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Ukazuje się od 2011 roku

Okres kampanii wyborczej w samorządach to naturalnie czas rozliczenia włoda-
rzy z tego, co zostało przez nich zrobione i czy zrealizowali swoje obietnice wybor-
cze sprzed czterech lat. Dziś Redakcja Pulsu analizuje Wejherowo. Przyglądamy 
się temu, co osiągnął w minionych czterech latach Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt wraz ze swoim zespołem z Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo. 
Zapytaliśmy też mieszkańców Wejherowa o ich opinię. Zachęcamy Czytelników 
do refleksji i oceny.                                             Str. 7-9

wYboRY 2018:
oceniamy samorządowców

Nagroda dla
starosty 
gabrieli Lisius

Władze miasta zdobyły ogromne pieniądze na rozwój, co wpłynęło na zamożność 
Wejherowa. Dzięki ponad 50 mln złotych  dotacji jest możliwe wykonanie wielu 
potrzebnych mieszkańcom inwestycji. To duży sukces prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta.                                                                   Str. 3

w Y b o R C Z Y

Węzeł Śmiechowo (Zryw) - zakończony I etap po północnej stronie drogi krajowej nr 6.

Puls za tydzień

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 
została laureatką Plebiscytu „Orzeł Sa-
morządu” w kategorii: Najlepszy Staro-
sta Pomorza. 

Celem konkursu  jest uhonorowanie najak-
tywniej działających włodarzy z województwa 
pomorskiego. Nagroda przyznawana jest co 4 
lata, na zakończenie kadencji i jest podsumo-
waniem pracy samorządowców.               Str. 5

Starosta Gabriela Lisius tuż po odberaniu nagrody 
w otoczeniu radnych i członków Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego.

Zgodnie z zapowiedzią, w okresie przedwyborczym 
„Puls Wejherowa” będzie się ukazywał co tydzień. Na-
stępne wydanie 11 października. Zapraszamy do lektury!
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA
Kontrolują oświetlenia ulic

Nieprawidłowości w oświetleniu ulic nale-
ży zgłosić dyżurnemu straży Miejskiej,  pod nr 
tel.: (58) 677-70-40 lub 986. 

Jak co roku strażnicy przeprowadzają kontrolę 
oświetlenia ulicznego w Wejherowie ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na nieprawidłowości w oświetle-
niu przy przejściach dla pieszych, na  skrzyżowaniach 
i przy drogach oraz placach. 

Nieprawidłowości ujawniono w 50 miejscach, w 
tym 5 dotyczy miejsc przejść dla pieszych, a w 45. 
awarii oświetlenia Funkcjonariusze zwrócili również 
uwagą na oświetlenie miejsc użyteczności publicz-
nej, niebędących w zarządzie miasta, m.in. tereny 
PKP, drogi powiatowe i wojewódzkie. 

Bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych znaj-
duje się na drodze wojewódzkiej, vis a vis pawilo-
nu z zabytkową drabiną strażacką na ulicy 3 Maja. 
Wniosek o doświetlenie tego miejsca i odmalowanie 
znaków poziomych P-10, tzw. zebry trafi do zarządcy 
drogi: marszałka wojewódzka pomorskiego. Stwier-
dzone awarie na bieżąco przekazywane są firmom 
zajmującym się konserwacją oświetlenia.

Miasto Wejherowo odpowiada za oświetlenie na 
217 ulicach. Lampy uliczne zamontowane są na 2546 
słupach. 

Galeria handlowa liczą-
ca ponad 16 tys. m kw. po-
wierzchni, pomieści 60 lokali 
handlowo-usługowych, m.in. 
markety spożywcze oraz 
sklepy i butiki odzieżowe. 
Znajdzie się tam również 
wydzielona strefa gastro-
nomiczna. Powstanie także 
parking na ponad 300 aut.

Roboty budowlane roz-
poczęły się od ogrodzenia 
terenu, na którym w ostat-
nich miesiącach funkcjono-
wał dziki parking (m.in. w 
sąsiedztwie wejherowskiego 
ZUS). Potem ten teren spe-
netrują archeolodzy, a na-
stępnie rozpoczną się tam 
głębokie wykopy i inne pra-
ce ziemne, poprzedzające 
samą budowę. 

W najbliższych latach ta 
część centrum miasta prze-
kształci się w nowoczesną i 
użyteczną przestrzeń.

Rusza budowa, dziki parking  zlikwidowany

galeria w centrum za dwa lata
Kto jeszcze nie zauważył informujemy, że przygotowano plac budowy, na którym po-

wstanie galeria handlowa. Będzie nosić nazwę „Srebrny Potok”, a jej budowa będzie 
trwała od osiemnastu do dwudziestu czterech miesięcy, czyli dwa lata. Galeria powstaje 
w kwartale ulic Srebrny Potok, Wałowa, Świętego Jana i Sienkiewicza.

Plac w centrum Wejherowa, między ulicami Św. Jana, Wałową i Sienkiewicza 
został ogrodzony. Zamiast parkujących licznych samochodów wkrótce pojawią 
się tam maszyny budowlane.

Autobusy, dowożące mieszkańców Wejherowa na uroczysto-
ści w Sanktuarium Piaśnickim pojadą trasą:

Osiedle Kaszubskie - Prusa - Pomorska - Kochanow-
skiego - I Brygady Panc. WP - Ofiar Piaśnicy - Piaśnica.

