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14-15 sierpnia

Odpust
Wniebowzięcia

Przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, czyli tzw. Matki Bożej Zielnej to jedno 
z najważniejszcyh świąt maryjnych. Tego dnia, w rocznicę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku (Cud nad Wi-
słą) obchodzimy też Święto Wojska Polskiego. W kościołach i 
miejscach pamięci narodowej odbywać się będą uroczystości 
patriotyczne i religijne. 

W kalendarzu wydarzeń sanktuarium pasyjno-Maryj-
nego w Wejherowie 15 sierpnia to data Odpustu Wniebo-
wzięcia NMp, obchodzonego na Kalwarii. Tradycyjnie uro-
czystości rozpoczną się dzień wcześniej, w środę 14 sierpnia. 
O godz. 18.30  odbedzie sie procesja z kościoła klasztornego 
na Kalwarię, do Kaplicy Dom Kajfasza.

O godz. 19.00 odprawiona tam będzie Msza św., a następ-
nie procesja maryjna ze świecami przejdzie od Domku Matki 
Bożej do kaplicy Grobu Maryi przy ul. Roszczynialskiego.

uroczystość 15 sierpnia rozpocznie się o godz. 9.15  
procesją z kościoła klasztornego na Kalwarię, natomiast o 
godz. 10.00 odprawiona zostanie Suma odpustowa pod prze-
wodnictwem o. prof. dr. hab. adama sikory OFM.

Po Sumie zaplanowano tradycyjne błogosławieństwo ziół 
i kwiatów. Ojcowie Franciszkanie z Gwardianem o. Danielem 
szustakiem zapraszają wiernych na uroczystości odpustowe.

Festyn „Złote Przeboje na wakacjach”, który odbył się w wejherowskim parku z udziałem 
gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, był okazją do zabawy mieszkańców oraz turystów. 
Połączony z całodniową audycją radiową o turystycznych atrakcjach i ciekawostkach Wej-
herowa, był świetną promocją miasta w całej Polsce. Dla uczestników rodzinnego festynu 
najważniejsza była muzyka w wykonaniu znakomityych zespołów i wokalistów. Wystarczy 
powiedzieć, że na plenerowej scenie w parku wystąpili: Patrycja Markowska i Sebastian 
Karpiel-Bułecka z grupą „Zakopower”, a słuchał ich tłum fanów i sympatyków.

Wcześniej odbyły się prezentacje kulinarne w wykonaniu Roberta Sowy, nie zabrakło  też 
atrakcji dla dzieci oraz profilaktycznej akcji prozdrowotnej.              Str. 8-9

Ogrody 
nagrodzone

Przydomowe ogrody pełne kwiatów, krze-
wów i drzew, podobnie jak ukwiecone balko-
ny i okna w budynkach, dodają uroku każdej 
miejscowości. Przyciągają wzrok przechod-
niów, wywołują uśmiech na ustach. Są do-
skonałym miejscem na relaks pośród zieleni. 
Dlatego warto docenić wszystkich, którzy 
dbają o swoje ogrody oraz tych, którzy po-
trafią wyczarować ogród na balkonie. 

Wiedzą o tym przedstawiciele władz Wejherowa, co roku 
nagradzając właścicieli najładniej ukwieconych ogrodów i 
balkonów oraz działkowiczów. Specjalna komisja oceniła i 
wyróżniła, a prezydent miasta wręczył nagrody tegorocznym 
laureatom konkursu.                   Str. 5
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Brunona Detlaffa
wieloletniego gospodarza wejherowskich kortów tenisowych,

trenera wielu pokoleń adeptów tenisa.

 Za swoją pracę i poświęcenie ukochanej dyscyplinie sportu 
został wyróżniony  Medalem „Zasłużony dla Polskiego Związku 

Tenisowego”, Medalem „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”, 
Medalem „Zasłużony dla Wejherowa”.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego
składa

Krzysztof hildebrandt
prezydent Miasta Wejherowa

 wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

Urodzony w 1934 roku w Wejherowie, całe życie sportowe i za-
wodowe związał z wejherowskimi kortami tenisowymi. 

B. Detlaff zaczynał jako chłopiec do podawania piłek. Dobrze 
zapowiadającą się karierę sportową przerwało powołanie do woj-
ska i pięcioletnia przymusowa praca w kopalni węgla. 

Był zawodnikiem wejherowskich klubów, które w latach 50., 
60., i 70. prowadziły szkolenie i rozgrywki na kortach ( Start, Spój-
nia, Jantar, Gryf, WKT) a także gdańskiej Lechii. Startował w 
wielu turniejach i rozgrywkach ligowych a do największych sukce-
sów należy pokonanie wybrzeżowej czołówki tenisowej w Turnieju 
Budowniczych Polski Ludowej w 1952 roku w Gdańsku (w tam-
tym okresie były takie turnieje). 

Przez 20 lat Brunon Detlaff był tenisowym mistrzem 
Wejherowa. Z czasem karierę sportową zamienił na pracę szko-
leniową, trenując setki dzieci, młodzieży i dorosłych. Najbardziej 
znanym jego wychowankiem jest Lech Bieńkowski, wielokrotny 
mistrz Polski w tenisie, reprezentant Polski w Pucharze Davisa, 
aktualny administrator wejherowskich kortów. 

Do wychowanków B. Detlaffa należy także jego syn Tomasz, 
były zawodnik Lechii Gdańsk. 

Pracę zawodową na kortach jako gospodarz B. Detlaff rozpoczął 
w 1948 roku, a zakończył w 2001 roku. Wejherowskie korty swoją 
ogólnopolską renomę i popularność zawdzięczały „p. Bronkowi”, 
gdyż zawsze były znakomicie przygotowane i utrzymywane. Tę 
dobrą tradycję przekazał swojemu wychowankowi i następcy.

B. Detlaff za swoją wieloletnią działalność został wyróżniony 
Srebrną Odznaką Zrzeszenia Sportowego START (1969), Meda-
lem „Zasłużony dla Polskiego Związku Tenisowego” (1984), Meda-
lem „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej” (1986), Medalem „Zasłużony 
dla Wejherowa” (1989).

1 sierpnia br. grono przyjaciół i miłośników te-
nisa  pożegnało Brunona  Detlaffa, tenisistę i tre-
nera, znanego w środowisku sportowym Wejhero-
wa, Pomorza i kraju.

pożegnanie tenisisty

Odszedł zawodnik 
i zasłużony trener

Najmłodsi wejherowianie odwiedzili komendę

pokaz i ważne wskazówki

Wejherowską jednostkę 
odwiedziły dzieci z wejherow-
skiego osiedla wraz z rodzicami 
i przedstawicielami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
które zorganizowało wakacyj-
ną akcję. Jedną z ciekawych 
wycieczek zaplanowano na ko-
mendę policji, bo sprawy bez-
pieczeństwa są ważne także 
podczas lata, a policjanci przy-
gotowali sporo atrakcji. 

W spotkaniu wzięła udział 
25 osobowa grupa dzieci, któ-
rym funkcjonariusze opowiada-
li o zasadach bezpieczeństwa. 
Dzieci zasiadły w radiowozie 
i usłyszały włączone syreny, 
co wzbudziło najwięcej emo-
cji. Dzieci mogły przymierzyć 
sprzęt ochronny, służący pod-
czas zabezpieczania imprez 
masowych. 

Nie obyło się także bez spo-
tkanie z przewodnikiem psa 
służbowego, który opowiedział 
o pracy z czworonogiem oraz  
o jego szkoleniu. Dzieci dowie-
działy się również jak zacho-
wać się w sytuacji, kiedy może 
zaatakować agresywny pies.

Komendę Powiatowa Policję w Wejherowie odwiedziły dzieci z wejherowskiego 
osiedla. Podczas spotkania policjanci opowiedzieli milusińskim o bezpieczeństwie. 
Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki - elementy odblaskowe. 

alarm bombowy
Nastolatek z Wejherowa wieczorem zabawił się w poten-

cjalnego zamachowca i dzwonił do różnych mieszkańców 
miasta, informując, że w jednym z domów jednorodzinnych 
podłożony jest ładunek wybuchowy. Dzwonił także do wła-
ściciela i zażądał okupu. 

Policjanci, strażacy, pogotowia: ratunkowe, gazowe, 
energetyczne prawie trzy godziny zabezpieczali teren i 
przeszukiwali zakamarki budynku, ewakuując wcześniej 
mieszkańców. Inna grupa lokalizowała sprawcę tego kretyń-
skiego żartu, bo oczywiście okazało się, że żadnej bomby w 
domu i na terenie posesji nie było. 

Przed północą akcja dobiegła końca, a w ciągu kilku go-
dzin śledczy ustalili także, że żartownisiem jest 12-latek, któ-
ry w tym czasie spędzał wakacje na obozie w Bieszczadach.

Sprawca wywołania zamieszania i przeprowadzenia ak-
cji ratowniczej odpowie za swoją głupotę przed Sądem 
Rodzinnym i Nieletnich, a jego opiekunowie będą musieli 
prawdopodobnie pokryć koszty całej akcji. 

24-letni handlarz narkotykami
Policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę podejrzane-

go o posiadanie narkotyków oraz ich sprzedaż. W mieszka-
niu zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli marihuanę zawi-
niętą w sreberka. Policjanci ustalili również, że mężczyzna 
także handlował narkotykami. Śledczy zabezpieczyli kom-
puter na poczet przyszłej kary.  

24-latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz ich 
sprzedaży. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wol-
ności nawet do 10 lat. 

Zdarzenie miało miejsce 
około godz. 23 w piątek. Kobie-
ta szła samotnie wzdłuż torowi-
ska, kiedy od strony dworca w 
Wejherowie nadjechał pociąg 
relacji Gdańsk- Lębork. Kobie-
ta nie reagowała na sygnały 
dźwiękowe i pisk hamulców. 
Maszynista nie był  w stanie 
zahamować.

Zdarzenie bada prokuratu-
ra, śledztwo w tej sprawie pro-
wadzi policja.

Na torach

Zginęła
kobieta

Śmiertelny wypa-
dek na torach kolejo-
wych miał miejsce w 
nocy z piątku na so-
botę (2/3 sierpnia). Po-
ciąg SKM potrącił w 
Wejherowie 31-letnią 
mieszkankę powia-
tu puckiego. Kobieta 
zginęła na miejscu.
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AKTUALNOŚCI

Pani alicji adach
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCa
składa

Krzysztof hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

 Posła J Gowina interesuje 
funkcjonowanie samorządów, 
bezpieczeństwo, sytuacja na 
rynku pracy.  O tym m.in. roz-
mawiał z prezydentem Wej-
herowa Krzysztofem Hilde-
brandtem podczas spotkania 
w ratuszu. Gość nie krył, że 
przyjechał do Grodu Wejhera 
w konkretnym celu.

- W ramach wewnętrznej 
kampanii wyborczej i startując 
przeciwko jednemu z Kaszu-
bów, chcę rozmawiać z miesz-
kańcami Wejherowa, miesz-
kańcami Kaszub - stwierdził 
Jarosław Gowin. -  Rywalizuję 
w szlachetny sposób, przyjaź-
nie nastawiony do Donalda Tu-
ska, nie tylko o przewodnictwo 
w partii, ale w konsekwencji 
o stanowisko premiera. Przez 
minione 20 lat Polska się rozwi-
nęła, ale są rzeczy wymagające 

poseł gowin w Wejherowie 

szlachetna rywalizacja

4 sierpnia br., pod osłoną nocy  złodzieje siłą wyrwali blaszane 
opierzenie  z pięciu filarów kościoła. Zatrzymani mężczyźni w wie-
ku 24 i 30 lat nie posiadają stałego miejsca  zamieszkania. Spraw-
cy zostali osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań.  Policja prowadzi 
w tej sprawie dochodzenie. Wiadomo, że mężczyźni wcześniej sto-
łowali się w przyszklasztornej Kuchni Św. Franciszka.

