniebowstąpie-
nia 20 otrzymają 48 tys. zł 
na sfinansowanie prac kon-
serwatorskich. W ramach 
remontu zostanie wykonana 
m.in. izolacja przeciwwilgo-
ciowa. Wejherowskie obiekty 

Dotacje na remont zabytkowej kamienicy oraz wymianę starych pieców

Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie miasta
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał z mieszkańcami umowę na do-

finansowanie remontu zabytkowej kamienicy oraz na wymianę systemu grzewczego w 
budynkach. Łączna suma wszystkich dotacji, przyznanych wspólnotom mieszkaniowym 
wyniosła ponad 200 tys. zł.

Cmenatrz Komunalny powstanie w sąsiedztwie obec-
nego cmentarza parafialnego, na którym już zaczyna 
brakować miejsc pochówku.

od ponad 12 lat mogą liczyć 
na pomoc miasta w przepro-
wadzaniu prac konserwator-
sko-restauracyjnych. W tym 
celu w samym tylko 2019 r. 
przekazano ponad 210 tys. 
zł, a w sumie (od 2007 r.) - 
ponad 5 mln zł.

Pomoc finansową w wy-
sokości 160 tys. zł na zmia-
nę systemu grzewczego na 
proekologiczne otrzymały 
również wspólnoty mieszka-
niowe przy ul. Bukowej 3 i 
Kościuszki 28. Powstanie 
tam jednolity system ogrze-

wania z sieci OPEC.
W ramach przebudo-

wy systemu grzewczego w 
ostatnim dziesięcioleciu 
prawie 2,7 mln zł przekaza-
no wspólnotom mieszkanio-
wym, z czego ponad 365 tys. 
zł w roku bieżącym. 

W ratuszu podpisano umowy ma dotacje miasta dla 
wspólnot mieszkaniowych. Fot. Urząd Miejski
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Na podwórka podrzucane są stare kanapy, drzwi, me-
ble, lodówki, sedesy i zbędne materiały, pozostałe po re-
moncie mieszkań. Część sprawców udaje się ustalić, ale 
tam gdzie sprawca pozostaje anonimowy wywózki odpa-
dów ponadgabarytowych musi dokonać zarządca nieru-
chomości. Za jednego bałaganiarza zapłacą wszyscy. W 
postępowaniu mandatowym sprawca zaśmiecania otrzy-
mać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu grzyw-
na może wynieść nawet 5000 zł. 

Warto przypomnieć, że przy Zakładzie Usług Komunal-
nych w Wejherowie działa Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, gdzie powinien trafiać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare meble, drzwi, ar-
matura i inne odpady wielkogabarytowe. 

PSZOK czynny jest codziennie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od godz. 7.00 do 20.00 oraz w soboty w 
godz. 9.00-16.00. 

Dzikie wysypiska

Nie zaśmiecajmy 
miasta

Do Straży Miejskiej w Wejherowie docie-
rają zgłoszenia o powstawaniu dzikich wy-
sypisk śmieci przy osiedlowych wiatach 
na kontenery. Tymczasem wszystkich od-
padów, także ponadgabarytowych można 
pozbyć się nieodpłatnie i leganie, bez za-
śmiecania osiedla i miasta.

Cieszą oczy przechodniów i upiększają miasto

trafostacje na kolorowo
Szpecące dotąd budynki osiedlowych trafostacji zmieniają swój wygląd. Wejherow-

skie Centrum Kultury wspólnie z Urzędem Miasta Wejherowa i w porozumieniu z fir-
mą Energa Operator S.A. realizują akcję Stolemy Energii, której celem jest upiększenie 
otaczającej nas przestrzeni.

Żółta trafostacja na ul. 
Heyki to efekt prac dwóch 
plastyczek: Weroniki Syr-
kowskiej i Alicji Gaszty. 
Psychologia kolorów uczy, 
że to jakimi tonacjami się 
otaczamy ma ogromne zna-
czenie. Żółty podobno pobu-
dza, motywuje do działania, 
sprawia, że zapominamy o 
zmęczeniu, a poza tym sym-
bolizuje potrzebę kontaktu 
z drugim człowiekiem. 

Kolejnym, odnowionym 
w ramach akcji „Stolemy 
energii” obiektem jest tra-
fostacja przy ul. Sikorskie-
go. Autorem prac jest Karol 
Formela. Nie wszyscy wie-
dzą, że kaszubskie bogate 
gburki wyszywały złotymi 
nićmi na czarnych tkani-
nach kaszubskie hafty. To 
one były inspiracją do wzo-
rów na tej trafostacji.

Odnowiony i upiększony 
budynek na ul. Okrężnej 
to dzieło Zuzanny Dole-
gi, natomiast Katarzyna 
Konieczna pomalowała 
pięknie trafostację przy ul. 
Kotłowskiego. Nowe ob-
licze zyskała trafostacja 
przy ul. Harcerskiej, gdzie 
przy pracy można było spo-
tkać Palladina.

- Murale podnoszą atrak-
cyjność i uwypuklają walor 
estetyczny dzielnic i osiedli 
- wyjaśnia Karol Forme-
la, koordynator projektu 
Stolemy Energii z ramienia 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury. - Prace inspirowa-
ne są tematyką kaszubską. 

Wielkoformatowe dzieła 
zastąpią nieestetyczne na-
pisy i przypadkowe bazgro-
ły, które dość często szpecą 

trafostacje i przestrzeń 
miasta. Pod koniec lipca br. 
wszystkie wytypowane do 
przemalowania trafostacje 

w Wejherowie zyskają no-
we oblicze i będą mogły cie-
szyć oczy przychodniów.

Zdjęcia pochodzą z: https://www.facebook.com/wejherowskieCentrumkultury/

Jak informuje Skanska S.A., generalny wykonawca tej 
inwestycji, jest to związane z koniecznością dostosowania 
czasu pracy do warunków określonych przez PKP PLK re-
gulaminem zamknięć torowych. W tym czasie prowadzone 
są prace związane z m.in. wbijaniem ścianek szczelnych 
oraz montażem konstrukcji odciążającej. Firma wykonaw-
cza przeprasza mieszkańców za tymczasowe utrudnienia i 
uciążliwości, dziękując za wyrozumiałość!

Na budowie węzła kwiatowa

uciążliwe 
roboty nocą

W związku z budową Metropolitalnego Wę-
zła Integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy 
Kwiatowej, do 2 sierpnia prowadzone będą 
roboty budowlane w godzinach nocnych, w 
godzinach od 22.00 do 6.00. Od lewej: budynek na ul. Kotłowskiego i na ul. Sikorskiego.

Trafostacja na ul. Heyki.

Trafostacja na ul. Okrężnej.
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AKTUALNOŚCI

Ministerstwo nagrodziło 
wejherowski urząd za rzetel-
ną pracę na rzecz promocji 
zatrudnienia, a także kre-
owanie wysokich standar-
dów usług na rynku pracy. 

wyróżnienia dla PuP w wejherowie

Za rzetelną pracę 
i wysoki standard usług

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie otrzymał ogólnopolskie 
wyróżnienia od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Oprócz takiego wyróżnie-
nia PUP otrzymał wyróżnie-
nie za efektywną obsługę 
pracodawców w zakresie 
spraw dotyczących zatrud-
niania cudzoziemców. 

Nagrody wręczone zo-
stały podczas gali z oka-
zji 100-lecia Publicznych 
Służb Zatrudnienia.  