Przystanek początkowy znajdować się będzie przy Szkole nr 
11 na ul. Prusa.  Odjazdy w kierunku Piaśnicy zaplanowano o 
godzinie: 9.00, 9.30, 10.00, 10,30 i 11.00.

Na odcinku od ulicy Prusa do przystanku przy ul. Ofiar Pia-
śnicy autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystan-
kach MZK.

Pasażerów przyjeżdżających pociągami SKM prosimy o sko-
rzystanie z przystanku „Broniewskiego Dw. PKP” w kier. Re-
dy, położonego przy wyjściu z tunelu Dworca PKP Wejherowo. 

Powrót z Piaśnicy do Wejherowa po zakończeniu uroczysto-
ści około godziny 13:30.

Przejazdy pasażerów autobusami Miejskiego Zakładu Ko-
munikacji Wejherowo Spółka z o.o. do Lasu Piaśnickiego są 
bezpłatne. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa koszty 
przejazdów do Lasu Piaśnickiego pokryte zostaną ze środków 
Miasta Wejherowa.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z 
uroczystościami w Lesie Piaśnickim w niedzielę 7 października 2018 roku uruchomione 
zostanie specjalne połączenie autobusowe oznakowane napisem P I A Ś N I C A.

Miejskim autobusem na uroczystości w Piaśnicy

bezpłatny przejazd

odjazdy autobusów:
ul. Prusa szkoła 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00

ul. Pomorska   9:01 9:31 10:01 10:31 11:01

ul. Kochanowskiego - sKM Nanice 

   9:03 9:33 10:03 10:33 11:03

ul. Chopina  9:04 9:34 10:04 10:34 11:04

ul. broniewskiego - Dw. PKP 

   9:06 09:36 10:06 10:36 11:06

ul. broniewskiego Dw. PKP 

   9:09 09:39 10:09 10:39 11:09

ul. ofiar Piaśnicy  9:11 9:41 10:11 10:41 11:11

Piaśnica (przystanek końcowy) 
   9:26 09:56 10:26 10:56 11:26

W domu przy ul. Puckiej znajdującym się na przeciwko 
przychodni zdrowia (NZOZ), rozszczelnił się prawdopodob-
nie piec centralnego ogrzewania, a wydostający się tlenek 
węgla spowodował podtrucie aż siedmiu osób, a cztery osoby 
zostały poważniej poszkodowane, tracąc przytomność. 

Po godzinie 15 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej zo-
stała powiadomiona o tym wypadku w centrum miasta. 

Po zakończeniu działań ratowniczych przez strażaków 
do akcji wkroczyli także ratownicy medyczni, którzy przy-
stąpili do badań oraz ratowaniem osób najbardziej poszko-
dowanych. Część poszkodowanych została przewieziona do 
szpitala, a pozostali zostali zaopatrzeni medycznie. Teraz 
specjaliści będą ustalać okoliczności zdarzenia oraz przyczy-
ny wydobywania się tlenku węgla na tak dużą skalę.

Na miejsce wypadku przybyły dwa zastępy PSP w Wejhe-
rowie, jeden zastęp OSP Wejherowo, zastępca komendanta 
PSP w Wejherowie, wejherowscy policjanci oraz zespoły ra-
townictwa medycznego.

Niebezpieczny tlenek węgla

Poważne 
podtrucia

Strażacy ratownicy z Wejherowa mieli w 
poniedziałkowe popołudnie ręce pełne ro-
boty. Siedem osób zatruło się groźnym tlen-
kiem węgla.
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Razem ze środkami zdo-
bytymi przez prezydenta-
Krzysztofa Hildebrandta w 
latach poprzednich, jest to 
już ponad 100 mln zł dodat-
kowych środków wykorzy-
stanych na rozwój miasta, 
który służy mieszkańcom.

Wszyscy pamiętamy re-
nowację Kalwarii Wejhe-
rowskiej, modernizację ul. 
Wałowej, rewitalizację Par-
ku Miejskiego czy budowę 
nowego WCK - Filharmonii 
Kaszubskiej za pieniądze 
unijne. Z  kolei ulica Necla 
czy Orzeszkowej powstały z 
dofinansowania pozyskane-
go w ministerstwach.  

Co ważne,  przez te 
wszystkie lata prezydent 
Krzysztof Hildebrandt zdo-
był ogromne doświadczenie, 
wiedzę i umiejętność w 

- Miasto szeroko korzysta ze 
środków unijnych, ale również do-
tacji ministerialnych czy fundu-
szy ochrony środowiska. Dobrze 
wykorzystuję szanse, które mamy. 
Wszyscy wejherowianie na tym sko-
rzystali. Wejherowo się zmienia i 
dalej będę je zmieniał wspólnie z 
mieszkańcami. Najważniejsze, że 
kolejne nowe projekty są już przy-
gotowywane. 

Rozwój Wejherowa generalnie nie jest na kredyt. Za-
dłużenie Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i 
bezpiecznym poziomie -  wskaźnik zadłużenia na koniec 
2017 roku wyniósł 25,9 proc., a za maksymalny przyjmu-
je się 60 procent. Co więcej, stawki miejskich podatków 
od pięciu lat są w tej samej wysokości, zaś niektóre staw-
ki są nawet niższe. 