To niejedyny przypadek zatrzymania przez Straż Miejską 
sprawców  na okradaniu obiektów sakralnych. Trzy miesiące 
temu, w godzinach wieczorowo-nocnych funkcjonariusze wejhe-
rowskiej Straży Miejskiej ujawnili za pomocą monitoringu za-
montowanego na Kalwarii Wejherowskiej, jak dwie osoby próbują 
włamać się do kaplicy. Potem jednak zrezygnowali z włamania, 
ale zabrali się do demontażu miedzianych  rur spustowych. W ka-
plicy Wniebowstąpienia sprawca zerwał do połowy rynnę, a w ka-
plicy Ogrójca jej część uszkodził. Po krótkim pościgu patrol Straży 
Miejskiej zatrzymał podejrzane o ten czyn osoby. Wśród nich była 
mieszkanka Swarzewa i mieszkaniec gminy Łęczyce. 

Z kolei dwa lata wcześniej strażnicy zatrzymali mieszkańca 
Swarzewa na niszczeniu kaplic na Kalwarii.  Przyszedł on do Wej-
herowa pieszo jako pielgrzym, a  dzień później zniszczył reflektory  
podświetlające kaplicę.                                                            ZH.

Poseł Jarosław Gowin (PO) odwiedził Wejherowo. Obok wakacyjnego podróżo-
wania i zwiedzania zakątków Polski, celem posła jest spotykanie się z mieszkań-
cami i sympatykami Platformy Obywatelskiej przed zbliżającymi się wyborami na 
szefa tej partii. Rywalizację z Donaldem Tuskiem J. Gowin nazwał „szlachetną”.

pilnej poprawy, bo gospodarka 
stanęła w miejscu. Szybko ro-
śnie bezrobocie, a miliony mło-
dych Polaków wyjeżdżają poza 
granice kraju. Chciałbym aby 
polska gospodarka zyskała pro-
rozwojowe argumenty, które 
znacząco pomogą samorządom. 
Mam pretensję do Donalda Tu-
ska, że odłożył w czasie ważne 
decyzje, oczekiwane przez sa-
morządowców i społeczeństwo. 
Oczekuję zreformowania or-
ganów sprawiedliwości, aby 
ułatwić dostęp do pracy dla 
młodych prawników - wyjawił 
poseł J. Gowin.

Oprócz wizyty w zabytko-
wym ratuszu, poseł Jarosław 
Gowin spacerował po wejhe-
rowskim starym mieście, wstą-
pił także do Kolegiaty.

- Wejherowo ma nie tylko 
piękną historię, ale widzę że 
ma przyszłość. Widać, że jest 
bardzo sensownie zarządzane. 
Myślę, że jest to zasługa sku-
tecznego i mądrego samorządu 
miejskiego - powiedział poseł.

Dodał też, że Wejherowo 
leży w najpiękniejszej części 
wybrzeża i atrakcyjnością nie 
ustępuje Kołobrzegowi czy Świ-
noujściu. 

- Jako miłośnik gór z przy-
jemnością muszę stwierdzić, że 
w Wejherowie też można wę-
drować w górę i w dół - żarto-
wał Jarosław Gowin.             AK.

Kuszą ich metalowe elementy

Złodzieje okradają
obiekty sakralne

Dwóch mężczyzn usiłowało ukraść miedzia-
ne blachy z opierzenia filarów zabytkowego 
kościoła św. Anny w Wejherowie - jednego z 
najcenniejszych zabytków miasta. Funkcjona-
riusze wejherowskiej Straży Miejskiej zatrzy-
mali złodziei na gorącym uczynku. 

Podpisano umowę o współ-
pracy między Stowarzyszeniem 
Akademia Głodnica, Karate Klub 
Wejherowo oraz Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. Umowa dotyczy 
wydania książki autorstwa Wi-
tolda Bobrowskiego, zawie-
rającej japońskie wiersze haiku 
w języku kaszubskim. Pierwsza 
promocja książki miała miejsce  
3 sierpnia w Helu podczas Dni 
Kultury Japońskiej.

haiku po
kaszubsku

Prezydent K. Hildebrandt podarował posłowi J. Gowinowi 
wydawnictwa na temat Wejherowa, zwłaszcza książki o 
najcenniejszym zabytku miasta - Kalwarii Wejherowskiej.

Poruszeni śmiercią

 

dr. nauk med. ZYGMUNTA KASZTELANA

Człowieka niezwykłej wiedzy, dobroci i empatii,
syna kpt. Antoniego Kasztelana 

Bohatera 1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie, 
fundatora stypendium im. Antoniego Kasztelana 

udzielanego uczniom Gimnazjum Nr 2 w Wejherowie

pogrążonej w smutku Rodzinie, Przyjaciołom 
i wszystkim, którzy znali emerytowanego Ordynatora 

Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego w Gdyni,
składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

    Krzysztof Hildebrandt
    Prezydent Miasta Wejherowa
    wraz ze współpracownikami 

K O N D O L E N C J E 
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INWESTYCJE I EDUKACJA

Średnia punktów uzy-
skanych przez uczniów w 
gminach oraz miejsce w 
woj. pomorskim:
1. Kosakowo - 27,99 pkt
2. Gdynia - 27,51
3. Sopot - 26,91
----------------------------------
   9. Rumia - 25,12
13. Reda - 24,64
16. szemud - 24,36
29. Wejherowo 
        (miasto) - 23,62
34. Wejherowo 
        (gmina) - 23,50
39. Luzino - 23,30
58. Choczewo - 22,46
59. Łęczyce - 22,41
62. Linia - 22,15
98. gniewino - 20,40
----------------------------------
123. Suchy Dąb - 16,59

Średnia punktów uzy-
skanych przez uczniów 
w szkołach podstawo-
wych powiatu wejhe-
rowskiego:

1. SP Kętrzyno - 33,67
2. Ekologiczna Rumia - 30,43
3. Społeczna Karczemki - 29,36
4. SP Góra - 28,50
5. SP Koleczkowo - 28,19
6. SP nr 6 Reda - 27,57
7. SP Pobłocie - 27,38
8. SP Sióstr Salezjanek 
Rumia - 27,00
9. Niepubliczna SP 
Wejherowo - 26,75
10. SP Rozłazino - 26,28
11. SP nr 9 Rumia - 26,23
12. SP Sychowo - 25,82
13. SP nr 1 Rumia - 25,53
14. SP nr 4 Reda - 25,29
15. SP Orle - 25,23
16. SP Niepoczołowice - 25,18
17. SP Kielno - 25,15
18. SP nr 2 Reda - 25,05
19. SP nr 8 Wejherowo - 24,86
20. SP Częstkowo - 24,86
21. SP Miłoszewo - 24,44
22. Społeczna SP nr 1 
Wejherowo - 24,31
23. SP Jeleńska Huta - 24,25
24. SP Luzino - 24,12
25. SP 11 Wejherowo - 24,07
26. SP Choczewo - 23,69
27. SP Bolszewo - 23,68
28. SP Strzepcz - 23,67
29. SP 9 Wejherowo - 23,64
30. SP Łebno - 23,59
31. SP Bojano - 23,50
32. SP 5 Wejherowo - 23,41
33. SP Szemud - 23,29
34. SP Nowy Dwór 
Wejherowski - 23,24
35. SP nr 6 Rumia - 23,23

Sprawdzian z lepszym efek-
tem końcowym napisali jedy-
nie szóstoklasiści z powiatów 
Gdańsk (26,38 pkt), Gdynia 
(27,51), Sopot (26,91), Słupsk 
(24,99) oraz Kwidzyn (23,96). 

Sprawdzian, badający efek-
ty 6-letniej edukacji w szkole 
podstawowej, uczniowie pisali 
już po raz dwunasty. W tym 
roku przystąpili do niego ab-
solwenci 54 podstawówek z po-
wiatu wejherowskiego. Aż w 25 
z nich osiągnięto wynik prze-
wyższający średnią krajową, w 
tym w 5 placówkach w Rumi, 4 
w Wejherowie i 3 w Redzie.

W województwie pomor-
skim skala ocen była bardzo 
zróżnicowana dla poszczegól-
nych gmin. Najlepiej zaprezen-
towali się szóstoklasiści z gmi-
ny Kosakowo (średnia 27,99 
pkt). Wysokie lokaty przypa-
dły szóstoklasistom z Rumi (9. 
miejsce), Redy (13. miejsce), 
Szemuda (16. miejsce) i mia-
sta Wejherowo (29. miejsce). 
Nieźle wypadły wiejskie gminy 
Wejherowo (34. miejsce) oraz 
Luzino (39. miejsce). Słabe re-
zultaty zanotowali uczniowie 
z Gniewina (dopiero 98. miej-
sce na 123 pomorskie gminy). 
Średnio przedstawiają się wy-
niki absolwentów podstawó-
wek z Choczewa, Łęczyc i Lini.

Na tle województwa pomor-
skiego (620 szkół podstawo-
wych) kilka naszych placówek 
oświatowych uplasowało się w 
ścisłej czołówce rankingu. Na 
przykład SP Kętrzyno (gm. Li-
nia) tuż za podium, a więc na 
4. miejscu na Pomorzu. Jed-
nak w tej malutkiej szkole do 
sprawdzianu przystąpiło zale-

dwie 3 uczniów. To powoduje 
duże wahania, że raz placówka 
klasyfikowana jest bardzo wy-
soko, natomiast innym razem 
bardzo nisko. 

Najbardziej reprezentatyw-
ne wyniki, nie poddające się 
rokrocznym drganiom, osiąga-
ją szkoły z liczbą co najmniej 
20 zdających. Ekologiczna SP 
w Rumi została sklasyfikowa-
na na 22. miejscu, SP w Kar-
czemkach (gm. Szemud) na 
33. miejscu, SP w Górze (gm. 
Wejherowo) na 43 miejscu, SP 
Koleczkowo (gm. Szemud) na 
48. miejscu, natomiast SP nr 6 
w Redzie na 61. miejscu. 

Na przeciwległym biegunie 
uplasowały się SP w Głodnicy 
(gm. Linia) - 612. pozycja, SP 
w Łebieńskiej Hucie (gm. Sze-
mud) - 586. pozycja, SP w Cie-
kocinie (gm. Choczewo) - 575. 
pozycja, SP w Lini - 524. pozy-
cja, SP w Gowinie (gm. wiejska 
Wejherowo) - 509. pozycja.

Standardowy arkusz egza-
minacyjny zawierał 26 zadań, 
sprawdzających poziom opano-
wania umiejętności czytania, 
pisania, rozumowania, korzy-
stania z informacji i wykorzy-
stywania wiedzy w praktyce. 

Ze wstępnych informacji o 
wynikach sprawdzianu 2013 
roku wynika, że szóstoklasiści 
uzyskali najwyższe wyniki za 
rozwiązanie zadań sprawdza-
jących umiejętność czytania. 
Dość dobrze poradzili sobie też 
z pisaniem i korzystaniem z 
informacji. Najsłabiej poszło im 
z zadaniami wymagającymi ro-
zumowania i wykorzystywania 
wiedzy w praktyce.