Od lewej: Czlonek Zarządu Powiatu Ludwik Zegzuła, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Sobieraj, wice-
starosta wejherowski Jacek Thiel i członek Zarzadu Powiatu Kazimierz Bistroń.

Turystyka to jeden z 
kluczowych obszarów dla 
rozwoju powiatu wejherow-
skiego. Władze samorządu 
powiatowego we współpra-
cy z partnerami tj. Lokalną 
Organizacją Turystyczną 
,,Kaszuby Północne” oraz 
Pomorską Regionalną Orga-
nizacją Turystyczną, reali-
zują działania nakierowane 
na promocję turystyczną 
naszego regionu w Polsce i 
poza granicami kraju. Szan-
sę na realizację tej funkcji 
stanowi organizowany od 
trzech lat Festiwal Kultu-
ry Polskiej w Truskawcu 
na Ukrainie. Udział w tym 
wydarzeniu stanowi dosko-
nałą okazję do popularyza-
cji dziedzictwa kulturowego 
Kaszub Północnych.

- Wyroby lokalne i trady-
cyjne, takie jak niepowta-

Promocja powiatu na ukrainie

strzepcz na festiwalu
w truskawcu

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzepczu (gm. Linia) wy-
stąpiły na Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. 
Udział w tym wydarzeniu stanowi doskonałą okazję do populary-
zacji dziedzictwa kulturowego Kaszub Północnych.

rzalne w innych miejscach 
obiekty, rzemiosło czy ku-
linaria tworzą przewagę 
rynkową naszego powia-
tu i wpływają na jego roz-
wój. Prezentując bogatą 
ofertę turystyczną regionu 
chcemy zachęcić kuracju-
szy, turystów z Polski oraz 
z Ukrainy do odwiedzenia 
Powiatu Wejherowskiego - 
zaznacza wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel.

Powiat wejherowski na 
festiwalu reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Strzepcza (gm. Linia) 
tegoroczny laureat nagro-
dy głównej Grand PRIX XX 
Powiatowego Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich.

- Doceniamy zaangażo-
wanie i wysiłki KGW, które 
poprzez swoją działalność 
kultywuje dziedzictwo kul-

turowe regionu i przekazuje 
tradycje młodemu pokole-
niu, a także aktywizuje i in-
tegruje lokalną społeczność 
- mówi wicestarosta wejhe-
rowski Jacek Thiel.

Festiwal Kultury Pol-
skiej w Truskawcu to 
wspólne przedsięwzięcie 
Konwentu Współpracy Sa-
morządowej Polska-Ukra-
ina oraz miasta Truskawiec, 
popularnego ukraińskiego 
uzdrowiska. Program wy-
darzenia obfitował w wie-
le różnorodnych elementów 
promujących bogatą kultu-
rę polskich regionów. 

Na scenie festiwalu pre-
zentowały się zespoły ludo-
we i rozrywkowe, a na gości 
czekały stoiska rzemiosła 
artystycznego i kulinariów, 
które cieszyły się dużym za-
interesowaniem.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzepczu z wicestarostą Jackiem Thielem 
podczas Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie.

Konkurs ma charakter 
otwarty i skierowany jest 
głównie do poetów, którzy 
ukończyli 18 lat - zarówno 
zrzeszonych, jak i niezrzeszo-
nych w organizacjach twór-
czych. Nadesłane utwory 
literackie muszą być o tematy-
ce patriotycznej, natomiast ich 
forma może być dowolna.

Zgodnie z regulaminem, je-
den autor może przysłać tylko 
jeden zestaw utworów, nie-
przekraczający trzech arkuszy 
maszynopisu bądź wydruku 
komputerowego formatu A4, 
czcionka 12.  Na konkurs nale-

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w wejherowie 
jest organizatorem I ogólnopolskiego konkursu Poezji Patriotycznej pod 
hasłem „o miecz jakuba wejhera”.

konkurs poezji patriotycznej

o miecz jakuba wejhera 

ży wysłać trzy dotychczas nie-
publikowane i nienagradzane 
w innych konkursach utwory 
poetyckie w czterech egzem-
plarzach, opatrzone jedynie 
godłem. To samo godło winno 
występować na dołączonej ko-
percie zawierającej wewnątrz 
kartę zgłoszeniową.

 Organizatorzy przewidu-
ją trzy nagrody główne  (któ-

re będą wynosić nie mniej niż 
1500 zł brutto) oraz nagrodę 
specjalną za małą formę lite-
racką, taką jak fraszka, haiku, 
epigramat, limeryk.

Prace konkursowe można 
przesyłać do 15 października, 
zaś uroczysta gala wraz z ofi-
cjalnym ogłoszeniem wyników 
i wręczeniem nagród odbędzie 
się 9 listopada w muzeum.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziesz  na stronie:

https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/
konkursy/i-ogolnopolski-konkurs-poezji-patriotycznej-
o-miecz-jakuba-wejhera/?cat=6
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ZDROWIE

Z danych KROK wyni-
ka, że w ub. roku wykonano 
w Polsce blisko 26 tysię-
cy zabiegów kardiochirur-
gicznych, z czego Oddział 
Kardiochirurgii Kaszubskie-
go Centrum Chorób Serca i 
Naczyń w szpitalu w Wejhe-
rowie wykonał 492 operacje. 

Wyniki operacyjne od-
działu, wyrażone śmier-
telnością okołooperacyjną 
pozwoliły uplasować się 
wejherowskiemu Od-
działowi Kardiochirur-
gii na pierwszym miejscu 
w Polsce, osiągając wy-
nik blisko trzykrotnie 
niższy od statystycznie 
spodziewanej śmiertel-
ności okołooperacyjnej, 
wyliczonej ze skompliko-
wanych wskaźników.

 - Nie ma nic bardziej 
przykrego i tragicznego jak 
zgon okołooperacyjny. Jest 
to najgorsze powikłanie, tra-
gedia zarówno dla pacjenta 
i jego rodziny, jak i lekarza 
operującego oraz całego ze-
społu leczącego. Niezmiernie 
cieszy mnie, że w naszym od-
dziale to powikłanie zdarza 
się tak rzadko. Oszukujemy 
więc statystyki, które mówią, 
że powinno zdarzać się czę-
ściej - mówi dr Krzysztof 
Jarmoszewicz, ordynator 
Oddziału Kardiochirurgii 

operacje kardiochirurgiczne 

w wejherowie 
najbezpieczniej!

Operacje kardiochirurgiczne należą do najtrudniejszych i 
obarczone są dużym ryzykiem. Na podstawie danych zebranych 
w Krajowym Rejestrze Operacji Kardiochirurgicznych (KROK), 
dotyczących 38 ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce w 2018 
roku, Oddział Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wej-
herowie jest na 21. miejscu pod względem liczby tego rodzju za-
biegów, ale na pierwszym miejscu pod względem bezpieczeństwa 
przeprowadzonych operacji. W ub. roku w Wejherowie było ich 492.

w szpitalu w Wejherowie. - 
Jest to wynik doskonałych 
warunków pracy, kompeten-
cji zespołu i przemyślanej or-
ganizacji pracy w oddziale. 
Niska śmiertelność okołoope-
racyjna to większe bezpie-
czeństwo pacjenta, to znak 
że w danej jednostce leczenie 
jest kompetentne i skutecz-
ne. Kardiochirurgia w Wej-
herowie jest najmłodszym 
oddziałem w kraju, powsta-
ła pod koniec 2017 roku, ale 
tak naprawdę rok 2018 jest 
pierwszym, w którym wdro-
żyliśmy wszystkie procedury 
kardiochirurgiczne u doro-
słych, stając się oddziałem 

pełnoprofilowym. 
Na wejherowskiej kar-

diochirurgii wykonywane są 
zabiegi kardiochirurgiczne u 
dorosłych

- Nie boimy się wyzwań, 
staramy się iść z duchem 
czasu i postępu, zacieśnia-
my współpracę z oddzia-
łem kardiologii - dodaje dr 
Jarmoszewicz. -  Współpra-
ca kardiolog-kardiochirurg 
w ramach tzw. kardiogru-
py to zupełnie inny wymiar 
możliwości leczenia. Szpi-
tal w Wejherowo to drugi 
w województwie ośrodek, w 
którym stworzyła się możli-
wość takiej współpracy.