To właśnie skuteczne pozyskiwanie przez prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta dotacji, umożliwiło w kadencji 
2014-2018 wzrost wydatków  na inwestycje o ponad 26 
procent w stosunku do kadencji 2010-2014, do kwoty 
prawie 144 mln zł. Na pierwszy rzut oka widać, że bez 
tych 50 mln zł wiele potrzebnych mieszkańcom inwe-
stycji po prostu by nie powstało.

skorzystali wszyscy mieszkańcy

władze wejherowa zdobyły 
ogromne pieniądze  na rozwój

AKTUALNOŚCI

Dzięki ponad 50 milionom złotych dotacji możliwe jest wykona-
nie wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji i wpłynęło to na 
zamożność miasta.. To duży sukces!  Bez tych pieniędzy nie byłoby 
budowy np. Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem i parkingami 
koło dworca PKP, które obecnie powstają. To właśnie skuteczne 
pozyskiwanie dotacji przez prezydenta miasta umożliwiło wzrost 
wejherowskich inwestycji do 144 mln  zł w ostatnich czterech latach. 

ostrożni z kredytami, 
mocni w dotacjach

wejherowo wykorzystuje 
szanse rozwojowe

Miasto wejherowo zapra-
sza mieszkańców i mieszkanki 
województwa pomorskiego,  
którzy ukończyli 25 rok życia, 
do udziału w projekcie  „ja 
w internecie. Program szko-
leniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych”.

Szkolenie w zakresie funk-
cjonowania w świecie cyfro-
wym jest bezpłatne. Do wyboru 
jest w 7 obszarów tematycz-
nych:  Rodzic w internecie,  Mój 
biznes w sieci, Moje finanse i 
transakcje w sieci, Działanie w 
mediach społecznościowych, 
Tworzę własną stronę interneto-
wą (blog), Rolnik w sieci, Kultura 
w sieci.  Rekrutacja chętnych do 
udziału w projekcie trwa od 24 
do 30 września 2018 r.

Osoby zainteresowane pro-
simy o zapoznanie się z Regula-
minem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie oraz złożenie doku-
mentów rekrutacyjnych, do-
stępnych w następujących 
instytucjach: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Wejhe-
rowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Urząd Miejski w Wejhe-
rowie, które również przyjmują 
zgłoszenia do projektu.

Zakres kompetencyjny szko-
leń obejmuje: obsługę kompu-
tera, wyszukiwanie informacji, 
obsługę poczty elektronicznej, 
posługiwanie się serwisami in-
ternetowymi przydatnymi w 
pracy, życiu codziennym i roz-
rywce, korzystanie z aplika-
cji bankowych, zakupowych, 
usług administracji publicznej, 
innych e-usług i portali spo-
łecznościowych, tworzenie wła-
snych blogów, a także zasady 
bezpieczeństwa w internecie 
i korzystanie z legalnych źró-
deł kultury. Szkolenia będą do-
stosowane do stopnia wiedzy 
uczestników i będą prowadzo-
ne prze instruktorów z do-
świadczeniem dydaktycznym. 
Uczestnicy będą wypełniali test 
kompetencji cyfrowych, a na 
zakończenie projektu ankietę 
ewaluacyjną. Zajęcia będą or-
ganizowane od 3.12.2018 r. do 
20.06.2019 r. Szczegółowe in-
formacje pod numerami telefo-
nu 58 677 70 57 i 58 677 70 10.

Kompetencje
cyfrowe

Kurs

To są konkrety - 50 mln zł dofinansowania ze środków 
zewnętrznych zostało przeznaczonych na aż piętnaście 
projektów inwestycyjnych i szesnaście projektów nieinwe-
stycyjnych, a najważniejsze to :

•   Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) 
•   Węzeł i Śmiechowo (Zryw) 
•   Likwidacja starych pieców i zastąpienie ich ekologicz-

nym ogrzewaniem
•   Termomodernizacja budynków
•   Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9
•   Zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8
•  Place zabaw: w Parku Miejskim, powstające przy ul. 

Iwaszkiewicza i przy osiedlu Dzięcielskiego.
•  Rewitalizacja Śródmieścia m.in. remonty budynków i 

podwórek
•  Projekty kulturalne (kino, teatr) 
•  Projekty edukacyjne (czytelnictwo, wyposażenie szkół)
•  Projekty społeczne (pomoc żywnościowa, Klub Inte-

gracji Społecznej, prace społecznie użyteczne)
• Projekty zdrowotne (doposażenie gabinetów pielę-

gniarskich w szkołach)

Warto zauważyć, że nie ma sensu przygotowywać 
wniosków o dotacje tylko po to, aby chwalić się ich po-
zyskaniem, gdyż zawsze trzeba z pieniędzy miasta za-
pewnić tzw. wkład własny, czasami nawet 50 procent. 
Trzeba wybrać te zadania, które są najbardziej korzyst-
ne dla mieszkańców i rozwiązują istotne problemy. Cała 
sztuka polega na tym, aby dopasować realne potrzeby 
miasta do dostępnych funduszy.

Na co wejherowo pozyskało 
środki w kadencji 2014-2018?

Krzysztof  Hildebrandt,  prezydent Wejherowa:

zakresie skutecznego pozy-
skiwania funduszy i realizo-
wania inwestycji miejskich, 

co obecnie wyraźnie go wy-
różnia spośród wszystkich 
kandydatów na prezydenta.

W najbliższy weekend w Filharmonii Kaszubskiej po raz siódmy odbę-
dzie się  Festiwal Przygody, czyli pełne atrakcji spotkania z podróżnika-
mi. Prezydent Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają!