Ryszard Wenta

sprawdzian szóstoklasistów 

poradzili 
sobie

Do tegorocznego sprawdzianu szósto-
klasistów przystąpiło w kwietniu 2 328 
uczniów z terenu powiatu wejherow-
skiego. Na 40 punktów, które można było 
zdobyć - uzyskali oni średnią 23,77 pkt. 
To wynik lepszy od średniej w wojewódz-
twie pomorskim (23,69 pkt) oraz niewiele 
niższy od średniej krajowej (24,03 pkt).

Będzie cieplej, ładniej, bezpieczniej

szkoła jak nowa
Na razie jest wielki plac budowy i bałagan, jaki zawsze towa-

rzyszy remontom. Z końcem wakacji do szkoły powróci porzą-
dek, a poza tym będzie ładniej, cieplej, bezpieczniej i wygodniej. 
- Cieszymy się, że nasza szkoła jest coraz nowocześniejsza i coraz 
ładniejsza - mówi Olga Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie. Placówka przechodzi tego lata grun-
towną modernizację.

W ramach unijnego pro-
jektu: „Zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię cieplną 
poprzez termomodernizację 
budynków szkół w miastach 
Wejherowo i Reda”, w Szkole 
Podstawowej nr 9 trwa kom-
pleksowy remont. Inwestycja 
obejmuje m.in. docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropo-
dachu oraz przebudowę we-
wnętrznej instalacji c.o. 

„Dziewiątka” to ostatnia z 
pięciu placówek oświatowych 
w Wejherowie, która zostanie 
gruntownie zmodernizowana. 
Wcześniej takie same prace 
były realizowane w Zespole 
Szkół nr 1 przy ul. Śmiechow-
skiej, w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 na os. Ka-
szubskim, a także w ZS nr 3 
oraz ZS nr 2.

– W wyniku tej inwestycji 
zmniejszymy koszty utrzy-
mania obiektów oświatowych 
oraz zdecydowanie poprawi się 
estetyka budynków w wyniku 
wykonania nowych elewa-
cji. Dzięki oszczędnościom w 
utrzymaniu placówek, będzie 
więcej pieniędzy na wzbogace-
nie oferty dla uczniów – mówi 
zastępca prezydenta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz.  

- Oprócz termomoderniza-
cji, w trakcie remontu są czte-
ry sale lekcyjne, w tym sala 
językową oraz sale dla klas 
I-III – informuje dyrektor SP 
nr 9, Olga Tomaszewska, 
która cały czas doglada prac 
remontowych. – Te pomiesz-
czenia, podobnie jak inne, 
zostaną nowocześnie wyposa-
żone. Otrzymają projektory 

multimedialne i tablice inte-
raktywne. Nasza szkoła jest 
coraz nowocześniejsza. Mamy 
dzienniki elektroniczne, a więc 
wszyscy nauczyciele w każdej 
sali muszą mieć do dyspozycji 
komputer.

Jeszcze podczas wakacji 
obok szkoły nr 9 powstanie 
plac zabaw, urządzony w ra-
mach projektu „Radosna szko-
ła”. Podobny obiekt powstanie 
w najbliższym czasie przy 
Szkole Podstawowej nr 8 . 

W wielu innych szkołach 
gminnych w Wejherowie pro-
wadzone są prace remontowe, 
takie jak malowanie i różnego 
rodzaju naprawy.

Na tegoroczne remonty, 
łącznie z kolejnym etapem ter-
momodernizacji, miasto prze-
znaczyło prawie 1,4 mln zł. 
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WYDARZENIA
Rozstrzygnięto miejski konkurs na najbardziej ukwiecony 
i zazieleniony balkon, okno lub ogród

Coraz więcej zieleni

Krystyna Iwanowska, laureatka I miejsca w kategorii 
ogrodów przydomowych oraz III miejsca w kategorii 
balkonowej odbiera nagrodę od prezydenta i sekreta-
rza miasta.

Wyróżnienie w kategorii ogrodów działkowych otrzy-
mał Kazimierz Hebel.

Wszystkich przywitał pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt oraz przewodnicząca 
komisji konkursowej radna 
Teresa Patsidis, która przy-
pomniała kryteria oceny ogro-
dów i balkonów, zgłoszonych 
do konkursu.

- Komisja ocenia pomy-
słowość kompozycji, walory 
upiększające, ogólny wyraz 
estetyczny, widoczność kom-
pozycji z zewnątrz, a także 
wkład pracy samych właścicie-
li nieruchomości - powiedziała 
Teresa Patsidis. - W ogrodach 
zwracalismy uwagę m.in. na 
nasadzenia roślin, utrzymanie 
ogrodu i małą architekturę. 
Cieszę się, że oprócz wytrwa-
łych fanów do konkursu przy-
stępują wciąż nowi uczestnicy.

Po raz szesnasty nagrodzono właścicieli najładniejszych ogrodów i balkonów 
w Wejherowie.  Laureaci „Konkursu na najbardziej ukwiecony i zazieleniony 
balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa” spotkali się 1 sierpnia br. w 
ratuszu. Towarzyszyli im członkowie rodzin, przyjaciele albo sąsiedzi. Byli też 
przedstawiciele zarządów ogrodów działkowych w Wejherowie.

- Mamy wspaniałych miesz-
kańców, którzy dbają o zieleń 
i swoje najbliższe otoczenie, 
z czego wszyscy powinniśmy 
być dumni  - dodał prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Gra-
tuluję laureatom i wszystkim 
uczestnikom konkursu. Two-
rzycie Państwo przyjazny kli-
mat i wizerunek Wejherowa 
jako miasta słynącego z zieleni.

Nagrody i upominki książ-
kowe uczestnikom konkursu 
wręczali prezydent Krzysztof 
Hildebrandt i sekretarz mia-
sta Bogusław Suwara. 

Potem laureaci konkursu 
oraz towarzyszący im człon-
kowie rodzin lub sąsiedzi opo-
wiadali o swoich ogrodach i 
balkonach, o pasji, z jaką je 
uprawiają oraz o przyjemno-

ściach, które czerpią zarówno 
z pracy w ogrodzie, jak i prze-
bywania w nim. W wypowie-
dziach kilkakrotnie powtarzało 
się stwierdzenie, że Wejherowo 
jest coraz ładniejszym i zadba-
nym miastem, chociaż wia-
domo, że jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Z pewnością nie bra-
kuje w nim  zieleni i kwiatów, 
które latem możemy podziwiać 
na miejskich klombach, w par-
ku oraz w ogrodach.

Prezydent rozmawiał z 
uczestnikami spotkania nie 
tylko o zieleni. Zachęcał do za-
dawania pytań i odpowiadał 
na nie, informując m.in. o re-
alizacji i terminach inwestycji 
drogowych oraz o planowa-
nych rozwiązaniach komuni-
kacyjnych w mieście.

Specjalne podziękowania otrzymali przedstawiciele 
zarządów ogrodów działkowych, m.in. Elżbieta Kriger, 
wiceprezes ROD im. F. Ceynowy.

W kategorii balkony, okna 
w domach jedno- i wieloro-
dzinnych:
I miejsce - Jan Kraśniewski
II - Magdalena Baranowska
III – Krystyna iwanowska

W kategorii ogrody 
przydomowe:
I - Krystyna iwanowska
II - Maria Łuczak
III - Danuta Czerwicka
Wyróżnienia: 
Kinga szostak, Roman 
Labudda oraz Joanna i 
Krzysztof sokołowscy. 

W kat. najpiękniejszy ogród 
działkowy:
I -  iwona Zajkowska (dz. nr 
93/1 ROD ul. Sucharskiego)
II - grzegorz Damaszke (dz. 
nr 207/III ROD ul. Suchar-
skiego) 
III - ewa Ostrowska (dz. nr 
110 ROD ul. Nadrzeczna). 
Wyróżnienie - Kazimierz 
hebel (dz. nr 84 ROD ul. 
Patoka).

Wyniki 
konkursu

Podczas spotkania w ratuszu rozmawiano nie tylko o zieleni i ogrodach, ale także o 
inwestycjach i innyh sprawach, dotyczących  codziennego życia w mieście. Okazją 
do tego była obecność prezydenta, który zachęcał do zadawania pytań.

W skład komisji konkur-
sowej wchodzili: teresa 
patsidis (przewodnicząca), 
Kamila hebda, tacjanna 
Bielawa, Justyna antczak, 
stanisław Brzozowski, Le-
szek Miś i Jacek thiel. 

Komisja dokonała prze-
glądu 23 ogrodów i bal-
konów, w tym 10 ogrodów 
przydomowych i 8 ogro-
dów działkowych, wyty-
powanych przez Rodzinne  
Ogrody Działkowe.

Niektórych laureatów i ich ogrody przedstawimy w 
kolejnych wydaniach „pulsu Wejherowa”. Więcej zdjęć z 
uroczystości w ratuszu znajdziecie państwo w galerii 

i przy tym materiale na:   www.pulswejherowa.pl
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MIASTO I POWIAT

O g ł O s z E N i E

 ZaKŁaD usŁug KOMuNaLNYCh 
            w Wejherowie sp. z o.o.                     

Rodzaj odpadu

MaKuLatuRa

tWORZYWa 
sZtuCZNe 

MetaLe

sZKŁO

ZieLONe BiO

                                                   PRAGNIE ZaChĘCiĆ
  WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA
     I POWIATU WEJHEROWSKIEGO DO segRegaCJi ODpaDÓW KOMuNaLNYCh

         ChCesZ pŁaCiĆ MNieJ – segReguJ ODpaDY

Co segregujemy i w jaki sposób:

gdzie 
wrzucamy

Pojemniki 
lub worki  
NieBiesKie

Pojemniki 
lub worki  
ŻÓŁte

Pojemnik 
lub worki 
ZieLONe

Pojemniki 
lub worki
BRĄZOWe,
kompostownik

Co wrzucamy

o  każdy rodzaj papieru: gazetowy, 
pakowy, kredowy, książki, tektura;
o  opakowania wielomateriałowe: 
kartoniki po napojach, mleku, worki po 
cemencie, suchych zaprawach i klejach
o   tapety (bez tynku)

o worki foliowe, folia  opakowaniowa ;
o  butelki po napojach, chemii  gospodarczej,  
nakrętki
o opakowania po wędlinach, owocach i 
warzywach;
o  doniczki plastikowe i wiaderka;
o styropian opakowaniowy i budowlany, 
niezanieczyszczony tynkiem lub betonem
Drobne odpady metalowe:
o zakrętki od słoików, butelek,
o puszki aluminiowe, metalowe, folia alumi-
niowa: opakowania po chipsach,

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe 
po produktach spożywczych, kosmetycz-
nych, chemicznych z gospodarstwa domo-
wego  np. butelki, słoiki

o  skoszona trawa, liście,
o  gałęzie krzewów i konary drzew

Czego 
nie wrzucamy

kalka techniczna, 
kalka maszynowa

siatki (reklamówki)
biodegradowalne 

o szyby okienne, 
o samochodowe;
o kineskopy
o szklanki – durelex
    żaroodporne
o talerze, porcelana
o fajans
o żarówki
    i świetlówki

    Prezes Zarządu - Roman Czerwiński

Potrzebne są nie tylko ze-
szyty, ale wszystko, co może 
przydać się dzieciom podczas 
roku szkolnego. Każdy kto może 
wspomóc akcję, proszony jest o 
kontakt z Rafałem Karczem, 
tel: 695 650 914.