Procedurze poddano 
69-letniego mieszkańca 
Gdyni z migotaniem przed-
sionków oraz przeciwwska-
zaniami do długotrwałego 
leczenia przeciwkrzepliwego.

Poprzednia próba wyko-
nania zabiegu zakończyła się 
niepowodzeniem z powodu 
masywnego wykrzepiania w 
przedsionku serca. Podjęto 
decyzję o ponownej próbie, 
tym razem z wykorzystaniem 
systemu neuroprotekcji.

- Jest to specjalnie zapro-
jektowany układ dwóch fil-
trów wprowadzanych przez 
niewielkie nakłucie tętnicy 
w nadgarstku i umieszcza-

w Pracowni kardiologii Inwazyjnej kCCsiN

Pierwszy taki zabieg
w Polsce północnej

W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kaszubskiego Centrum 
Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym w Wejhero-
wie wykonano pierwszy w Polsce północnej oraz jeden z pierw-
szych i nielicznych do tej pory w kraju zabiegów zamknięcia uszka 
lewego przedsionka z wykorzystaniem systemu neuroprotekcji. 

nych w tętnicach szyjnych 
pacjenta, mających za zada-
nie wychwycenie ewentual-
nych fragmentów skrzepliny 
i zapobieganie okołozabiego-
wemu udarowi mózgu. Do 
tej pory system ten wykorzy-
stywany był w trakcie zabie-
gów implantacji zastawki 
aortalnej (TAVI) - mówi dr 
n. med. Łukasz Lewicki, 
kierownik Pracowni Kardio-
logii Inwazyjnej w szpitalu 
w Wejherowie.

Po zakończonym zabiegu 
i usunięciu filtra, stwier-
dzono w nim obecność 
skrzepliny, która dzięki wy-
korzystaniu neuroprotek-

cji, nie przedostała się do 
naczyń mózgowych. W ten 
sposób uniknięto okołoope-
racyjnego udaru mózgu.

Ten skuteczny zabieg 
zamknięcia uszka lewego 
przedsionka w zabezpie-
czeniu systemem Sentinel 
wykonał zespół operacyjny 
w składzie: dr Łukasz Le-
wicki, lek. med. Maciej 
Karwowski, lek. med. Se-
bastian Liedtke, pielę-
gniarka Izabela Mgłowska 
i technik Marcin Więckow-
ski, pod nadzorem profeso-
ra Zbigniewa Kalarusa ze 
Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu. 

Bezpłatne badania przesiewowe

Program terapeutyczny

Program Terapeutyczno-
-Przedszkolny SOTIS to jeden 
z pierwszych w Polsce, kom-
pleksowych programów tera-
peutyczno-przedszkolnych dla 
dzieci ze spektrum autyzmu. 

Rodzicu, przyjdź do nas, je-
żeli zauważyłeś, że dziecko: 

- nie odwraca się i nie pa-
trzy,  kiedy je wołasz po imie-
niu ub do niego mówisz

- masz wrażenie, że nie sły-
szy lub nie rozumie co do nie-
go mówisz

- nie mówi lub mówi znacz-
nie mniej niż jego rówieśnicy

- nie potrafi naśladować pro-
stych gestów, czynności

- nie wskazuje palcem przed-
miotów, które chce dostać 

- nie podąża wzrokiem, kiedy 
pokazujesz mu coś ciekawego

- nie przynosi przedmio-
tów, zachęcając Cię do wspól-

Centrum terapii Autyzmu sotIs w gdyni zaprasza na bezpłatne badania 
dla dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat. konsultacje obejmują zebranie informacji 
o dziecku, obserwację indywidualną, przekazanie rekomendacji.

nych naprzemiennych zabaw
- nie przygląda się zabawie 

innych dzieci i nie chce do nich 
dołączyć.

Więcej informacji pod nu-
merem telefonu: Gdańsk 603 
525 914 , Gdynia 667 098 077 
lub na stronie www.sotis.pl

27 lipca  2019 r. (sobota) w Bolszewie, odbędzie się zbiórka krwi. Autobus będzie 
stał przy osP Bolszewo w godz. 9.00-13.00  oddając krew ratujesz zagrożone życie!

Podczas zbiórki będzie możliwość oddania próbki do bazy danych potencjalnych dawców szpiku 
oraz oddać krew ze wskazaniem na konkretną osobę!

Krwiodawca musi mieć ukończony 18 r. życia, ale nie przekraczać 65 r. życia i być zdrowy. Do punk-
tu krwiodawstwa trzeba przyjść z jednym z dokumentów tożsamości, a wcześniej zjeść lekki posiłek 
i napić się wody.

w sobotę zbiórka krwi
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O G Ł O S Z E N I E 

Podstawa prawna: 
*) Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
   (t.j. Dz.U.2019 r.,  poz.916)

STAROSTA WEJHEROWSKI
 
          Ogłoszenie dla właścicieli domu lub lokalu w budynku mieszkalnym posadowionym na gruncie, 
     stanowiącym własność Skarbu Państwa, oddanym w użytkowanie wieczyste.

Jeżeli jesteś właścicielem domu lub lokalu w budynku mieszkalnym posadowionym na gruncie, stanowiącym własność Skarbu Państwa, na terenie po-
wiatu wejherowskiego, oddanym w użytkowanie wieczyste

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych grun-
tów. Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (w których co najmniej połowa to lokale mieszkalne) 
oraz budynkami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidło-
we i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

1. Zaświadczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpiło z mocy samego prawa, nie trzeba składać wniosków. Do 31 grudnia 2019 r. Starosta Wejherowski wyda zaświadczenie 
potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie to zostanie przekazane do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, który z urzędu dokona wpisu wła-
sności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę.

2. Opłata 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Opłatę przekształceniową w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczyste-
go, która obowiązywałaby za użytkowanie wieczyste w 2019 roku należy wnosić przez okres 20 lat (licząc od dnia przekształcenia). Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 
marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty za rok 2019, którą należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 roku.

3. Bonifikaty
Zgodnie z ustawą przekształceniową , w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym 
będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata:
3.1. 
Dla nieruchomości położonych w Mieście Rumia oraz gminach: Luzino, Linia, Łęczyce, Gniewino 
i Szemud bonifikata od opłaty jednorazowej wynosi:
1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
3.2. 
Dla nieruchomości położonych w Mieście Wejherowo, w Redzie oraz gminie Wejherowo Wojewoda Pomorski wydał zarządzenia w sprawie bonifikat, których treść znajduje 
w podanych poniżej linkach:
Gmina Miasta Wejherowa: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1879/akt.pdf
Gmina Miasta Redy: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1880/akt.pdf
Gmina Wejherowo: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1893/akt.pdf
3.3. 
Dla nieruchomości położonych w gminie Choczewo stawki bonifikat zostaną określone również 
w zarządzeniu Wojewody Pomorskiego.
3.4.
Ponadto Starosta Wejherowski udziela na wniosek bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:
1)  osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność 
przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
2)  członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
3)  inwalidom wojennym i wojskowym,
4)  kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,
5)  świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które po-
wstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym.