4

www.pulswejherowa.pl4 października 2018

INWESTYCJE I WYDARZENIA

- Wyremontowaliśmy ciąg 
pieszo-jezdny, który dla po-
prawy bezpieczeństwa jest 
wyposażony w progi zwal-
niające. Nawierzchnia 
wykonana jest z estetycz-
nej kostki - informuje Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – 
Równie oczekiwane przez 
mieszkańców było dodatko-
we oświetlenie. Mieszkańcy 
są zadowoleni i z tego cieszy-
my się najbardziej. Przed na-
mi kolejne wyzwania w tym 
rejonie miasta, planujemy 
przede wszystkim remont 
nawierzchni ul. Harcerskiej.

Z nowego chodnika i 
miejsc parkingowych miesz-
kańcy są bardzo zadowoleni.

- Dziękujemy za tę inwe-
stycję. Miasto pięknie wyre-
montowało ten chodnik, jest 
teraz bardzo estetycznie, 
jasno i bezpiecznie dzięki 
zamontowanym latarniom - 
mówi Leon Łukaszewski, 
przewodniczący wspólnoty 
mieszkaniowej z ul. Harcer-
skiej.  - Trzykrotnie skła-
daliśmy projekt dotyczący 

Nowy plac zabaw dla 
dzieci jest wyposażony w 
trampoliny, huśtawkę i 
ściankę aktywności. Z ko-
lei, siłownia zewnętrzna 
zostanie powiększona o do-
datkowe dziesięć urządzeń. 
Zamontowane zostaną tak-
że ławeczki, stojak rowero-
wy i stolik do gry w szachy.

- W parku powstała ko-
lejna strefa zabawy, tym 
razem dla dzieci i młodzie-
ży - mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Oprócz tego 
rozbudowana o kolejne ele-
menty została strefa fitness, 
na siłowni zewnętrznej bę-
dą mogły ćwiczyć m.in. 
osoby z niepełnosprawno-
ściami ruchowymi. To ko-
lejne w Wejherowie miejsce 
wielopokoleniowej rekre-
acji, zarówno dla młodzie-
ży, jak i seniorów.

Koszt inwestycji to ponad 
270 tys. zł, z czego 50 tys. zł 
pochodzi ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach programu 
rozwoju małej infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokolenio-
wym - Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) Edycja 2018.

Na ul. Harcerskiej w Wejherowie w rejonie bloku nr 4 jest bez-
piecznie i estetycznie, ponieważ powstał tam nowy, wygodny ciąg 
pieszo-jezdny. Miasto utwardziło i powiększyło także teren prze-
znaczony na miejsca postojowe. Poza tym zamontowano dodatko-
we słupy oświetleniowe. Zadowoleni są mieszkańcy.

Modernizacja części ul. harcerskiej

Zadowoleni
mieszkańcy

budowy chodnika do budże-
tu obywatelskiego, ale nie 
udało nam się zdobyć pod-
czas głosowania wystarcza-
jącej liczby głosów. 

Słowa te potwierdza Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa: - Projekt miesz-
kańców ul. Harcerskiej nie 
znalazł się wśród zwycię-
skich projektów budżetu 
obywatelskiego, z powodu 
niewystarczającej liczby gło-

sów oddanych przez miesz-
kańców. Został jednak  
doceniony przez włodarzy 
miasta i inwestycja zgod-
nie z zapowiedziami pre-
zydenta, została wykonana 
- mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz. - To świadczy o tym,  
że warto składać projekty 
do budżetu obywatelskie-
go,  bo  widzimy jakie pro-
jekty są bardzo potrzebne 
z punktu widzenia miesz-
kańców i realizujemy je.

Nowa nawierzchnia z kostki.

W wejherowskim parku dobiega końca budowa kolejnego placu 
zabaw przy istniejącej siłowni zewnętrznej, która także jest rozbu-
dowywana. Ta inwestycja jest realizowana w ramach rewitalizacji 
Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego.  

Kolejne miejsce do rekreacji w parku

Nowy plac zabaw

Takie urządzenia do zabawy to dla dzieci prawdziwa 
frajda.             Fot. Urząd Miejski

- Rewitalizacja wejhe-
rowskiego parku trwa już 
ponad 10 lat, a rozpoczęła 
się, kiedy pełniłem funkcję 
zastępcy prezydenta - mówi 
Wojciech Kozłowski, wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. -  Co roku wyko-
nywaliśmy różne prace. W tej 
kadencji zmodernizowany 
został staw, wyremontowa-
ny mostek, powstały nowe 
ścieżki i woliera, trwa budo-
wa kolejnego placu zabaw 
i rozbudowa siłowni. Dzięki 
inwestycjom park staje się 
coraz bardziej atrakcyjny, jest 
tłumnie odwiedzany przez 
mieszkańców,  którzy bardzo 

chętnie spędzają tu czas. To 
miejsce bardzo się zmieniło 
przez ostatnie lata i miesz-
kańcy z tego korzystają, co 
pokazuje, że przyjęty kiedyś 
kierunek działań był słuszny.