Przybory szkolne będzie też 
można zostawić w niektórych 
punktach handlowych na tere-

Na przykładzie przewodniczącego Okroja, 
który poniósł straty w działalności w branży 
hotelarskiej w Juracie oraz wodno-kanaliza-
cyjnej w Redzie, widać, że kryzys gospodar-
czy dotyka tylko niektórych branż. Z obu tych 
wspomnianych firm radny wykazał stratę w 
kwocie 293 tys. złotych. Tymczasem uprawa 
rolnicza, którą prowadzi spółka Towarzystwo 
Rolnicze w Rekowie Górnym, przynosi akcjo-
nariuszom niemały dochód.

Fatalną passę miał też radny Jan Lica, 
który zajmuje się usługami stolarskimi. Z ty-
tułu prowadzonej działalności gospodarczej po-
niósł w ub. roku stratę w wysokości 72 tys. zł, 
mimo, że renomowany zaklad „Libor” na swo-
jej stronie internetowej chwali się zleceniami 
wykonanymi m.in. dla Kancelarii Prezydenta 
RP, oddziałów banku PKO, Starostwa Powia-
towego w Wejherowie oraz kilku innych waż-
nych instytucji. 

Burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński, 
zarobił w 2012 roku ogółem 198 tys. zł (niemal 
17 tys. zł miesięcznie). Na konto jego zastępczy-
ni - Teresy Kania - wpłynęło 139 tys. zł. Więcej 
zarobił były sekretarz miasta - Janusz Molak 
(181 tys. zł). Na jego wysokie dochody najpraw-
dopodobniej wpłynęły inne czynniki, takie jak 
odprawa emerytalna, ale takiej informacji nie 
ma w oświadczeniu majątkowym. 

Ryszard Wenta
           ryszard.wenta@gmail.com

Wejherowo-Luzino. akcja charytatywna

Nie tylko zeszyty
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, przy współpracy z Miejskim Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej w Wejherowie organizuje akcję „Zeszyt dla uczniaka”. 
Akcja polega na zbieraniu artykułów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. 

nie Wejherowa i Luzina, które 
przyłączają do akcji, m.in. w  
Centrum Handlowym „Jantar”, 
które jest partnerem głównym 
Stowarzyszenia. W sklepach 
pojawią się plakaty, a lista 
punktów, stale uaktualniana,  
znajduje się na stronie www.
sportwejherowo.pl. 

Jednym z miejsc, gdzie moż-

na zostawić dary jest siedziba 
Stowarzyszenia Sportowego 
przy ul. Rejtana 3/20 w Wejhe-
rowie, po uprzednim uzgodnie-
niu telefonicznym. 

Plecaki, piórniki, zeszyty, 
długopisy, ołówki, kredki, farby 
itd. zostaną przekazane Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. 

Reda. Oświadczenia majątkowe

ile zarobili radni?
Urząd Miasta Reda jako ostatni samorząd na Pomorzu opubliko-

wał w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe 
radnych. Pod względem uzyskanych dochodów w 2012 roku prym 
wiedzie Kazimierz Okrój, przewodniczący Rady Miasta, który w ub. 
roku zarobił 3,6 mln zł.

Zarobki radnych w 2012 roku
1. Kazimierz Okrój - 3 618 306 zł
2. Zbigniew Kisiel -165 485 zł
3. Marcin Romanowski - 155 730 zł  (*)
4. Andrzej Byczkowski - 108 395 zł
5. Krystian Melzer - 88 792 zł
6. Hanna Janiak - 86 989 zł
7. Dariusz Czylkowski - 84 774 zł
8. Karolina Bochan - 78 076 zł
9. Leszek Hebel - 76 808 zł
10. Łukasz Kamiński - 72 270 zł
11. Piotr Pepliński - 65 520 zł
12. Jerzy Koska - 59 869 zł
13. Katarzyna Fedde - 53 866 zł
14. Małgorzata Lewińska - 13 259 zł
15. Jan Lica - strata 20 356 zł

1. Burmistrz Redy, 
      Krzysztof Krzemiński - 198 470 zł
2. Janusz Molak - 180 563 zł
    (sekretarz miasta do końca roku)
3. Teresa Kania (wiceburmistrz) 138 568 zł
4. Jadwiga Dobrzyńska (skarbnik) - 135 136 zł

* Wynagrodzenie podane w koronach norwe-
skich przez Marcina Romanowskiego prze-
liczyliśmy wg kursu na dzień sporządzenia 
opracowania

Dzięki budowie ciągów pie-
szych i rowerowych na terenie 
gminy, jej mieszkańcy będą 
mogli poruszać się wygodniej i 
bezpieczniej. Chodzi m.in. o bez-
pieczeństwo dzieci, idących do 
szkoły lub z niej powracających.

Ponadkilometrowy chodnik 
ze zjazdami do posesji powstał 
w Kębłowie na ul. Ludowej i w 
Kochanowie na ul. Św. Waw-
rzyńca. Kębłowo zyskało też 
chodnik na ul. Chłopskiej, od 
Perłowej do Wiejskiej oraz na 

Więcej chodników w gminie Luzino

Wygodne i bezpieczne
Dziesięć odcinków nowych chodników wraz ze ścieżkami rowero-

wymi powstało w tym roku na terenie gminy Luzino. Zadania inwe-
stycyjne, zakończone w czerwcu br., były współfinansowane ze środ-
ków unijnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ul. Wiejskiej, od ul. Solidarności 
w kierunku drogi krajowej nr 6. 
Pieszo-rowerowa trasa o długo-
ści niespełna kilometra  (886 m) 
powstała również w Kębłowie 
na ul. Chłopskiej, a do końca 
sierpnia trasa zostanie połączo-
na z przejściem dla pieszych  na 
drodze krajowej nr 6.

Nowe chodniki zbudowano 
w tym roku również w Milwi-
nie, na ul. Wejherowskiej, od 
ul. Długiej w kierunku ul. So-
snowej oraz na ul. Wejherow-

skiej, od Granicznej do Wrzoso-
wej. Kolejną miejscowością, w 
której pojawiły się nowe chod-
niki jest Wyszecino (ul. Ofiar 
Stutthofu i ul. Kasztanowa) 
oraz Sychowo (ul. Jana Pawła 
II). Ostatni w dziesięciu odcin-
ków nowych chodników zbudo-
wano w Kochanowie, na ul. ks. 
Borysiewicza.

Dodajmy, że obecnie w gmi-
nie trwa budowa nawierzchni 
oraz kanalizacji deszczowej na 
ul. Łąkowej w Luzinie.
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- Panie w rejestracji, miłe i 
kompetentne, nie mogą reje-
strować pacjentów telefonicz-
nie – skarży się Czytelniczka 
„Pulsu Wejherowa”. - W dniu 
29.07.2013 zadzwoniłam do 
przychodni o godz. 9 rano, 
prosząc o rejestrację na jaki-
kolwiek termin bo potrzebu-
ję skierowanie do ortopedy 
(grupa iwalidzka II z powodu 
chorób narządu ruchu, jestem 
osobą starszą, muszę pieszo 
pokonać 2 kilometry w jedną 
stronę aby dojść do przychod-
ni). Usłyszałam że muszę oso-
biście się zarejestrować rano 
od godziny 7.00. 

Nie ustępowałam tłuma-
cząc, że mam spuchniętą 
nogę, że muszę iść pieszo, że 
daleko, że jestem osobą sa-
motną, że  rok temu przed 
otwarciem przychodni pie-
lęgniarka namawiając mnie 
w domu o przeniesienie się 
do Bolszewa zapewniała, że 
będzie możliwość rejestracji 
telefonicznej po 8 rano (...). Re-
jestratorka powiedziała że nie 
może zarejestrować  ale po-
prosi Kierowniczkę. Wyłusz-
czyłam swoje argumenty, ale 
Pani Kierowniczka była nie-
ustępliwa. Radziła mi, abym 
poprosiła sąsiadkę, która mia-
łaby następnego dnia rano za-
rejestrować mnie do lekarza, 
tlumacząc, że nie ma w przy-
chodni rejestracji telefonicznej 
bo jest jeden lekarz. Nie pomo-
gły nawet moje argumenty ,że 
prawo pacjenta daje mi taką 
możliwość.

I stało się to co powinnam 
zrobić od dawna, postanowi-
łam zabrać swoją kartę (...)  
By wycofać swoją historię 

- W okresie urlopowym trudno jest stworzyć stały har-
monogram pracy lekarzy. W związku z powyższym przed-
rejestracja jest niemożliwa i mogą wystąpić problemy z 
rejestracją bieżącą - informuje stefania Karczewska, kie-
rownik NZOZ „Bukowa, filia w Bolszewie. - W naszej pla-
cówce rejestracja odbywa się od godziny 7.00 do 18.00, a 
rejestracja telefoniczna od godziny 8.00 do 18.00, dlatego 
rejestrowanie niektórych pacjentów telefonicznie, podczas 
gdy inni przyjeżdżają i stoją w kolejce, byłoby nieuczciwe 
wobec tych drugich. 

W przypadku gdy pacjent nie jest wstanie zarejestrować 
się w danym dniu do swojego lekarza rodzinnego, propo-
nuje się pacjentowi rejestrację do innego lekarza aktualnie 
przyjmującego w naszej placówce. Jeśli jednak pacjent 
potrzebuje pilnej konsultacji swojego lekarza rodzinnego, 
może zwrócić się bezpośrednio do niego i zapytać o przy-
jęcie. Na pewno zostanie on przyjęty. Na ogół mamy kilku 
takich dodatkowych pacjentów dziennie. 

Nasi lekarze pracują od godziny 8.00 do 18.00, starając 
się przyjąć jak najwięcej osób. Jestem pewna, że po wa-
kacjach, czyli od września sytuacja się poprawi - dodaje S. 
Karczewska.

Nasza Czytelniczka jest zbulwersowana zasadami rejestrowania 
pacjentów w filii NZOZ „Bukowa” w Bolszewie. Zawiedziona pacjent-
ka, która przeniosła swoją kartę do inne przychodni, napisała list do 
redakcji. Dokładnie w tej samej sprawie e-maila do redakcji przysłał 
inny pacjent przychodni w Bolszewie. 

Oto fragment listu od Czytelniczki:

choroby  musiałam zostawić 
dowód, skserować sobie kartki 
i odnieść aby otrzymać zwrot 
dowodu. Następnie udałam 
się do NZOZ na ul. 10 Lute-
go w Wejherowie, a tam inny 
świat. Po dokonaniu formal-
ności w ciągu 15 minut zosta-
łam przyjęta. Na moje pytanie 
o rejestrację telefoniczną od-
powiedziano mi, że mam takie 
prawo aby rejestrować się te-
lefonicznie na wybrany dzień i 
godzinę jeśli jest wolna. 

Anna H. (dane personal-
ne do wiadomości redakcji)

Dodajmy, że pani Anna 
dzwoniła do Warszawy, do 
rzecznika praw pacjenta, 
który potwierdził jej ra-
cję w sprawie możliwości 

rejestrowania się telefo-
niecznie oraz zbyt skom-
plikowanych formalności, 
związanych z przeniesie-
niem karty, na co również 
poskarżyła się pacjentka. 

O wyjaśnienie utrud-
nień, związanych z reje-
stracją poprosiliśmy kie-
rownika NZOZ „Bukowa” 
Filia w Bolszewie, lek. 
med. Stefanię Karczew-
ską, której odpowiedź za-
mieszczamy poniżej.