4. Jak skorzystać z bonifikaty?
Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, należy zgłosić na piśmie kierowanym do Starosty Wejherowskiego osobiście, za po-
średnictwem poczty lub przez ePUAP.

Wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie:   https://www.powiatwejherowski.pl/aktualnosci

5. Zaświadczenie o spłacie należności 
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Starosta Wejherowski wyda zaświadczenie, tym razem potwierdzające całkowitą spłatę należności. Zaświadczenie 
to wraz z wnioskiem o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę należy przesłać do Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych, 
ul. Reformatów 9. Wysokość opłaty za wniosek o wykreślenie wpisu to 250 zł, w przypadku opłaty jednorazowej lub 75 zł, w pozostałych przypadkach.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, II piętro, pok. 229, tel. 58 572-94-78. 
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WYDARZENIA

Fot. Leszek Spigarski

Uczestnicy, oceniani 
przez jury w czterech ka-
tegoriach (symetria, masa 
mięśniowa, budowa ciała 
oraz prezencja) rywalizowali 
w parku, na tyłach Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej.

- Projekt VIP HEALTHY 
to przedsięwzięcie które ma 
się przyczynić do promowa-
nia zawodników, sportów 
sylwetkowych i siłowych, 
oraz stworzenia funduszu 
stypendialnego dla mło-
dych sportowców - podkreśla 
Aleksander Lewandow-
ski, organizator przedsię-
wzięcia. - Sędziowie szukają 
zawodników reprezentują-
cych wysoką klasę sylwetki 
fit z właściwą formą, nie-
zaburzoną symetrią, odpo-

Po raz kolejny w Wejherowie odbyły się zawody o tytuły VIP 
Healthy Fit pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa i 
Starosty Wejherowskiego.  Zwycięzcami zostali Monika Leman i 
Rafał Prokopiuk, ale drugie miejsce zajęła wejherowianka - Ka-
tarzyna Szmytke.

wiednią muskularnością i 
budową. To nie jest to kon-
kurs typowo kulturystyczny.

W tegorocznej edycji VIP 
Healthy wybór najpiękniej-
szych sylwetek okazał się 
niezwykle trudnym zada-
niem dla sędziów, bowiem 
poziom zawodów stał na 
bardzo wysokim poziomie. 
Ostatecznie wśród kobiet 
zwyciężyła Monika Leman 
przed Katarzyną Szmytke 
i Sabiną Derdą. 

Najlepszą męską sylwet-
ką mógł natomiast poszczy-
cić się Rafał Prokopiuk. 
Obok niego na podium sta-
nęli Adrian Krzewiński i 
Krzysztof Sobótka.

Najlepsi zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody pienięż-
ne, które wręczali zastępca 
prezydenta Wejherowo Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 
oraz Aleksander Lewan-
dowski.

Organizatorem wydarze-
nia jest Asesore Menagment 
Aleksander Lewandowski. 
Patronat honorowy nad za-
wodami objęli: Prezydent 
Miasta Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie 
oraz Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie.

Najwyższa zawodniczka po lewej stronie to zwyciężczyni Monika Leman. 
Obok niej w czarnym kosiumie z nr 12 - Katarzyna Szmytke z Wejherowa.

Wśród zawodników Rafał Prokopiuk - zdobywca głównej nagrody (w środku 
z numerem 26 i najciemniejszą karnacją).          

VIP healthy Fit po raz drugi w wejherowie

Piękni i wysportowani
na scenie w parku

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Wszystko zaczęło się od 
gorącego flamenco w wyko-
naniu Michała Czachow-
skiego - gitara, Krzysztofa 
Nowakowskiego - instru-
menty perkusyjne i Agniesz-
ki Malickiej - taniec, a w 
kolejną lipcową niedzielę za-
prezentowano przedstawie-
nie „Ławeczka” w reżyserii 
Wojciecha Rybakowskie-
go, w wykonaniu trójmiej-
skich aktorów Katarzyny 
Wojasińskiej i Bartosza 
Lamparskiego. 

W ostatnią niedzielę na 
parkowej scenie królował 
wejherowski zespół Ola 
Kotłowska&Band (zdję-
cia po prawej) w składzie: 
Paweł Świderski - gita-
ra, Przemek Kędziora- 

gitara, Jakub Sychowski 
- perkusja, Tomasz Jeske 
- gitara basowa oraz Ola 
Kotłowska - wokal. 

Letnie koncerty i spektakle
W niedzielne popołudnia na małej scenie w parku w Wejherowie można posłuchać mu-

zyki na żywo lub obejrzeć spektakl. Wejherowskie Centrum Kultury co tydzień o godz. 
17.00 zaprasza mieszkańców i wakacyjnych gości na ciekawe wydarzenie. 

Za tydzień w parku odbę-
dzie się duża impreza mu-
zyczna „Wejogranie” (patrz 
plakat obok), a więc koncer-

tu na małej scenie nie będzie, 
ale 4 sierpnia WCK zapra-
sza na występ kwartetu 
„Bartosz Smorągiewicz”, 
który tworzą znakomici in-
strumentaliści.

11 sierpnia dla wejhe-
rowskiej publiczności zagra 
Tomasz Chyła Quintet -  
zespół wywodzący się z gdań-
skiego środowiska jazzowego 
(lider Tomasz Chyła pocho-
dzi z powiatu wejherowskie-
go), szturmujący przebojem 
polską scenę jazzową. 18 
sierpnia usłyszymy Barbarę 
Brodę-Malon z zespołem.

Ostatni koncert, a właści-
wie spektakl odbędzie się 25 
sierpnia. Teatr Tęcza przed-
stawi bajkę dla dzieci.

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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Hasłem XIII Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Po-
wiew Weny" są słowa Lwa Tołstoja: „Czas to szansa dla wol-
ności”. Motto ma stanowić inspirację dla uczestników, którzy 
postanowią zgłosić swoje prace do konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno 
do debiutantów jak i doświadczonych autorów. Organizato-
rzy przewidują dwie kategorie wiekowe: od 16 do 19 lat i 
powyżej 20 lat. W starszej grupie wiekowej „B” obowiązują 
dwie kategorie: proza i poezja. W młodszej grupie wiekowej 
„A” obowiązuje jedna kategoria, w której można przedsta-
wiać zarówno utwory poetyckie jak i prozatorskie.

Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców 
literatury, ujawnienie ich talentów oraz stworzenie możli-
wości publikacji najlepszych utworów.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie utworów lite-
rackich nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch 
kategorii: proza (do 10 stron maszynopisu), lub poezja (na-
leży przedstawić 3 utwory).

Prace konkursowe należy składać do 7 października 2019 
osobiście lub drogą pocztową, do siedziby Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie, ul. Kaszubska 14, z dopiskiem 
"Powiew Weny".

Szczegółowe informacji o konkursie, regulamin oraz for-
mularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

https://biblioteka.wejherowo.pl/images/2019/pdf/powiew_
weny_2019_regulamin.pdf 

XIV Powiew weny

Czas to szansa 
dla wolności

Rusza kolejna edycja wejherowskiego 
konkursu literackiego Powiew Weny, pro-
wadzonego przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną. Wszystkie nadesłane prace zostaną 
opublikowane w pokonkursowym almana-
chu, a na zwycięzców czekają nagrody rze-
czowe i pieniężne.