Rewitalizacja od 10 lat

Do składu Wejherowskiego Zespołu ds. Seniorów powołano 
następujące osoby - jako przedstawiciele Prezydenta Miasta 
Wejherowa: zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
- przewodniczący Zespołu, Robert Kozłowski - zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej, Alicja 
Włodarczyk - inspektor ds. ekonomicznych w Zespole oraz 
przedstawiciele organizacji i środowisk działających na rzecz 
seniorów:  Roman Białas - prezes Stowarzyszenia Akade-
mia Złotego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stani-
sław Harasiuk - przewodniczący Rady Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Bożena Krywald - Wejherowski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku YMCA, Krystyna Laskowska - 
koordynator Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Podczas pierwszego spotkania Wejherowskiego Zespołu ds. Seniorów prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt wręczył powołania wszystkim członkom zespołu. Zespołem 
kierować będzie Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

wejherowski Zespół ds. seniorów

YMCA, Krystyna Misze - sekretarz Rady Kombatantów i i 
osób Represjonowanych, Zygmunt Pałasz - prezes Stowa-
rzyszenia Wejherowska Wspólnota Pokoleń i Wacław Po-
trykus - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt rozmawiał z człon-
kami zespołu o propozycjach uaktywnienienia środowiska 
seniorów. Zespół ds. Seniorów stanowi organ doradczy i 
inicjatywny prezydenta Wejherowa w zakresie spraw do-
tyczących osób starszych. Do kompetencji Zespołu należy 
wypracowywanie propozycji działań na rzecz realizacji pro-
gramów związanych z aktywizacją osób starszych, które na 
podstawie wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wiedzy 
wspomagają przedsięwzięcia miasta kierowane do Seniorów.  Fot. Urząd Miejski

Prezydent Krzysztof Hildebrandt spotkał się z wejhe-
rowskimi seniorami.
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AKTUALNOŚCI

25 września br. poznali-
śmy laureatów tegorocznej 
edycji konkursu „Orzeł Sa-
morządu” organizowanego 
przez redakcję „Magazynu 
Pomorskiego”. Uroczysta 
gala odbyła się w Ratuszu 
Głównego Miasta Gdańsk. 
Podczas wydarzenia na-
grodzono wyróżniających 

Nagroda „orzeł samorządności” dla starosty wejherowskiego

gabriela Lisius najlepszym starostą Pomorza
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius została laureatką Ple-

biscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii – Najlepszy Starosta 
Pomorza. Celem konkursu jest uhonorowanie najaktywniej 
działających włodarzy z województwa pomorskiego. Nagroda 
przyznawana jest co 4 lata, na zakończenie kadencji i jest pod-
sumowaniem pracy samorządowców. 

się samorządowców z wo-
jewództwa pomorskiego w 
kategorii - najlepszy wójt, 
burmistrz, prezydent i sta-
rosta Pomorza.

 W tegorocznej edycji zdo-
bywczynią tytułu Najlepszy 
Starosta Pomorza została 
Gabriela Lisius. 

- To uhonorowanie mojej 

czteroletniej pracy jako sta-
rosty - mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 
- Kończąca się kadencja by-
ła bardzo pracowita. Jako 
najważniejszy cel obraliśmy 
pozyskanie jak największej 
ilości środków z Funduszy 
Unijnych na realizację wie-
lu ważnych przedsięwzięć 
edukacyjnych, kulturalnych 
czy społecznych z myślą o 
mieszkańcach powiatu wej-
herowskiego. Dzięki staran-
nie zaplanowanej strategii 
działania oraz dobrze na-
pisanym wnioskom, w cią-
gu czterech lat pozyskaliśmy 
do budżetu powiatu blisko 
50 mln zł środków zewnętrz-
nych m.in. na: szkolnictwo 
zawodowe, modernizację 
obiektów szkolnych, aktywi-
zację osób bezrobotnych oraz 
remonty dróg. 

Plebiscyt został zorga-
nizowany po raz trzeci. 
Oceniający brali pod uwa-
gę m.in. sposób zarządza-
nia powiatem, efektywność 
w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych, inwestycje 
poczynione w ostatnich czte-

Naukowo-autobiogra-
ficzne spotkanie z Kosmą 
Moczkiem, zatytułowane 
„Autyzm i spółka” zorgani-
zowało Wejherowskie Sto-
warzyszenie na rzecz Osób 
z Autyzmem i Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-

rech latach, wspieranie lo-
kalnej przedsiębiorczości 
czy współpracę z innymi sa-
morządami.  

- W tej kadencji posta-
wiłam na współpracę z 
władzami samorządowymi 
wszystkich gmin i miast na-
szego powiatu, która przyno-
si wymierne efekty - zaznacza 
Gabriela Lisius. - Wynikiem 

tych działań jest realizacja 
wielu istotnych dla społecz-
ności lokalnej przedsięwzięć 
w zakresie poprawy infra-
struktury drogowej, oświa-
towej czy społecznej. Nasza 
praca polega przede wszyst-
kim na tym, aby współpra-
cować i pracować dla ludzi 
- podkreśla Starosta Wejhe-
rowski.

Warto przypomnieć, że 
w 2016 r. Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius zo-
stała laureatką Plebiscytu 
„Kobieta Sukcesu”, organi-
zowanego przez Konwencję 
Przedsiębiorców Wojewódz-
twa Pomorskiego.  Wyróż-
nienie zostało przyznane za 
osiągnięcia zawodowe oraz 
działalność społeczną.

gabriela Lisius – radna powiatu od początku jego 
funkcjonowania, czyli od 1998 r. obecnie pełni funkcję 
Starosty Wejherowskiego.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor 
nauk ekonomicznych, wykładowca w szkołach wyż-
szych, inicjatorka powstania pierwszej uczelni wyż-
szej w Wejherowie.