 Zadzwoniliśmy też do 
kilku innych przychodni w 
Wejherowie. Okazuje się, 
że można w nich rejestro-
wać się telefonicznie. Tak 
jest m.in. w NZOZ „Nasz 
Dom” przy ul. Wałowej oraz 
w NZOZ przy ul. Puckiej .

trudny okres urlopowy

sYgNaŁY CZYteLNiKÓW

Rejestracja
przez telefon 

Wejherowian nie trzeba 
było namawiać do zbadania 
ciśnienia, tym bardziej, że po 
przeprowadzeniu badania 
pielęgniarki omawiały wynik, 
a dodatkowo udzielały facho-
wych porad. Prawidłowa war-
tość ciśnienia tętniczego po-
winna mieścić się w przedziale 
pomiędzy 120/80 - 139/89 mi-
limetrów słupa rtęci (mm Hg). 
Wszelkie odchylenia od tych 
wskaźników wymagają kon-
sultacji z lekarzem. 

- Regularne  pomiary ciśnie-
nia krwi są podstawą prawi-
dłowej kontroli i leczenia nad-
ciśnienia tętniczego, a także  
szansą uniknięcia ciężkich po-
wikłań, jakimi są tętniaki aor-
ty czy zawał serca” – zauważa 

Kampania „Ciśnienie na życie” 

Ważna profilaktyka
1 sierpnia na wejherowskim runku, w specjalnie przystosowanym Tirze 

prowadzona była bezpłatna akcja mierzenia ciśnienia krwi. Wiele osób sko-
rzystało z tej możliwości, a także z porad dotyczących profilaktyki schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego. Wejherowo znalazło się na trasie ogólnopol-
skiej kampanii „Ciśnienie na życie”. 

prof. Marian Zembala, dy-
rektor Śląskiego Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu, opiekun 
kampanii „Ciśnienie na życie”.

Z danych Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego 

wynika, że choroby układu 
naczyniowo-sercowego odpo-
wiadają za 4 proc. zgonów w 
Polsce. Każdego dnia z powodu 
tych schorzeń umiera w na-
szym kraju prawie 500 osób.

Tę międzynarodową impre-
zę z udziałem 350 zawodników 
z calej Europy po raz drugi or-
ganizują Polacy. 

Organizatorami zawodów 
są m.in. Ogólnopolski Komi-
tet Organizacyjny Biegu na 
Orientację Leśników, Centrum 
Informacyjne Lasów Państwo-

Mistrzostwa europy Leśników 

Biegi na orientację
We wtorek, 6 sierpnia rozpoczęły się XX Mistrzostwa Europy Le-

śników w Biegu na Orientację, rozgrywane m.in. w Wejherowie. 

wych, Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Gdańsku, 
Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Leśnictwa i Drzew-
nictwa Oddział w Gdańsku, 
Nadleśnictwa - Gdańsk, Wej-
herowo, Strzebielino oraz UKS 
Siódemka Rumia. 

 Wczoraj w parku w Wejhe-

rowie odbył się bieg sprinterski, 
nazywany biegiem parkowym. 
8 sierpnia o godz. 10.00 w 
parku rozegrane zostaną biegi 
średniodystansowe z metą w 
amfiteatrze. Wręczenie meda-
li nastąpi o godz. 14.00. Biegi 
sztafetowe odbędą się w sobotę 
w Gniewowie-Młynki. 
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KULTURA I ROZRYWKA

Dla licznej publiczności, 
złożonej z turystów, miesz-
kańców miasta i okolic, fanów 
wystąpiła jak zawsze żywioło-
wa Patrycja Markowska z 
zespołem. Koncert zwieńczył 
elektryzujący zespół „Zakopo-
wer” ze skrzypkiem i woka-
listą Sebastianem Karpie-
lem-Bułecką. Nowocześnie 
brzmiące utwory, inspirowane 
folklorem góralskim bardzo po-
dobały się publiczności.  

Dużo wcześniej na polanę w 
parku wjechała ogromna cięża-
rówka, na której zamontowano 
8-metrowy grill, na którym 
mistrz Robert Sowa przyrzą-
dzał, grillował, gotował najróż-
niejsze potrawy, wykorzystując 
regionalne, kaszubskie przepi-
sy i składniki. Dla uczestników 
pikniku była to niesamowita 
atrakcja, zobaczyć mistrza 
kuchni na żywo w trakcie pra-
cy, a także posmakować różno-
rodnych wspaniałości. 

Festyn i koncert ogólnopol-
skiego radia prowadzili Zyg-
munt Chajzer i Piotr Ja-
worski z Radia Złote Przeboje. 
Niezwykła impreza była organi-
zowana w ramach audycji „Zło-
te Przeboje na wakacjach”, a 
jej zadaniem było promowanie 
Wejherowa. Organizatorami 
festynu - obok radia - byli pre-
zydent Wejherowa oraz Wejhe-
rowskie Centrum Kultury. 

Ze studia usytuowanego na 

promocja miasta przy okazji przebojowej zabawy w parku

„Złote przeboje” na scenie 
i ...na ulicach Wejherowa

Przez całą sobotę, 27 lipca, Radio „Złote Przeboje” zapraszało 
słuchaczy do Wejherowa, głównie na odbywającą się tego dnia 
imprezę. Do odwiedzenia naszego miasta również w innym cza-
sie zachęcały ciekawostki i informacje, prezentowane pomiędzy 
muzycznymi przebojami. Po południu na polanie obok amfite-
atru rozpoczęła się impreza muzyczna i kulinarna, połączona z 
akcją prozdrowotną (mammobus do dyspozycji pań). Na scenie 
wystąpiły gwiazdy, oklaskiwane przez tłum mieszkańców i tu-
rystów, a wszystko w ramach audycji „Złote Przeboje na wa-
kacjach”. Uczestnicy festynu, od dzieci, przez młodzież do osób 
starszych, bawili się doskonale do późnego wieczora.

polanie wejherowskiego parku, 
radiowi dziennikarze relacjo-
nowali na całą Polskę przebieg 
festynu, efekty promującego 
Wejherowo turystycznego spa-
ceru po Wejherowie. W inter-
necie można również zobaczyć 
relację z imprezy. 

Patrycja Markowska oraz 
Sebastian Karpiel-Bułecka i 
zespół Zakopower, otrzyma-
li od prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta ob-
razy autorstwa wejherowskich 
plastyków - na pamiatkę i w 
podziękowaniu za wspaniały 
koncert.

W imprezie w Wejherowie, 
przy muzyce gwiazd polskiej 
estrady bawiło się kilka tysię-
cy osób. Nie zabrakło atrakcji 
dla dzieci, dlatego w parku wi-
dać było całe rodziny. Sponsor 
festynu ING Życie w trakcie 
imprezy prowadził kampanię 
społeczną pn. „Rak. To się le-
czy!”, zachęcając do wczesnej 
diagnostyki m.in. na miejscu 
można było wykonać bezpłatną 
mammografię.

A w radiu „Złote Przeboje” 
od rana rozbrzmiewała muzy-
ka oraz zapowiedzi festynu w 
wejherowskim parku. Na ante-
nie radiowej prezentowano też 
atrakcje Wejherowa, zachecając 
słuchaczy do odwiedzenia du-
chowej stolicy Kaszub. 

O mieście i regionie opowia-
dali m.in. Tomasz Fopke, dy-

rektor Muzeum Pismiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej oraz Bartłomiej  Muń-
ski z Sanktuarium Pasyjno-
-Maryjnego w Wejherowie. O 
Filharmonii Kaszubskiej i ofer-
cie kulturalnej miasta mówiła 
Jolanta Rożyńska, dyrektor 
WCK. O inwestycjach, zwłasz-
cza w pięknym parku informo-
wał zastępca prezydenta, Piotr 
Bochiński.

Słuchacze razem z repor-
terami radia „wędrowali”  po 
Wejherowie, dowiadując się 
wielu ciekawostek o mieście. 
Nie zabrakło informacji o za-
łożycielu Wejherowa oraz za-
bytkach i innych atrakcjach 
turystycznych. W ciągu kil-
kudziesięciu wejść na antenę 
udało się zaprezentować Wej-
herowo i okolice w różnorodny 
sposób. 

Festyn „Złote Przeboje na 
wakacjach” był świetną promo-
cją miasta, a wyrazem tego był 
liczny udział w zabawie tury-
stów, wypoczywających latem 
nad morzem. 

Fotorelację z sobotniego po-
południa i wieczora w  Parku 
im. A. Majkowskiego przedsta-
wiamy  na sąsiedniej str. 9. 

Jerzy Elvis Telesiński i Piotr Jaworski z Radia „Złote Przeboje” z uwagą słuchają 
Tomasza Fopke, który opowiada o tabace i innych kaszubskich zwyczajach. 
Poniżej ekipa radiowa przed wejherowskim ratuszem, gdzie rolę gospodarza i 
współorganizatora pełnił Michał Jeliński, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Pro-
mocji i Turystyki (w środku). Po prawej Piotr Schmandt, autor ciekawych książek z 
Wejherowem w tle, który również wypowiadał się w audycji radiowej.

Więcej zdjęć z tej imprezy 
można zobaczyć w Galerii i 
przy materiale na stronie: 
    www.pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

punkt informacji europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O g ł O s z E N i ER E K L A M A

*  transport   *  Wykopy 
*  Burzenie obiektów  
*  Wytwarzane betonu 
*  pomoc drogowa 
*  Mechanika pojazdowa
  przyjmujemy gruz po rozbiórkach
  przyjmujemy gruz budowlany
  szkolenia mechaników/sprzęt budowlany

gROth usługi sprzętowo-transportowe
roboty ziemne, żwirownia

BaZa:  Wejherowo ul. Budowlanych 25
tel. 58 738 94 38, biuro@groth.pomorskie.pl
Bolszewo, ul. Leśna 4,  58 672 24 54, 505 175 210

Tablicę umieszczoną na 
skwerku rozpoczynającym 
Park Pamięci i Tolerancji 
im. dr Rydygiera w Chełm-
nie odsłonił tego lata zastęp-
ca prezydenta Wejherowa,  
Bogdan Tokłowicz. To 
miejsce nazwano „skwerkiem 
przyjaźni”. U nas stanęła 
ławka zakochanych. Piękne 
i zabytkowe Chełmno szczyci 
się przechowywanymi w ko-
ściele farnym relikwiami św. 
Walentego i promuje się jako 
„miasto zakochanych”.

Przyjaźń Chełmna z Wej-
herowem rozpoczęła się w 
styczniu 2012 r. od promo-
cyjnej akcji Chełmińskich 
Walentynek, organizowanej 
w Centrum Handlowym „Ka-
szuby” w Wejherowie oraz 

Wejherowo założone przez Jakuba Wejhera w 1643 r., otrzy-
mało w 1650 r. prawa miejskie tj. prawo chełmińskie i była to 
ostatnia lokacja miasta na tym prawie  na Pomorzu.

Wojewodami  Chełmińskimi w latach 1466- 1793 byli człon-
kowie z rodu Wejherów: Ernest (dziadek Jakuba), Jan Jakub 
Wejher (ojciec Jakuba) Melchior (stryj) oraz Mikołaj, brat zało-
życiela Wejherowa. Drugi jego brat, Ludwik został pochowany 
w chełmińskim kościele pofranciszkańskim, a Magdalena Mor-
tęska 1554 – 1631 (babcia cioteczna Jakuba Wejhera) pełniła 
funkcję ksieni chełmińskiego klasztoru benedyktynek. 

W gotycko-renesansowym chełmińskim Ratuszu znajduje 
się Epitafium wojewody chełmińskiego Melchiora Wejhera.