Wojciech Chmielarz - pisarz i dziennikarz, autor książek 
z cyklu Jakub Mortka, publikował m.in. w „Polityce” czy 
„Nowej Fantastyki”. 

Nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, w 2015 zo-
stał jej laureatem za powieść Przejęcie. W 2019 roku laureat 
nagrody „Złoty Pocisk” w kategorii najlepszy kryminał 2018 
roku, którą otrzymał za książkę Żmijowisko”.

w. Chmielarz w bibliotece
spotkanie z pisarzem

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na 
spotkanie z pisarzem Wojciechem Chmielarzem, 
które odbędzie się 19 sierpnia o godz. 17.00 w 
bibliotece przy ul. Kaszubskiej 14. Wstęp wolny.

KULTURA

Wyróżnienie otrzymali: 
Ludmiła Modzelewska 
za „Miłota ùkrziżowónô” 
(literatura w języku ka-
szubskim), koordynator 
muzealny wydania - dr Da-
riusz Majkowski, Marek 
Rocławski za „Rëbôcë òd 
Wiôldżégò Mòrza. Pieśni 
kaszubskie na chóry jed-
norodne i mieszane” (mu-
zykalia), koordynator dr 

Muzeum nagrodzone

Regionalne 
wydawnictwa

Na XX Kościerskich Targach Książki Ka-
szubskiej i Pomorskiej „Costerina 2019” 
rozstrzygnięto Konkurs Literatury Ka-
szubskiej. Wśród nagrodzonych wydaw-
nictw znalazło się pięć pozycji wydanych i 
współwydanych w ub. roku przez Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

Aleksandra Janus oraz 
Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej za „Ignatius 
Przebendowski. Wilkierz” 
(edytorstwo), koordynator 
muzealny wydania st. ku-
stosz Janina Kurowska. 

Trzecie miejsce w kon-
kursie zajął ks. Marian 
Miotk za książkę „Recepcja 
kaszubskich przekładów Bi-

blii” (opracowania naukowe 
i popularnonaukowe), koor-
dynator muzealny wydania 
dr Dariusz Majkowski, a 
drugie miejsce zajęła Alek-
sandra Kurowska-Sus-
dorf za książkę „Oswoić 
śmierć. Edukacyjny poten-
cjał kaszubskich rytuałów 
pogrzebowych”  (opracowa-
nia naukowe i popularno-
naukowe) wydaną z PWN; 

koordynator muzealny wy-
dania Roman Drzeżdżon. 

Muzeum w Wejherowie 
wydaje rocznie prawie 30 
książek i płyt w kilku se-
riach wydawniczych. La-
tem tego roku ukażą się 
dwie płyty: jazzowa - Ka-
szëbë according to Cezary 
Paciorek oraz gadki ka-
szubskie Józefa Roszmana.

Targi książki kaszubskiej w Kościerzynie z udziałem 
przedstawicieli wejherowskiego Muzeum.

kolejny spacer w sierpniu

opowieści 
o ziołach

Dla przedszkolaków

teatrzyk
kamishibai

Będzie to „Bajka o złotym jajku”. Kolejne przedstawienie 
zatytułowane „Bajka o Husajnie i latającym dywanie” zapla-
nowano 9 sierpnia również o godz. 14.00.

Kamishibai (jap. kami - papier, shibai - sztuka) oznacza 
teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika 
opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzy-
stująca kartonowe plansze z obrazkami i oraz drewnianą 
skrzynkę. Mimo dalekowschodnich źródeł teatr Kamishibai 
jest coraz popularniejszy w Europie. W Wejherowie popula-
ryzuje go Miejska Biblioteka Publiczna.

Na wyjątkowe miniprzedstawienia dla dzieci 
w wieku przedszkolnym zaprasza Letnia Biblio-
teka w Pałacu. Najbliższy teatrzyk kamishibai 
odbędzie się w parku 2 sierpnia o godz. 14.00.

Lipcowy spacer nosił nazwę ,,Jedzenie prosto z trawnika, 
czyli rzecz o roślinach, które z wielu powodów warto dołą-
czyć do naszego jadłospisu”, natomiast 29 sierpnia odbędzie 
się spacer pod nazwą ,,Ziołowe kosmetyki u naszych stóp”. 
Start o godz. 17:00 w Letniej Bibliotece w Pałacu, a zaprasza 
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie.

Uczestnicy lipcowego spaceru z cyklu ,,W 
kręgu zdrowia i urody” dowiedzieli się wiele o 
rosnących wokół nas ziołach. O ich zastosowa-
niu ciekawie opowiadał  Michał Konkel, który 
poprowadzi kolejny spacer 29 sierpnia.
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Przypomnijmy: wejhe-
rowianki uczestniczyły w 
prestiżowym Top Art Fe-
stivalu, który odbył się w 
Lorett de Mare na Costa 
Brava i stamtąd przywio-
zły nagrody, wytańczone 
aż w czterech kategoriach. 
Pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach zdobyły grupy 
Baccara, Baccara Junior 
i Baccarki, a indywidula-
nie w tańcu klasycznym 
„Esmeralda” konkurs wy-
grała Aleksandra Szeląg.

Ponadto cztery tancer-
ki z zespołów WCK: Ma-
ja Jesionowska, Amalia 
Badena, Aleksandra 
Szeląg, Julia Telej otrzy-

O sukcesie tancerek z Wejherowskiego Centrum Kultury oraz ich trenerki Elżbiety 
Czeszejko na festiwalu w Hiszpanii pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Niedaw-
no z wejherowskimi tancerkami spotkał się zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, aby pogratulować im sukcesów osiągniętych podczas międzynarodowego 
turnieju tanecznego.

mały nagrodę specjalną w 
formie udziału w warszta-
tach tanecznych, ufundo-
waną przez renomowaną 
szkołę baletową w Barcelo-
nie. W dodatku dziewczęta 
otrzymały również najwyż-
sze noty za technikę i cho-
reografię, a ich instruktor 
Elżbieta Czeszejko otrzy-
mała dyplom za najlepiej 
przygotowane grupy pod 
względem technicznym i 
tanecznym.

- Jesteśmy z was dum-
ni, że w taki piękny sposób 
promujecie miasto Wejhero-
wo. To wielki sukces, któ-
ry jest nagrodą za waszą 
ciężką pracę, wysiłek i za-

angażowanie. Gratulujemy 
dotychczasowych osiągnięć 
i życzymy dalszych sukce-
sów - powiedział zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

Podczas spotkania ser-
deczne gratulacje do na-
szych tancerek skierowała 
również Jolanta Rożyń-
ska, dyrektor Wejherow-
skiego Centrum Kultury.

- Raz jeszcze gratuluję 
wam tego sukcesu. Bardzo 
chciałabym, abyście koja-
rzyli te wyjazdy nie tylko z 
ogromnym wysiłkiem wło-
żonym w osiągnięcie zapla-
nowanego celu, ale również 
z radością czerpaną z wy-

poczynku podczas tych dni 
spędzonych za granicą. Ży-
czę wam spokojnych i bez-
piecznych wakacji oraz 
powrotu do aktywności ar-
tystycznej w filharmonii już 
we wrześniu.

- Konkurencja była du-
ża, dlatego tym bardziej 
cieszą nas tak liczne wy-
różnienia. Wszystkie dzieci 
bardzo ciężko pracowały na 
ten sukces. Brakuje mi słów 
by opisać jak dumna jestem 
ze swoich podopiecznych 
- podsumowała Elżbieta 
Czeszejko, instruktorka i 
opiekunka grup tanecznych 
w Wejherowskim Centrum 
Kultury.