Od lat zaangażowana w rozwój oświaty, podnoszenie 
jakości kształcenia oraz dbanie o infrastrukturę powia-
towych placówek edukacyjnych. Na ten cel pozyskała ze 
środków unijnych i budżetu państwa blisko 30 mln zł.

Wspiera akcje charytatywne, współpracuje ze śro-
dowiskiem seniorów, osób niepełnosprawnych, ho-
norowych dawców krwi i społecznych instruktorów 
medycznych. Za aktywną działalność społeczną odzna-
czona Złotym Krzyżem Zasługi.

Związana od wielu lat ze środowiskiem rzemieślniczym. 
Powołała Powiatową Radę Przedsiębiorczości w celu roz-
woju i promocji gospodarczej powiatu.

Starosta Gabriela Lisius z zaszczytną nagrodą w towarzystwie Marszałka 
Pomorskiego Mieczysława Struka i  Edmunda Wittbrodta, prezesa Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

O tym, że dotyk może być problemem, ból może wywołać nawet miękkie ubranie; o tym, 
że dźwięki bywają trudne do zniesienia, a światło świeci czasem za mocno mówił podczas 
spotkania w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie Kosma Moczek. Gość ciekawie opo-
wiadał o autyzmie na przykładach z własnego doświadczenia.

debrandt, który wspólnie 
ze swoim zastępcą Arka-
diuszem Kraszkiewiczem 
wzięli udział w wydarzeniu. 

Podczas spotkania uczest-
nicy poznali naukowe i oso-
biste spojrzenie na autyzm 
oraz wszystko, co się z nim 

wiąże. Dowiedzieli się także, 
jak mądrze wspierać rozwój 
człowieka w spektrum. 

Kosma Moczek, inży-
nier wynalazca, fotograf, 
skrzypek, człowiek ze spek-
trum autyzmu, przeciera 
nowe szlaki w postrzeganiu 

i rozumieniu autyzmu - cało-
ściowego zaburzenie rozwoju 
dziecka o podłożu neurolo-
gicznym. 

Autyzmu nie da się wyle-
czyć. Dotyka wielu obszarów 
życia i powoduje, że dzieci 
rozwijają się inaczej. 

Osoby z autyzmem inaczej 
odbierają otaczający je świat. 
Autyzm może powodować 
nadwrażliwość na bodźce. 
Nawet delikatny dotyk mo-
że sprawiać realny i fizyczny 
ból lub odwrotnie - nawet sil-
ne uderzenie jest ledwo wy-
czuwalne. Nadwrażliwość na 
dźwięki czy kolory sprawia, 
że osoby z autyzmem czują 
się przytłoczone.

Jednak osoby autystycz-
ne mają bardzo bogaty 

świat wewnętrzny, bywają 
wszechstronnie uzdolnione, 
a własnym pasjom potrafią 
poświęcić się bez reszty. Ko-
sma Moczek był traktowany 
trochę jak indywidualista, 
a ludzie nauczyli się jego 
wrażliwości.

- Nie potrafię robić rzeczy, 
które dla większości świata 
są oczywiste, a jednocześnie 
potrafię robić rzeczy, które 
są prawdziwą magią - mówi 
Kosma Mroczek.

Autyzm i spółka - niezwykłe spotkanie z Kosmą Moczkiem

bogaty świat wewnętrzny i liczne talenty
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WYDARZENIA

Medale za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego 
otrzymali:

Brygida Śniatecka - mieszkanka Redy, artystka, au-
torka ilustracji do książek pisarzy kaszubskich. W tym roku 
obchodziła jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Jest człon-
kiem Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” w Wej-
herowie. Głównym motywem jej twórczości są kwiaty. Nie 
stroni też od pejzażu i obiektów architektury. 

Teresa Dembkowska - hafciarka, propagatorka kultu-
ry kaszubskiej, społecznik. Prowadzi kursy i warsztaty oraz 
wspiera doświadczeniem i umiejętnościami innych twórców. 
Należy do Klubu Hafciarskiego „Tulpa” i Klubu Plastyków 
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie. Jest 
członkinią Zrzeszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Uczy 
haftu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i w szkołach pod-
stawowych.

Zbigniew Rolbiecki - nauczyciel, trener lekkiej atletyki 
i działacz sportowy. Pracując w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym wychował wielu medalistów Mistrzostw 
Polski „Sprawni Razem”. Organizował Mistrzostwa Woje-
wództwa Pomorskiego i Igrzyska Wojewódzkie dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Był współorganizatorem Ogólnopolskich 
Biegów Jakuba Wejhera, przekształconych w imprezę pn. 
„Wejherowo Biega”. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem 
Klubu Sportowego „Wejher”. W 2001 r. został trenerem ka-
dry narodowej w biegach średnich i długich.

Hubert Skrzypczak - bokser, medalista olimpijski, 
mistrz i wicemistrz Europy. Boksował w barwach m.in. Gry-
fa Wejherowo, Zawiszy Bydgoszcz i GKS Wybrzeże Gdańsk. 
W 1965 r. w Berlinie zdobył tytuł wicemistrza Europy, dwa 
lata później w Rzymie złoty medal mistrzostw Europy, a w 
1968 r. w Meksyku brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Był 
mistrzem Polski i pięciokrotnym wicemistrzem. W swojej ka-
rierze stoczył 243 walki, z czego 208 wygrał, a 3 zremisował. 
Mieszka w Wejherowie, jest członkiem honorowym Wejhe-
rowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf”.