W wejherowskim parku pojawił się ko-
lejny ciekawy obiekt. To „Ławeczka zako-
chanych”, kopia ławki, stojącej w parku w 
Chełmnie. W tym pięknym mieście w lipcu 
stanęła tablica z alfabetem kaszubskim i 
wizytówką miasta Wejherowa. Wszystko to 
z powodu przyjaźni i współpracy między 
dwoma miastami.

przekazaniem przez Urząd 
Miasta w Chełmnie informa-
cji na temat historycznych 
związków obu miast z rodzi-
ną Wejherów.

28 maja 2012 roku przed-
stawiciele Chełmna zostali 
zaproszeni do Wejherowa na 
uroczystą sesję Rady Miasta 
Wejherowa  podczas dorocz-
nych Dni Jakuba. Podczas 
sesji Burmistrz Miasta przed-
stawił związki Wejherowa z 
Chełmnem.  

Współpracę, owocującą 
wzajemnymi wizytami, roz-
poczęły najstarsze gimnazja 
w obu miastach. W przypad-
ku Wejherowa jest to oczywi-
ście Gimnazjum nr  1, które-
go uczniowie byli w Chełmnie 
wiosną br. 

Wejherowo i Chełmno - zaprzyjaźnione miasta

Ławka zakochanych

Co łączy Wejherowo z Chełmnem?

Koszt operacji dla dwóch osób, to 160 tys. zł. Jako młodzi biega-
cze, którzy mają na swym koncie starty w maratonach, postanowi-
li przebiegnąć dla nich razem 2200 km, co daje 75 zł na kilometr. 
Wystartowali 31 lipca z Wrocławia i w zależności od dyspozycji,  
każdego dnia zamierzają przebiec ok. 50-80 km. 

Do Wejherowa planują przybiec ze Słupska 10 sierpnia wie-
czorem, a do kolejnego etapu, którym będzie Gdynia, wystartują z 
Wejherowa 11 sierpnia (w niedzielę) o 9.30. Rozgrzewkę roz-
poczną ok. godz. 9.00  na placu Jakuba Wejhera, a mieszkańcom 
będą udzielać informacji na temat tej akcji. 

Każdy, kto chciałby przekazać swój jeden kilometr - czyli 75 
zł, na rzecz chorych dziewczyn, proszony jest o dokonanie wpłaty 
na konto: 89114011370000244060001001 z dopiskiem „Dla Ka-
tarzyny Ordak i Aleksandry Marciniak”. Dotychczas na to konto 
wpłynęło 28 972 zł, czyli 18 procent potrzebnej sumy. 

Szczegóły na stronie: www.biegiemprzezswiat.pl

75 zł za każdy kilometr

Biegną dla Kasi i Oli
Dwaj studenci - Karol Dzieciątko „Dzieciak” i  Ma-

ciej Bonawentura Zachoszcz, biegną dookoła Polski, 
żeby zebrać pieniądze dla dwóch chorych na dystro-
fię mięśniową dziewcząt: Katarzyny Ordak i Alek-
sandry Marciniak. Jak zapewniają, jedyną szansą 
jest dla nich przeczep komórek macierzystych w 
Chinach. 
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 KULTURA I HISTORIA
Nowa książka Włodzimierza Zaczka opowiada o relacjach polsko-niemieckich

prusacy na Kaszubach

Autor i okładka jego 
książki, wydanej w 
tym roku przez Wy-
dawnictwo „Bernar-
dinum” w Pelplinie.
Poniżej fragment 
grobu Augustyna 
Westphala oraz jego 
synów: Waltera i Hu-
gona. Wszyscy trzej 
zginęli 7 września 
1939 roku przed wła-
snym domem, z rąk 
hitlerowców.

Ciekawe, choć tragiczne losy niemieckiej rodziny Westphalów, mieszkającej od 
1795 w okolicach Luzina, opisał w swojej najnowszej książce Włodzimierz Zaczek. 
Tym razem pisarz zmierzył się z tematyką historyczną, opartą na faktach.  Ukazuje 
pięćdziesięcioletni wycinek z życia rodziny na tle burzliwych wydarzeń politycznych 
i przemian społecznych. Pokazuje losy ludzi, którzy żyli tu naprawdę, ciężko praco-
wali, przyjaźnili się lub spierali, przeżywali strach, miłość, radość. Bohaterami po-
wieści „Prusacy” są Polacy i Niemcy, żyjący obok siebie na Kaszubach.

„Nie ma złych narodów, są 
tylko źli ludzie...” – głosi motto 
książki.  Mieszkający w Lu-
zinie Włodzimierz Zaczek 
opisał relacje między Niemca-
mi i Polakami, przez wiele lat 
żyjących obok siebie w zgodzie, 
mimo, że różniła ich narodo-
wość i wyznanie. 

Wojna wszystko zmieniła i 
wyzwoliła w ludziach najgorsze 
cechy. Tragedię przeżyły rodzi-
ny kaszubskie i niemieckie, bo 
wszyscy opłakiwali zabitych 
przez hitlerowców bliskich. 

Kolejną gehennę przeżyli, 
kiedy w 1945 roku weszły na 
Pomorze wojska radzieckie, 
traktujące rodowitych miesz-
kańców nie lepiej niż hitle-
rowcy. Zło pojawiło się także 
pośród dawnych sąsiadów, bo 
niektórzy okazali się zawistni 
i chciwi, chętnie sięgając po 
cudzą własność, kosztem nie-
szczęścia innych ludzi.

 CUDEM OCALONY
Głównym bohaterem książ-

ki „Prusacy” jest urodzony w 
1903 roku Otton Westphal, 
Niemiec, ożeniony z Kaszub-
ką, Moniką. Dobry i pracowity 
człowiek, z miłości do żony i 
wbrew woli rodziców przeszedł 
na katolicyzm, a jego siedmioro 
dzieci chodziło do polskiej szko-
ły. Mimo że w czasie okupacji 
pomógł wielu Polakom,  okrut-
ny los zgotowali mu sowieccy 
wyzwoliciele, widzący w nim 
tylko Niemca. 

Otton cudem przeżył tułacz-
kę o głodzie oraz ciężkie wię-
zienie, aby prosto z celi śmier-
ci, dzięki pomocy życzliwych 
ludzi powrócić do Milwina, a 
właściwie Milwińskiej Huty, 
jak dawniej nazywała się nie-
wielka osada. Tam stał (i stoi 
do dzisiaj) jego rodzinny dom 
– gospodarstwo Augustyna i 
Marthy Westphalów, które 

po wojnie prowadził Otton z ro-
dziną. Doczekał się siedmiorga 
dzieci. Zmarł podobnie jak jego 
żona Monika w latach osiem-
dziesiątych XX wieku i spoczy-
wa na cmentarzu w Luzinie. 

Grób jego ojca,  Augusty-
na i dwoch młodszych braci, 
zastrzelonych w pierwszych 
dniach wojny przez Niemców 
(!) znajduje się na cmentarzu w 
Smażynie, niedaleko kościoła, 
do którego chodzili Westpha-
lowie. Był to jedyny w okolicy 
kościół ewangelicki, a oni byli 
protestantami. 

DAWNE ŻYCIE
W książce Włodzimierza 

Zaczka poznajemy wielu daw-
nych mieszkańców Luzina, 
Milwina i okolic, m.in. sołtysa 
Adolfa Kossa, przyzwoitego 
człowieka, który zmarł tragicz-
nie z winy sowieckich „wyzwo-
licieli”, a także szanowanego i 
zasłużonego księdza Mieczy-
sława Sumińskiego. 

Czytając „Prusaków” przy-
glądamy się życiu  społeczno-
ści, a zwłaszcza wielodzietnej 
rodziny, w której wszyscy cięż-
ko pracują, a dzieci rywalizują 

o miejsce przy misce z ciepłą 
strawą. Dowiadujemy się o sto-
sunkach, panujących na wsi, o 
zwyczajach i nastrojach.

WSPOMNIENIA
Skąd autor, który nie pocho-

dzi z gminy Luzino, bo wycho-
wywał się w Wejherowie, ma 
takie wiadomości? Skąd zna 
zdarzenia, których opisu próż-
no szukać w książkach i doku-
mentach?

- Moja żona Adela, której za-
dedykowałem tę książkę,  jest 
wnuczką Ottona Westphala, 
córką jego córki Elżbiety – wy-
jaśnia Włodzimierz Zaczek. – 
Zainteresowałem się ciekawą 
historią rodzinną. Korzystałem 
z informacji i wspomnień mo-
jej teściowej, ale także wielu 
innych osób. Cieszę się, że mo-
głem je przelać na papier i w ja-
kimś stopniu odtworzyć świat, 
którego już nie ma. Dodałem 
odrobinę opartej na faktach 
fikcji literackie, bo książka ma 
formę powieści.

Dodatkowym jej walorem są 
rodzinne zdjęcia oraz dialogi w 
trzech językach, po polsku, ka-
szubsku i niemiecku. Pojawia 

Włodzimierz Zaczek 20 lat pracował w Straży Pożarnej. Po-
tem prowadził własną firmę. Pisaniem zajął się na dobre do-
piero na emeryturze. Jest autorem książek:  „Ocalony” i  „Była 
sobie gmina” i  „Dziki kraj”. Kolejne pozycje, przygotowane do 
druku czekają na wydanie.  Książki „Był sobie kraj” oraz „Była 
sobie planeta” poruszają tematy współczesne, zawierając 
m.in. opowiadania satyryczne. 

Najnowszym pomysłem, nad którym pracuje obecnie pan 
Włodzimierz, jest powieść roboczo zatytułowana „Menel”, 
opowiadająca o bezdomnym, który zaopiekował się porzu-
conym niemowlęciem. Ta historia oparta jest na prawdziwych 
tragicznych wydarzeniach sprzed kilku lat.

Fakt, że w dojrzałym wieku pan Włodzimierz rozpoczął ka-
rierę pisarza nie jest jedynym zaskakującym zwrotem w jego 
życiu. W wieku 48 lat podjął studia prawnicze i skończył je po 
pięciu latach. Obok książek i innych zainteresowań, pasją pana 
Włodzimierza jest praca w ogrodzie oraz podróże. 

się tam jeszcze język rosyjski, 
którym posługują się żołnierze 
radzieccy. Czytelnik może być 
jednak spokojny, ponieważ 
obok niemieckojęzycznych i 
kaszubskich zdań nie zabrakło 
tłumaczenia na polski.

 Włodzimierz Zaczek zadał 
sobie nie tylko ten trud. Czy-
tając jego powieść i zawarte 
w niej szczegółowe informacje 
historyczne i nie tylko (są np. 
ceny mięsa czy pszenicy z po-
czątku XX wieku) widać, jak 
starannie przygotował się do jej 
napisania. Wystarczy zresztą 
spojrzeć na bogatą bibliografię. 

„Prusacy” to fragment hi-
storii Kaszub, zwłaszcza gminy 
Luzino. Polecamy ją nie tylko 
mieszkańcom tej gminy, bo cie-
kawe losy bohaterów i zwroty 
akcji, napisane przez życie, wcią-
gają jak sensacyjna powieść.

Anna Kuczmarska

pisanie, podróże i praca w ogrodzie
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KULTURA

Nieodłącznym elementem 
wakacji były zabawy integra-
cyjne. Ponadto dzieci mogły 
się sprawdzić w zadaniach 
plastycznych (wykonywanie 
plakatów, herbu z Gryfem Ka-
szubskim, tworzenie makiety), 
sprawnościowych (konkurencje 
sportowe, turniej drużyn) czy 
audiowizualnych. 

W pierwszym tygodniu 
dzieci brały udział w tworzeniu 
Telewizji Tuwimowskiej – re-
alizację tego projektu można 
oglądać na stronie internetowej 
biblioteki. Ponadto uczestnicy 
rozwijali umiejętności czytel-
nicze – uważnego słuchania, 
czytania ze zrozumieniem i 
zdobywania informacji. 