Od lewej: dyrektor WCK Jolanta Rożyńska oraz in-
struktor i choreograf - Elżbieta Czeszejko.

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa gratuluje małym tancerkom sukcesu.

wielki sukces małych i dużych tancerek z wCk

Radość, duma i gratulacje

Fot. Urząd Miejski

AKTUALNOŚCI

W tej edycji konkursu, dotyczącej 2018 roku, Powiat 
Wejherowski zgłosił projekt pn. „Przebudowa budynku i 
adaptacja na cele edukacyjno-przedszkolne Przedszkola 
Specjalnego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie”. Modernizacja dotyczyła przebudowy budyn-
ku i zaadoptowanie go do celów edukacyjno-przedszkolnych. 

Od 1 września 2018 r. w budynku przy ul. Sobieskiego 
(dawna siedziba WKU) prowadzone są zajęcia dla zespo-
łów edukacyjno-terapeutycznych szkoły podstawowej klas 
młodszych, grup przedszkolnych oraz grup wczesnego wspo-
magania rozwoju. Większość z nich stanowią uczniowie i 
wychowankowie wymagający specjalnych warunków nauki 
oraz rehabilitacji.

Aby zagłosować należy wejść w poniższy link:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/…/przebudo-

wa-budynku-i-a…
a następnie kliknąć Zagłosuj i potwierdzić swój głos kli-

kając w link, który zostanie wysłany na skrzynkę mailową.

Modernizacja roku

Zagłosuj 
na przedszkole

Starosta wejherowski zachęca do odda-
nia głosu w trwającym do 9 sierpnia 2019 r. 
plebiscycie internetowym na najpopular-
niejsze budowy i modernizacje XXIII edy-
cji Konkursu - Obiekty Finałowe w Polsce.
Warto zagłosować na Przedszkole Specjal-
ne w Wejherowie!

Fot. Starostwo w Wejherowie

w wejherowskim Centrum kultury (Filharmonia kaszub-
ska), w galerii na I piętrze można obejrzeć wystawę prac Rafa-
ła olbińskiego, wybitnego polskiego grafika i autora plakatów. 
wstęp wolny.

Prace Rafała Olbińskiego są eksponowane zarówno w licznych 
galeriach, jak i muzeach, takich jak Biblioteka Kongresu, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Toyamie i Carnegie Foundation w Nowym 
Jorku, Muzeum Plakatu w Wilanowie. 

olbiński w wCk
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AKTUALNOŚCI

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANI

IWONIE PIETROŃ
pracownikowi

Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

T E Ś C I A 

składa

PANU
Leszkowi Kątnemu

Pracownikowi Straży Miejskiej w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilęniech dadzą ukojenie 

w trudnych dniach po śmierci 

Ż O N Y
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ANDRZEJA GREDECKIEGO

Pedagoga, wieloletniego Dyrektora 
byłego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim, którzy opłakują śmierć

 zmarłego, wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastąpca Prezydenta 

Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E

Pożegnanie. Andrzej gredecki

Pedagog, dyrektor, społecznik

Andrzej Gredecki był 
przede wszystkim pedago-
giem i nauczycielem - cenio-
nym i lubianym, ale również 
działaczem społecznym i po-
litycznym. Był zaangażowa-
ny we współpracę z różnymi 
instytucjami w zakresie edu-
kacji dzieci i młodzieży. 

W wieku 56 lat zmarł nagle Andrzej Gredecki, wieloletni dyrektor by-
łego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, a ostatnio 
dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej „Naja Szkóła” w Wejherowie.

Współpracował m.in. z 
Wejherowskim Centrum 
Kultury, ostatnio przy re-
alizacji projektu „3 odsłony 
Teatru Pomorskiego”. 

A. Gredecki współpraco-
wał również z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie w zakresie bez-

pieczeństwa i wsparcia dzie-
ci z rodzin zastępczych.

Dla wielu wejherowian, 
wypowiadających się m.in. 
w internecie w mediach spo-
łecznościowych, śmierć An-
drzeja Gredeckiego oznacza 
szok, smutek i żal, że od-
szedł tak wcześnie.

Nieprawidłowe wy-
przedzanie, nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu, 
niekorzystanie z pasów bez-
pieczeństwa oraz urządzeń 
do przewozu dzieci, brawura 
i alkohol - w przypadku tych 
wykroczeń nie należy liczyć 
na pobłażliwość policjanta. 

Wakacje to także okres 
wyjazdów autobusami, więc 
zostały utworzone punkty 

We wszystkich sprawach 
należy ustalić właściciela po-
jazdu i zobowiązać go do jego 
sunięcia. Jeśli właściciel nie 
odbierał korespondencji lub 
jego adres był nieznany, auta 
trafiały na dozorowany par-
king, a po sześciu miesiącach 
przechodziły na własność 
miasta i były kasowane. 

straż Miejska

Akcja wraki
Wejherowska Straż Miejska w bieżącym 

roku podjęła 51. interwencji w sprawie po-
jazdów pozostawionych na drogach. Ich 
stan wskazywał na to, że nie są one używa-
ne i należy je usunąć. 

3 lipca Straż Miejska 
wydała dyspozycję usunię-
cia z drogi, a raczej z pla-
cu budowy wraku pojazdu 
BMW, którego właścicielka 
mieszka w Sławnie. 

Pojazd był w części roz-
montowany. Tak więc wrak 
został załadowany na cię-
żarówkę i trafi na złom.

WAŻNE 
TELEFONY:

POgOTOWiE
58  677 61 02  

POLicjA 
58  672 97 22 
 
STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00

STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40

K O N D O L E N C J E

Policja. kontrole prędkości, trzeźwości i inne

Bezpieczne lato na drogach
Do 1 września będą trwały policyjne działania pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Pro-

wadzone będą kontrole prędkości, trzeźwości oraz stanu technicznego pojazdu. Policjanci 
zwrócą też szczególną uwagę na użytkowników jednośladów. 

kontroli. Funkcjonariusze 
sprawdzają przede wszyst-
kim trzeźwość kierowców, 
dokumenty i stan technicz-
ny pojazdów. 

Wykaz punktów kontroli 
znajduje się pod adresem http://
dlakierowcow.policja.pl/dk/
wydarzenia/175118,wYkAZ-
PuNktow-koNtRoLI-
AutoBusow-BeZPIeCZNe-
wAkACje.html. 