Jan Szulc - muzyk, dyrygent, społecznik, organista, re-
gionalista i propagator kultury kaszubskiej. Od 30 lat zwią-
zany z Chórem ,,Pięciolinia” z Lini. Zespół jest laureatem 
wielu nagród, wystąpił w telewizji ogólnopolskiej z kaszub-
skimi pieśniami religijnymi oraz wziął udział w wykonaniu 
„Pierwszej Kaszubskiej Pasji”. W 2011 roku chór otrzymał 
medal „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. W 2016 i 
2017 r. chór ,zdobył III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu 
Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu.  

Hubert Szymosz - artysta, malarz, twórca unikatowych 
dioram. Mieszkaniec Rumi, w tym roku obchodzi jubileusz 
50-lecia pracy twórczej. Zajmuje się również malarstwem 
olejnym, wykonuje kopie obrazów dawnych mistrzów nie-
mieckich, holenderskich i polskich. H. Szymosz w swojej ga-
lerii organizuje żywe lekcje ze sztuką dla dzieci i młodzieży. 

Chór Lira im. ks. Ormińskiego z Rumi pod dyrek-
cją Katarzyny Januszewskiej -  tym roku obchodzi 80-le-
cie działalności. Wykonuje zarówno muzykę religijną, jak i 
świecką. Chór dał setki koncertów i występów gościnnych w 
Polsce i za granicą rozsławiając polskie pieśni. 

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego (PZS nr 1) w Wejherowie odbyła się uroczysta Gala Kultury Po-
wiatu Wejherowskiego. W trakcie spotkania wręczono medale „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, jako wyraz szczególnego 
wyróżnienia i uznania za wkład w dzieło rozwoju i promocji powiatu oraz Nagrody Remusa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej. Wydarzenie odbyło się w ramach XIV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego.

uroczysta gala wręczenia nagród w ramach XIV Dni Kultury Powiatu wejherowskiego

Zasłużeni dla Powiatu wejherowskiego

NAGRODę REMuSA 
otrzymali:

Aleksandra Janus (na 
zdjęciu obok siedzi pierw-
sza z prawej) - dyrygentka 
chóralna, nauczyciel mu-
zyki oraz pracownik działu 
muzyki Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. 
Jest współzałożycielką oraz 
kierownikiem artystycz-
nym Wejherowskiego Chó-
ru Mieszanego „Camerata 
Musicale”, prowadzi Zespół 
Wokalny I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Wejhero-
wie oraz Chór Szkoły Pod-
stawowej nr 9 w Wejherowie. 
Inicjatorka i dyrektor arty-
styczny Ogólnopolskiego 
Festiwalu Chóralnego 50+ 
organizowanego od 2016 r. 
w Wejherowie. 

Zespół Fucus z Wejhe-
rowa reprezentowany przez 
Patrycję Klein i Rafała 
Rompcę (siedzą od lewej) - 
powstał w 2003 r. i wykonuje 
muzykę folkową: irlandzką, 
bretońską, szkocką oraz 
szanty. Tworzy własne pio-
senki i kompozycje do tek-

stów w języku kaszubskim. 
W tym roku grupa obchodzi-
ła jubileusz piętnastolecia 
działalności artystycznej. 
Zespół wylansował wiele 
przebojów współczesnej mu-

zyki kaszubskiej znanych z 
regionalnych,  jak i ogólno-
polskich anten radiowych i 
telewizyjnych. Grupa ma na 
swoim koncie wiele wyróż-
nień i nagród zdobytych pod-

czas festiwali w całej Polsce. 
Dzięki bogatemu repertu-
arowi oraz zainteresowaniu 
członków zespołu muzyką 
folkową Fucus zyskał wiel-
ką popularność.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Laureaci nagród i przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego
Fot. Starostwo w Wejherowie
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Podsumowujemy kadencję 2014-2018 w wejherowie

wybory 2018 - oceniamy samorządowców
Okres kampanii wyborczej w samorządach to naturalnie czas rozliczenia włodarzy z tego, co zostało przez nich zrobione i czy zre-

alizowali swoje obietnice wyborcze sprzed czterech lat. Dziś Redakcja Pulsu analizuje Wejherowo. Przyglądamy się temu, co osią-
gnął w minionych czterech latach Prezydent Krzysztof Hildebrandt wraz ze swoim zespołem z Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo. 
Zapytaliśmy też mieszkańców Wejherowa o ich opinię. Zachęcamy Czytelników do refleksji i oceny.

Na podstawie dostępnych danych i pytań skie-
rowanych do urzędu Miejskiego Redakcja Pulsu 
ustaliła, że w kadencji 2014-2018:

1.   Wydatki inwestycyjne wzrosły ponad 26 procent w 
stosunku do kadencji 2010-2014 i  zamkną się w obecnej 
kadencji kwotą prawie 144 mln zł, przy czym zadłużenie 
Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i bezpiecz-
nym poziomie, a stawki miejskich podatków od pięciu lat są 
w tej samej wysokości, zaś niektóre stawki są nawet niższe.

2.   Ponad 50 mln zł pozyskały władze miasta z dotacji 
zewnętrznych na rozwój Wejherowa.  Te środki zostały wy-
korzystane na projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne 
dla mieszkańców. 

3.   Lista wszystkich inwestycji wykonanych w kadencji 
2014-2018 i będących w trakcie realizacji jest wyjątkowo 
długa - łącznie ponad 130 zadań. 