W czasie wakacji w bibliote-
ce odbywają się spektakle wy-
stawiane przez grupę Duet z 
Krakowa. Ogladają je nie tylko 
uczestnicy lipcowych zajęć.

Na zakończenie akcji dzieci 
i rodzice zostali zaproszeni do 

Konkursy, zabawy i telewizja tuwimowska

Wakacje z książką
W lipcu w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 

przy ul. Kaszubskiej 14 odbywały się zajęcia dla dzieci pod hasłem „W bibliotece jak 
w domu – bezpieczne spotkania z książką”. W spotkaniach, prowadzonych we współ-
pracy z Biblioteką Pedagogiczną (Filia w Wejherowie), wzięło udział 5 drużyn, które 
rywalizowały ze sobą, wykonując zadania artystyczne, regionalne i sportowe. 

obejrzenia Telewizji Tuwimow-
skiej – uczestnicy zobaczyli sie-
bie w filmach po raz pierwszy. 
Dyrektor biblioteki Danuta 
Balcerowicz i zastepca pre-
zydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz wręczyli dzieciom 
nagrody, podobnie jak spekta-
kle  ufundowane przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Wejherowska biblioteka po 
raz kolejny zadbała o to, aby 
młodzi czytelnicy wykorzystali 
czas wakacji twórczo i ciekawie. 
Dzieci biorące udział w spotka-
niach miały okazję uczestni-
czyć w zajęciach rozwijających 
ich wrażliwość, wyobraźnię i 
umiejętności interpersonalne. 

Już teraz zapraszamy 
wszystkich czytelników do 
udziału w kolejnych zajęciach 
organizowanych przez Powia-
tową i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Wejherowie.

Katarzyna Rafałko

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zaprasza wszystkich Czytelników do udziału w akcji wspólne-
go cichego czytania w przestrzeni publicznej „KsięgoZbiór”, 
która odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia o godz. 16:00 w 
Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego.

Weź ulubioną książkę, usiądź i czytaj z nami! Celem 
ogólnopolskiej kampanii jest promocja czytelnictwa.

poczytajmy razem

Uczestnicy zajęć w bibliotece za swoje zaangażowanie twórcze i udział w rywalizacji otrzymali nagrody.

Od niedzieli 4 sierpnia w Wejherowskim Centrum Kul-
tury - Filharmonii Kaszubskiej oglądać można wystawę fo-
tograficzną "Wejherowo... z innej perspektywy" autorstwa 
Jakuba Świątkiewicza. 

Projekt dokumentalny "Wejherowo" realizowany jest 
przez Autora zdjęć od 2011 roku. Wejherowo zmienia się 
każdego dnia a celem, jaki sobie założył jest ukazanie tych 
zmian na fotografiach.

11 sierpnia o godz. 10.00 Państwowy Teatr Lalki Tęcza 
zaprezentuje w wejherowskiej Filharmonii przedstawienie 
„Czerwony Kapturek”. Spektakl opatrzono podtytułem 
„bajkowy galimatias”, bowiem jego konstrukcja oparta 
na improwizacji. To rodzaj zabawy w teatr, w której dzieci 
biorą bezpośredni udział. To widowisko pełne zabawnych 
sytuacji, gagów i skeczy, przeznaczone jest dla widzów od 
lat 3. Bilety: 12 zł normalny, 10 zł grupowy (m.in. 10 osób).

Muzyczne lato w parku
W parku miejskim w kolejne letnie niedziele można po-

słuchać ciekawych koncertów. 11 sierpnia o godz. 17.00 
na letniej scenie wystąpi zespół sFORa. 

Zespół pochodzi z Wejherowa, a jego skład tworzą za-
równo doświadczeni muzycy, którzy swoją rockową drogę 
rozpoczęli jeszcze w latach 80-tych jak i młodzi, dynamicz-
nie rozwijający się muzycy. Grupa tworzy własne utwory w 
klimacie blues rockowym. 

W niedzielę 25 sierpnia o godz. 17:00 w wejherow-
skim parku wystąpi wokalista pochodzący z Portugalii, 
João Nuno Faria teixeira de sousa. Artysta jest piosen-
karzem, tekściarzem i gitarzystą, laureatem kilku konkur-
sów muzycznych w Portugalii, autorem muzyki filmowej i 
teatralnej. Wstęp wolny. 

Kabaret i satyra
18 sierpnia o godz. 17.00 w Wejherowie wystapi popu-

larny Kabaret aNi MRu MRu (bilety: 50 zł), natomiast 19 
sierpnia o godz. 19.00 na scenie Filharmonii Kaszubskiej 
zobaczymy artura andrusa (bilety: 35 zł). 

Wszystkie miejsca na program A. Andrusa „Myśliwiecka” 
są już zarezerwowane, ale nieodebrane rezerwacje przepa-
dają 5 dni przed wydarzeniem.

aga Zaryan
29 sierpnia o godz. 19.00 zaplanowano koncert dla 

miłośnikom jazzu! Aga Zaryan jest dziś rozpoznawalną 
w świecie wokalistką jazzową młodego pokolenia, która 
przybliża współczesnej publiczności to, co najlepsze w hi-
storii jazzu. Bilety na ten koncert kosztują 60 zł.

Z innej perspektywy

WCK ZapRasZa
Bajkowy galimatias

Od 5 do 16 sierpnia w bibliotece trwają warsztaty malar-
skie dla dorosłych, które prowadzi Longina Wysocka. 

Ponadto przez całe wakacje od wtorku do piątku w go-
dzinach od 10.30 do 11.00 w bibliotecznym kąciku dla dzieci, 
odbywać się również będą „Literackie spotkania z Wróżką”.

Malowanie i wróżka
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SPORT

Turniej był bardzo mocno 
obsadzony, a większość biorą-
cych w nim udział zespołów ma 
duże sukcesy sportowe. UKS 
Dubler Opole Lubelskie to 
mistrz Polski Turnieju Orlika 

W Opolu odbył się finał krajowy Turnieju „Mała Piłkarska Kadra 
Czeka”. Województwo Pomorskie reprezentowały zawodniczki GO-
SRiT Luzino, ostatecznie zajmując 8 miejsce.

z ubiegłego roku, Szczyt Bogu-
szów Gorce, Rolnik Biedrzycho-
wice, LUKS Sportowa Czwórka 
Radom, LKS Naprzód Sobolów 
- to drużyny ligowe, posiadające 
seniorki grające na wysokim 

szczeblu rozgrywek ligowych. 
- Mieliśmy szanse zagrać 

z najlepszymi i nie jest wsty-
de przegrać turniej po pięknej 
walce  - mówi Piotr Klecha, 
dyrektor GOSRiT Luzino.

piłka nożna. Luzinianki na turnieju 

Zagrały z najlepszymi

Zawodniczki: Julia Damps, Weronika Mutke, Klaudia Kunkel, Karolina Płotek, 
Klaudia Pietkun, Julia Klawikowska, Zuzanna Hajkowicz, Weronika Kalbarczyk i 
Zuzanna Kalbarczyk oraz trener Rafał Freitag. 

Dziewczynka od 4 lat trenuje zawo-
dowo a sukcesy zawdzięcza nie tylko 
talentowi, ale również wielogodzinnym 
treningom każdego dnia. Daria jest za-
wodniczką klubu SGA Gdynia, człon-
kiem kadry wojewódzkiej młodzików i 
reprezentuje z powodzeniem zarówno 
klub, jak i region w Polsce. 

W minionym roku szkolnym re-
prezentowała Pomorze w wielu zma-
ganiach sportowych. 11-letnia zawod-
niczka z Luzina zdobyła II miejsce w 
Drużynowym Pucharze Polski w GA w 
Łomiankach oraz III miejsce indywidu-
alnie w wieloboju. 

W Międzynarodowych Zawodach 
w GA w Słowenii zajęła 12 miejsce. W 
maju tego roku Daria wzięła udział w 
Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży z rocznika 2001/2002. 
Brało w nich udział 70 zawodniczek, a 
w tej rywalizacji Daria zajęła 28 miejsce. 

W roku  2013/2014 Darię Rutkowską 
czekają trudne wyzwania sportowe, w 
których na co dzień pomaga jej  trenerka 
Joanna Pęgowska, która wychowała 
wiele zawodniczek reprezentujących 
Polskę  na arenie międzynarodowej.

11-letnia mieszkanka Luzina, Daria Rutkowska, uczennica Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej w Gdyni, 
skończyła wakacje szybciej niż jej rówieśnicy. Z końcem lipca wró-
ciła do intensywnych treningów, aby przygotwać się do kolejnego 
sezonu sportowego.

gimnastyka artystyczna

sukcesy 11-letniej Darii

Daria Rutkowska, zawodniczka SGA Gdynia.

Dzieci:
1. Dominika Lenkiewicz z 

Chłapowa
2. Pola Miłosz z Wejherowa
3. Maja Ładkowska z Rumi
4. Oliwia Bednarska z Rumi
 OPEN - singiel kobiet:
1. J. Jaworska - Rumia
2. I. Szeleżyńska - Rumia
3. K. Ossowska - Reda
4. A. Gnaczyńska - Reda
OPEN - debel kobiet:
1. J. Jaworska/I. Szeleżyń-

ska z Rumi
 OPEN singiel mężczyzn:
1. T. Sulewski - Rumia
2. Ł. Ławryniewicz - Rumia

3. W. Abramowicz - Reda
4. O. Grabowski - Rumia
 OPEN - debel mężczyzn:
1. T. Sulewski/O. Grabow-

ski - Rumia
2. W. Abramowicz/A.Tamas 

- Reda
3. I. Lubiszewski/P. Romań-

ski - Reda
4. J. Milewczyk/Ł. Ławryn-

kiewicz - Puck/Rumia
 
Następny wakacyjny tur-

niej tenisa ziemnego na kor-
tach w Redzie odbędzie się  24 
sierpnia. Początek rywalizacji o 
godz. 10.00. 

Na kortach tenisowych MOKSiR Reda odbył 
się wakacyjny turniej tenisa ziemnego. Zawod-
nicy rywalizowali w pięciu kategoriach. Poni-
żej wyniki turnieju.

Najlepsi tenisiści w singlach mężczyzn podczas waka-
cyjnego turnieju tenisowego w Redzie.

tenis ziemny. Wakacyjny turniej w Redzie

Rywalizują na kortach

Wejherowianie w pojedynku z wałbrzyszanami byli bezradni, 
a po stracie gola już w 19 minucie nie potrafili zagrozić bramce 
Górnika. W pierwszej połowie tylko przez kilka pierwszych minut 
wejherowianie próbowali grać z sensem, potem grała tylko druży-
na gości. Brakowało pomysłu na grę. Miejmy jednak nadzieje, że 
to: „pierwsze koty za płoty”. 

Zobaczymy już niebawem bo 17 sierpnia kolejny mecz w Pu-
charze Polski z  pierwszoligowcem GKS Tychy. Pojedynek ze Ślą-
zakami z Tychów, odbędzie się na stadionie na Wzgórzu Wolności 
w Wejherowie, o godzinie 18.00. Sprzedaż biletów od 12 sierpnia. 