Piesi oraz  rowerzyści 
są pełnoprawnymi użyt-
kownikami dróg, dlate-
go zachowajmy szczególną 
ostrożność, zwłaszcza w 
miejscach atrakcyjnych tu-
rystycznie. Rowerzyści po-
winni korzystać z kasku, 
który nie jest obowiązkowy, 
ale może uratować życie. 
Policja apeluje o rozsądek 
podczas wyjazdów. Za kie-

rownicę może wsiąść tylko 
osoba wypoczęta oraz trzeź-
wa. Przed rozpoczęciem jaz-
dy trzeba sprawdzić stan 
techniczny pojazdu. Wszy-
scy w samochodzie powinni 
mieć zapięte pasy bezpie-
czeństwa. Należy też zapla-
nować przerwy w podróży i 
regularnie pić wodę. Bagaż 
powinien znajdować się w 
bagażniku. 
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AKTUALNOŚCI

Pomiar prędkości
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili 

działania pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości”. Mun-
durowi ukarali mandatami 30 kierujących, którzy przekro-
czyli dopuszczalną prędkość. Dwóm kierującym zatrzymali 
prawa jazdy.  Podczas prowadzonej akcji policjanci drogów-
ki sprawdzali też trzeźwość kierujących pojazdami, a także 
w jaki sposób są przewożone dzieci i czy podróżujący stosu-
ją się do przepisów i zapinają pasy bezpieczeństwa. 

uważać nad wodą
Wejherowscy policjanci apelują o zachowanie zasad 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Należy 
korzystać ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad bezpieczeń-
stwem czuwają ratownicy. Mundurowi przypominają, że 
plaża nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach nie jest kąpie-
liskiem strzeżonym przez ratowników. Policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Wejherowie przypominają, że nad 
wodą liczy się wzmożona uwaga, ostrożność i przezorność 
wypoczywających oraz przebywających nad nią osób doro-
słych, dzieci i młodzieży. Przecenianie własnych możliwości 
podczas kąpieli i brak należytej opieki nad dziećmi mogą 
być tragiczne w skutkach. Słaba wyobraźnia i brawura są w 
stanie doprowadzić do tragedii całych rodzin.

Złapał uciekinierkę
Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gniewinie asp. Dariusz 

Kardas, w czasie wolnym od służby, wracał samochodem z 
wypoczynku. W Wejherowie na ul. Ofiar Piaśnicy zauważył 
15-latkę, która była poszukiwana z uwagi na ucieczkę z ogni-
ska wychowawczego. 

Funkcjonariusz skojarzył nastolatkę, zatrzymał samochód 
i natychmiast ją zatrzymał. 15-latka cała i zdrowa została prze-
wieziona do ogniska wychowawczego, z którego uciekła.O G Ł O S Z E N I E

Z POLICJI

Metoda wyłudzenia pie-
niędzy metodą „Blik” pole-
ga na uzyskaniu kodu BLIK 
ofiary., a potem pieniędzy 

Oszust włamuję się na 
konto portalu społecznościo-
wego wybranej przez siebie 
osoby, a następnie wysy-
ła poprzez komunikator do 
jej znajomych wiadomość 
z prośbą o pożyczenie pie-
niędzy. Najczęściej w treści 
wiadomości przestępcy pro-
szą o pożyczkę, tłumacząc 
się nagłą potrzebą, np. że 
właśnie stoi przed kasą, a 
okazało się, że zapomniał 
wziąć ze sobą pieniędzy lub 
portfela. Potem oszust prosi 
osobę o podanie kodu Blik, 
co umożliwia mu wypłace-
nie gotówki z bankomatu. 

Policjanci apelują o za-
chowanie ostrożności. Uwa-
żajmy komu udostępniamy 
nasze kody, upoważniające 
do wypłaty pieniędzy.

Motoda Blik

oszuści 
Wejherowscy poli-

cjanci ostrzegają przed 
nową metodą oszustów 
na tzw. Blika. 

Policjanci z Wejherowa 
gościli w Harcerskiej Ba-
zie Obozowej w Stilo. W 
ramach akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą” 
oraz  „Narkotyki i dopalacze 
zabijają” przypominali pod-
stawowe  zasady bezpiecz-
nego zachowania podczas 
kąpieli w morzu czy jezio-
rze, podczas spacerów w le-
sie. Mówili też o zachowaniu 
ostrożności podczas porusza-
nia się po drogach. W roz-
mowach uczestniczył także 
przedstawiciel Państwowej 
Straży Pożarnej.

Z kolei policjanci z Komi-
sariatu Policji w Szemudzie 
byli gośćmi na obozie w miej-
scowości Potęgowo. Z wypo-
czywającymi tam dziećmi i 
młodzieżą rozmawiali o bez-
piecznym spędzaniu waka-
cji, w tym o bezpieczeństwie 

Policjanci wśród dzieci i młodzieży

Aby wakacje były 
bezpieczne

Lato w pełni, więc policjanci z powiatu wejherowskiego spoty-
kają się z wypoczywającymi dziećmi i młodzieżą, aby rozmawiać o 
bezpiecznych wakacjach.

nad wodą. Mundurowi przy-
pomnieli również młodzieży, 
jakie zagrożenia związane 
są z korzystaniem z interne-
tu. Poruszyli także tematy-
kę cyberzagrożeń, pozornej 
anonimowości w sieci oraz 
niebezpieczeństw związa-
nych z poznawaniem osób 
przez internet.

Wejherowscy policjanci 
gościli dzieci wraz z opie-

kunami z Klubu Integra-
cyjnego w Wejherowie. 
Spotkanie w komendzie sta-
nowiło świetną okazję do 
nauki podstawowych zasad 
bezpieczeństwa oraz dowie-
dzenia się, na czym polega 
praca policjantów. Dzieci 
mogły zasiąść w policyjnym 
radiowozie, a na zakończe-
nie spotkania otrzymały ele-
menty odblaskowe. 

o czystsze powietrza
Policjanci z Wejherowa otrzymali specjalistyczne urzą-

dzenie do badania jakości powietrza, a dokładnie służące 
m.in. do kontroli spalin i dymu. Sprzęt zakupiony został w 
ramach projektu pn. „Ekopolicja 2019-wsparcie monitorin-
gu środowiska w eliminacji zagrożeń dla jakości powietrza, 
wód i gleby na terenie województwa pomorskiego”. 

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje 
wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

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

R E K L A M A
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O G Ł O S Z E N I E

WAKACJE NA SPORTOWO

W turnieju na Jamajce 
wzięło udział ok. 50 młodych 
piłkarzy, którzy trenują w 
Gryfie, Lotosie i Błękitnych. 
Wszyscy z rąk Arkadiusza 
Kraszkiewicza, zastępcy 
prezydent miasta oraz Ar-
kadiusza Szlasa, koordy-
natora akcji „Lato z piłką”, 
otrzymali pamiątkowe złote 
medale. Otrzymali też za-
proszenie do udziału w ko-
lejnych turniejach.

Zawody były organizowa-
ne przez Szkolny Związek 
Sportowy i Wejherowskie 

wakacyjne turnieje piłkarskie

Aktywnie na boisku

Centrum Kultury pod patro-
natem prezydenta Miasta 
Wejherowa. Zawody sędzio-
wali: Arkadiusz Szlas i Da-
mian Marmułowski.

Podczas uroczystego za-
kończenia rozgrywek (zdjęcie 
po prawej) A. Kraszkiewicz 
złożył wszystkim  gratula-
cje. Podkreślił, z uznaniem, 
że chłopcy w czasie wakacji 
odłożyli smartfony i tablety 
na bok, aby spędzić aktywnie 
czas na wolnym powietrzu i 
doskonalić swoje umiejętno-
ści gry w piłkę nożną.

- Cieszymy się, że boisko 
jest wyremontowane. Teraz 
bezpiecznie i przyjemnie 
gra się w piłkę na takiej na-
wierzchni, gdzie upadek nie 
grozi kontuzją - powiedział 
Arkadiusz Szlas.

 * * *
Piłkarze 10 amatorskich 

drużyn z Wejherowa, Redy 
i Luzina po raz dziewiąty 
zagrali w Turnieju Piłkar-
skim im. Michała Mazura 
(zdjęcie u dołu). Turniejowi 
towarzyszył Piknik Rodzin-
ny połączony z akcją cha-

rytatywną, zorganizowaną 
przez KS Chopina. 

W finale zwyciężył zespół 
Chopina, pokonując zdecy-
dowanie Celtic Reda 3:0. 
Trzecie miejsce wywalczyło 
Sprzęgło Wejherowo. 

Puchary i wyróżnienia 
dla najlepszych drużyn i za-

Zakończyły się tradycyjne letnie rozgrywki piłkarskie dla dzie-
ci z Wejherowa organizowane na wyremontowanym przez miasto 
boisku „Jamajka”. Po raz dziewiąty odbył się również Turniej im. 
Michała Mazura. Turniejowi towarzyszył Piknik Rodzinny. 

wodników wręczali: zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
prezes Klubu Sportowego 
Chopina Andrzej Fran-
kowski i radny miejski 
Rafał Szlas. W turnie-
ju wystąpiły jeszcze: So-
łecka Luzino, KS Tytani, 
B&W, Błękitni, Eko-Styn, 
Chopina i Hito Sushi. Ty-
tuł najlepszego bramkarza 
otrzymał Damian Jong, 
najlepszego zawodnika - 
Mateusz Rhode, a naj-
lepszego strzelca – Adrian 
Kiliński. 

- Gratuluje zwycięzcom, 
ale myślę  że wszyscy jeste-
ście zwycięzcami. Jest to 
wspaniały turniej organi-
zowany na cześć zmarłego 

przedwcześnie kolegi Mi-
chała Mazura. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem, jak 
ta impreza w ciągu roku się 
rozrosła - powiedział Arka-
diusz Kraszkiewicz zastępca 
prezydenta Wejherowa.

W trakcie pikniku rodzin-
nego przeprowadzono licyta-
cję różnych przedmiotów i 
podarunków z przeznacze-
niem na rehabilitację 28-let-
niego Pawła, który spadł 
z dużej wysokości podczas 
prac na budowie. Zebrano 
15 tys. złotych. 

Pamięć Michała Mazu-
ra uczczono minutą ciszy, 
a przed meczem finałowym 
Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie w Wejherowie oddało 
salut armatni. 
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Wszelkie informacje dotyczące działania Urzędu
i poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

Miasta Wejherowa (bip.wejherowo.pl)
lub pod numerem tel. 58 677 70 00.

 
 

Aktualności oraz informacje o najważniejszych
wydarzeniach społeczno-kulturalnych,

inwestycjach oraz o atrakcjach turystycznych
miasta i regionu dostępne są na oficjalnej stronie

internetowej miasta Wejherowa
www.wejherowo.pl.

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
W WEJHEROWIE

Urząd Miejski
ul. 12 Marca 195

w  poniedziałek 7.30-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30

 
Ratusz

Plac Jakuba Wejhera 8
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Inauguracyjne zajęcia 
parkour 19 lipca, prowadził 
instruktor i prezes Akade-
mii Parkour Wejherowo 
Łukasza Milka. Wzięło w 
nich udział kilkudziesięciu 
młodych miłośników tego 
sportu. Ku uciesze organi-
zatorów, dopisała także po-
goda.

- Jesteśmy pozytywnie 
zaskoczeni liczną frekwen-
cją. To potwierdzenie, że ta 
dyscyplina cieszy się coraz 
większym zainteresowa-
niem w naszym mieście - 
twierdzi Łukasz Milka.

Jak zapowiadają organi-
zatorzy, nie były to ostat-
nie zajęcia parkour, które 
zaplanowali w okresie wa-
kacyjnym.

- Zamierzamy zorganizo-
wać jeszcze co najmniej trzy 
podobne warsztaty do końca 
wakacji, przede wszystkim 
dlatego, że cieszą się one tak 

Parkour wakacyjną atrakcją

Pokonywanie przeszkód 
to świetna zabawa

Ruszyły wakacyjne zajęcia, które zorganizowała Akademia Par-
kour Wejherowo na torze z przeszkodami na Osiedlu Przyjaźni. 
Parkour jest efektem realizacji Budżetu Obywatelskiego.

dużym zainteresowaniem. 
Zapraszam do śledzenia na-
szej facebookowej strony, na 
której będziemy na bieżą-
co informować o kolejnych 
terminach. Zajęcia organi-
zowane przez Akademię Par-
kour Wejherowo są bezpłatne 
- dodaje Ł. Milka.

Dowiedzieliśmy się, że 

kolejne warsztaty odbędą 
się w środę 7 sierpnia o 
11:00. 

Parkour to forma ak-
tywności fizycznej, która 
polega na pokonywaniu 
przeszkód w jak najszybszy 
sposób. W Polsce z każdym 
rokiem cieszy się ona coraz 
większą popularnością. 

Fot. Urząd Miejski

WAKACJE NA SPORTOWO

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 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

O G Ł O S Z E N I E

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

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  
z siedzibą w Rumi 

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

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

Druk:  express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski
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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/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

ADMINIstRAtoR
NIeRuChoMoŚCI

SPORT

Czwartą lokatę i Puchar 
Starosty Wejherowskiego 
Gabrieli Lisius przypadł 
drużynie Guzman Luzino, a 
puchar Wójta Gminy Luzino 
Jarosława Wejera wywal-
czyła drużyna Kleba Luzino. 
Stawkę zamknęły ambitne 

Luzino. Piłka nożna

grali weterani LZs
Na obiektach GOSRiT w Luzinie rozegrano XX Mistrzostwa We-

teranów LZS w piłce nożnej 6-osobwej w kategorii 40+. Puchar Mi-
strza Pomorza LZS zdobyła drużyna Sychowianka Sychowo, tytuł 
wicemistrza przypadł drużynie Dąbrówka Linia, a trzecie miejsce 
wywalczyła drużyna Oldbojów Słupsk.

dziewczęta z Luzina, któ-
re dwukrotnie odnotowały 
wyniki remisowe. Otrzyma-
ły trofeum Prezesa Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej 
Radosława Michalskie-
go. Nagrodzono najstarsze-
go zawodnika, którym został 

69-letni Józef Rudnicki ze 
Słupska. Tytuł króla strzel-
ców i Puchar Nadleśnictwa 
Strzebielino wywalczył Ka-
rol Domagała z drużyny 
Guzman Luzino. Puchar PZ 
LZS dla najlepszego bram-
karza otrzymał Dariusz 

Maszota z Lini. Nagrodę 
fair play Prezesa  PZ LZS 
otrzymała drużyna ze Słup-
ska. Każda drużyna otrzy-
mała pamiątkowe dyplomy, 
a zawodnicy pamiątkowe-
medale. 

Organizatorami zawodów 
byli: Pomorskie Zrzesze-
nie LZS, GOSRiT Luzino, 
KTS-K Luzino, Urząd Gmi-
ny Luzino. Wsparcie   oka-
zali: Urząd Marszałkowski 
w Gdański, Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie, 
posłanki na Sejm RP D.  
Arciszewska-Mielewczyk i  
H.  Krzywonos-Strycharska 
oraz Nadleśnictwo Strzebie-
lino z Siedzibą w Luzinie, 
Pomorski Związek Piłki Noż-
nej i lokalni sponsorzy.

Kacper Konkol, Artur Mroske, Błażej Dąbrowski w 
kategorii juniorów i senior Andrzej Becker z wejherowskie-
go radiojachtklubu Powiatowego Zespołu Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych „Bliza-BalexMetal” reprezentowali 
Polskę w  XX Mistrzostwach Świata Jachtów Żaglowych Ste-
rowanych Federacja NAVIGA. Kacper Konkol zajął trzecią 
lokatę, a Artur Mroske był piąty - obaj na zdjęciu ponizej.

Radiojachting

juniorzy 
punktowali