Gryf Orlex Wejherowo: Tułowiecki - Osłowski, Kostuch, 
Skwiercz, Warcholak - Dettlaff, Łuczak - Brzuzy (56 Więcek), Łu-
czak (46 Krzemiński), Gicewicz - Bejuk 

piłka nożna. ii liga

Zawiedli na 
inaugurację

Na inaugurację rozgrywek II ligi Gryf Or-
lex Wejherowo na własnym boisku przegrał 
z Górnikiem Wałbrzych 0:1. 
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spRZeDaM 
NieRuChOMOŚĆ
Sprzedam mieszkanie w 

Wejherowie, 1-pokojowe plus 
kuchnia z aneksem, na parte-
rze, 39 m kw. Tel. 530 773 331

 * * *
Sprzedam  działkę budowla-

ną  w Kębłowie,  Nowa Wieś Lę-
borska,  1100 m 2  cena 48 000 

zł. Teren pięknie położony 
pod lasem. Tel. 602 306 210 

 * * *
Sprzedam 2 działki  budow-

lane 616 m 2  + 647 m 2  w 
Redzie, przy ul 12 Marca. Cena 
260 zł m 2. Tel. 602 306 210

 * * *
Sprzedam działkę ogrodni-

czą w Wejherowie, przy ul. Su-
charskiego. Cena 13 000 zł. 

Tel. 518 542 061
 * * *
Sprzedam dom  o pow. 270 

m 2/ 6 pokoi + salon; działka 
750m 2 z 2 garażami , Reda Cie-
chocino,  ul. Świerkowa. 

Tel. 602 306 210
 * * *
NOWA NIŻSZA CENA!! Sprze-

dam mieszkanie w Wejherowie 
Śmiechowie na Osiedlu Sikor-
ski Park 31,40 m pierwsze pię-
tro ,salon z aneksem, sypialnia, 
łazienka, balkon. Blisko sklepy, 
plac zabaw, boisko, mzk, skm. 
Mieszkanie bardzo zadbane. 
Tanie w utrzymaniu. POLECAM! 

Tel. 516 033 798
 * * *
Nowy dom parterowy typu 

dworek, 2500 m od śródmie-
ścia Wejherowa. Od północ-
nego zachodu przylega do 
lasu. Powierzchnia domu 135 
m kw., działki 900 m kw. Solid-
ne ogrodzenie. Cena 450 tys. 
zł.  Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie 3-pokojowe, parter 
do I piętra lub inne propozycje. 

Tel. 661 664 085
 * * *
Dom w Wejherowie, budyn-

ki gospodarcze, działka 1202 m 
sprzedam. Tel. 501 549 579

 * * *
Sprzedam bezpośrednio 

działkę budowlaną 548 m2 w 
Redzie-Rekowie. 

Tel. 603 567 624
 * * *
Sprzedam lub zamienię 

połowę domu z ogrodem na 
mieszkanie w bloku 1 lub 2 pie-
tro. Cena do negocjacji  - tylko 
Wejherowo. Tel. 664 516 987

Sprzedam mieszkanie 59 m, 
3 pokoje z aneksem kuchen-
nym z 2007 roku, I piętro, Wej-
herowo Śmiechowo (ul. Necla), 
249 tys. zł (do negocjacji). 

Tel. 505 597 770

WYNaJMĘ
Poszukuje do wynajęcia 

niedrogiego mieszkania na 
dłuższy okres czasu. Osoby do-
rosłe plus łagodny czysty kun-
del.  Tel. 794 073 585

 * * *
Garaż w centrum miasta 

wynajmę. Tel. 602 173 077 
 * * *
Małżeństwo bezdzietne 

szuka kawalerki od zaraz, bez 
kaucji. Tel. 519 710 779

 *  *  *
Wynajmę mieszkanie 2-po-

kojowe, 44,7 m kw. umeblo-
wane na Os. Kaszubskim w 
Wejherowie.  Tel. 512-643-515

spRZeDaM
Przyczepę camping 4 m za-

rejestrowaną oraz lodówkę 85 
cm.  Tel. 605 423 517

 * * *
Nosidełko  od 0-15 kg. 
Tel. 518 542 983
 * * *
Sprzedam tanio nowy kom-

plet: sofa 3-osobowa z pojem-
nikiem na pościel, 2 fotele, 2 
pufy, zdobione drzewem w 
kolorze złotym. Cena 1180 zł. 
Wejherowo.  Tel. 510 519 919

 * * *
Łóżko i dwa stoliki nocne 

400 zł, manekin damski 100 
zł; kuchenka indukcyjna nowa 
bez gwarancji 200 zł. 

Tel. 608 325375
 * * *
Komoda jasne drewno, 4 

szuflady na środku, robiona na 
zamówienie za 600 zł; lustro 
kwadratowe z drewnianą ramą 
za 160 zł; szafka pod kompa 
wysuwana półka, szafka za 400 
zł, wisząca półka na kwiaty za 
20 zł, półka na radio stojąca 30 
zł; pistolet natryskowy do ma-
lowania ścian 70 zł. Odkurzacz 
ręczny za 50 zł;  suszarka stoją-
ca za 500 zł; przyrząd do ćwi-
czeń za 500 zł mało używany.  

Tel. 725 171 656
 * * *
FELGI stalowe 15 rozstaw 

śrub 5X112 Passat, audi cena 
40 zł.  Tel. 516 256 424

Nowy przedłużacz bębnowy 
230 V3, miękki ,gumowy o dłu-
gości 50 m, 4 gniazda z klapka-
mi hermetycznymi cena 150 zł. 

Tel. 516 256,424
 * * *
NOKIĘ 2700 classic bez sim-

loka w bardzo dobrym stanie 
na gwarancji cena 200 zł, Wej-
herowo. Tel. 784 808 700

 * * *
Dysk twardy 80 GB cena 45 

zł. Tel. 516 256 424
 * * *
Zestaw wypoczynkowy skó-

rzany 3+1+1 w bardzo dobrym 
stanie, kolor kremowy, cena 
3200 zł, Wejherowo. 

Tel. 784 808 700
 * * *
Kino domowe Panasonic 

5.1, w bardzo dobrym stanie, 
wejście USB odtwarza wszyst-
kie formaty, cena 350 zł,  Wej-
herowo. Tel. 784 808 700

 * * *
Sprzedam sofę 3 osobową 

oraz sofę 2 osobową, ze skóry 
ekologicznej, koloru czarnego. 
Mało używana, stan bardzo do-
bry, cena 700 zł do negocjanci. 

Tel. 605-936-683
 * * * 
Kuchenkę gazową, 4-palni-

kową z piekarnikiem. 
Tel. 530 773 331
*  *  *
Wózek inwalidzki dla osoby 

dorosłej. Tel. 512-643-515

KupiĘ
Kupię stare meble: Sypial-

nia, biurko, kredens , stół. 
Tel. 602 306 210

MOtORYZaCYJNe
Citroen AX 1,5 diesel. 1996 r. 

Pięciodrzwiowy. Centralny za-
mek, auto alarm, CD. Przegląd 
do 06.2014 r., OC do 11.2013 r. 
Samochód b. ekonomiczny, do 
4 l ON na 100 km. Cena 3000 zł. 

Tel. 661 664 085.
 * * *
Sprzedam mercedesa C- 2.2 

d rok 1994, AF CZ AA CD H, 
cena 4,2 tys. Wejherowo. 

Tel. 667 645 522

pRaCa
Szukam pracy  - kierowca 

kat. B C D E, aktualne wpisy w 
prawie jazdy, karta kierowcy, 
doświadczenie.

Tel. 667 645 522

Zlecę wywiercenie studni. 
Tel. 512-627-176
Pani, 45 lat, każda dodatko-

wa praca, tylko sms proszę. 
Tel. 794 073 585
 * * *
Kierowca kat. B C D E aktu-

alne badania i wpisy w prawo 
jazdy. karta kierowcy , doświad-
czenie, szuka stabilnej pracy z 
godziwym wynagrodzeniem. 

Tel. 667 645 522
 * * *
Emerytowana pielęgniarka 

poszukuje pracy w Wejherowie. 
Tel. 58 677 17 61
 * * *
Zaopiekuję się starszą osobą 

lub dzieckiem na terenie Wej-
herowa. Tel. 514 794 725

 * * *
Poszukuję studentki do 

współpracy z firmą FM GROUP. 
Zainteresowane osoby proszę 
o kontakt: 727-923-756

NauKa
Nauczyciel muzyki,- eme-

ryt w Wejherowie, udziela lek-
cji gry na gitarze, akordeonie, 
mandolinie, skrzypcach,- za 
niewielką opłatą.

Tel. 665 570 808.

pOMOC
Przyjmę ubranka dla chłop-

ca od roku do 3 lat. 
Tel. 506 998 261
 * * *
Wielodzietna rodzina przyj-

mie wózek i zabawki. 
Tel. 515 595 31

Prywatne  
ogłoszenia  drobne 

zamieszczamy  
bezPłatnie

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl 
  lub sms-em  na numer 
telefonu:   606 101 502

Każde ogłoszenie ukaże 
się w dwóch kolejnych wy-
daniach gazety, chyba że 
nadawca zaznaczy inaczej. 

sKuteCZNa ReKLaMa 
W  puLsie WeJheROWa

606  629  454
redakcja@pulswejherowa.pl
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TURYSTYKA

R E K L A M A

Teresa Kowalska, doświadczona przewodniczka i prezes Koła PTTK w Wejherowie, 
prezentuje dorosłym turystom, dzieciom i młodzieży m.in. ekspozycję w ratuszu. 
Można tam glądać eksponaty, związane z kulturą kaszubską (instrumenty, hafty) 
oraz makietę starego miasta w Wejherowie. Jest też wspaniała makieta Kalwarii 
Wejherowskiej. Obie cieszą się zainteresowaniem.                       Fot. Leszek Spigarski

Wakacyjni goście zwiedzają Wejherowo

Zabytki, położenie
i atrakcje regionalne

To znakomita okazja, aby 
dowiedzieć się czegoś więcej 
o własnym mieście, które jest 
coraz bardziej popularne. Jego 
historię i współczesne atrakcje 
poznają goście z całej Polski. 
Zainteresowani indywidualni 
turyści oraz grupy oprowadza-
ne są przede wszystkim po Kal-
warii Wejherowskiej, kościele 
św. Anny, po ratuszu, Pałacu 
Przebendowskich i Keyserling-
ków oraz po pięknym parku 
miejskim. Dodatkową atrakcją 

Co roku latem piszemy o wakacyjnym zwiedzaniu Wejherowa z 
przewodnikiem PTTK, bo właśnie w tym czasie na ulicach miasta 
można zobaczyć grupy turystów. Do Wejherowa przyjeżdżają na 
ogół osoby, wypoczywający na morzem, ale bezpłatne zwiedzanie 
to także atrakcja dla mieszkańców miasta i okolicy. 

jest nowoczesny gmach Filhar-
monii Kaszubskiej.

Turyści chwalą miasto i na 
ogół są mile zaskoczeni jego za-
bytkami, a także pięknym po-
łożeniem. Wiele osób interesuje 
się kaszubskim rodowodem 
Wejherowa i jego mieszkań-
ców, a wszystko to pomaga w 
promocji miasta w Polsce. A 
przecież mamy się czym po-
chwalić!

Pracownicy Urzędu Miasta 
starają się, aby ulotki, zapra-

szające turystów do Wejhero-
wa trafiały do pensjonatów i 
ośrodków wypoczynkowych. 
Ulotki wysyłane są do więk-
szości punktów informacji tu-
rystycznej na Pomorzu oraz do 
wszystkich parafii w naszym 
województwie. Pomocny jest 
też internet i prasa. 

Wycieczki rozpoczynają się 
codziennie (do 20 sierpnia) o 
godz. 11.00 na pl. Jakuba Wej-
hera, gdzie czeka przewodnik.

Zapraszamy.                    AK.