4. Zostało wybudowanych, utwardzonych lub wyremon-
towanych  56 ulic, chodników, skwerów i parkingów, zaś 
kolejne 4 są w trakcie realizacji.  Powstało 9 rond wraz z 
dojazdami, 1 jest w budowie, zaś w 489.  mieszkaniach ko-
munalnych i zarządzanych przez miasto zostały wykonane 
różnego rodzaju remonty.

5.   W Wejherowie każdego roku wiele się działo, nie tylko 
w inwestycjach. Mieszkańcy korzystali w wydarzeń kultu-
ralnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych. Utrzy-
mano wysoki poziom wejherowskiej oświaty. 

6.   Miasto wygospodarowało środki m.in. dotacje dla sto-
warzyszeń i budżet obywatelski - Mieszkańcy bezpośrednio 
decydowali na co zostaną wydatkowane miejskie pieniądze. 

Wybrane szczegóły i wykazy przedstawiamy 
na kolejnych stronach 8-9 

Nasza analiza na stronie 3

Elżbieta Kilikowska,
emerytka

grzegorz Pohnke,
student

- Moim zdaniem miasto myśli o 
seniorach, o ludziach starszych i po-
maga im być aktywnymi także na 
emeryturze. To ważne! Korzystam 
z tych możliwości, a także z takich 
wspaniałych miejsc w Wejherowie, ta-
kich jak piękny i przyjazny dla wszyst-
kich park czy Filharmonia Kaszubska. 

Latem do parku chodzę na zajęcia 
jogi, na nordic walking, a także na ple-
nerowe koncerty, których z przyjem-
nością słuchają zwłaszcza seniorzy. 
Razem ze słuchaczami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku bywamy w Filhar-
monii na koncertach, spektaklach i 
innych wydarzeniach artystycznych.

Dzięki wielu ciekawym zajęciom my 
seniorzy integrujemy się i rozwijamy 
nasze zainteresowania, a prezydent 
Wejherowa spotyka się z nami, intere-
suje się  i wspiera nasze inicjatywy.

 - Jestem zadowolony, że Wej-
herowo się rozwija w różnych dzie-
dzinach. W mieście powstają m.in. 
nowe obiekty sportowe. Sam upra-
wiam sport, a w Wejherowie nie bra-
kuje miejsc, gdzie można korzystać 
z zajęć sportowych i rekreacyjnych. 
Boisk i innych obiektów jest napraw-
dę sporo, a powstają kolejne. To 
oznacza, że władze miasta nie zapo-
minają o młodzieży. 

Dla młodych mieszkańców or-
ganizowane są imprezy muzyczne 
m.in. w amfiteatrze i inne ciekawe 
wydarzenia, takie jak Zlot Fanów 
Gwiezdnych Wojen.

Dodam, że cieszę się z budowy 
nowych dróg i węzłow komunika-
cyjnych w naszym mieście oraz że 
prezydent Hildebrandt ma konkret-
ne plany w tej dziedzinie.

WYBORY SAMORZĄDOWE

Zdaniem mieszkańców
Iwona Flisikowska, 
kosmetyczka

- W  Wejherowie mieszka się bar-
dzo dobrze, a dzięki inwestycjom, re-
alizowanym przez władze miasta, w 
ostatnich latach zaszło wiele korzyst-
nych zmian, m.in. w dzielnicy Śmie-
chowo Północ, w której mieszkam od 
prawie 20 lat. Cieszę się, że powstał 
wygodny i bezpieczny Węzeł Zryw i 
że zostanie dokończony. Ulice otrzy-
mały nowe nawierzchnie, powstały 
przystanki autobusowe. 

Nasze miasto wypiękniało, a nie-
których obiektów m.in. Filharmonii 
czy placu zabaw w parku, zazdrosz-
czą nam goście z Trójmiasta lub z 
głębi Polski. 

Wejherowo to teraz nowoczesne 
miasto, z którego mieszkańcy - tak jak 
ja - są dumni. Wiem to m.in. od moich 
klientek, które podzielają tę opinię.

- Minione cztery lata to realizacja ważnych i ambitnych 
zadań inwestycyjnych. Węzły komunikacyjne to strategicz-
ne inwestycje, które rozwiążą problemy komunikacyjne wej-
herowian. Są to wielkie i skomplikowane zadania, dlatego 
zostały zaplanowane na kilka lat i są realizowane etapami. 
Lista wszystkich inwestycji jest długa. Realizujemy je dzię-
ki zaufaniu i wsparciu Mieszkańców, za które bardzo dzię-
kuję.  Wejherowo pięknieje i zmienia się na naszych oczach. 

O komentarz  do oceny kadencji 2014-2018 poprosiliśmy prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta:  

Wspólnie z Mieszkańcami wiele osiągnęliśmy. To nasz 
wspólny sukces!  Należy kontynuować dotychczasową wi-
zję rozwoju Wejherowa. Rozpoczęte zadania chciałbym z 
sukcesem zakończyć tak, aby wszyscy wejherowianie od-
nieśli z nich korzyści. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, 
którzy przekazywali swoje pomysły, propozycje i uwagi. 
Mamy nowe, dalsze plany na przyszłość, a kolejne zamie-
rzenia inwestycyjne są już przygotowywane.

wejherowo się zmienia!
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wejherowo: najważniejsze zadania wykonane w kadencji 2014-2018 i będące w trakcie realizacji

Węzły komunikacyjne - sprawne, bezpieczne  i wygod-
ne dla mieszkańców połączenie północnej i południowej 
częścią miasta.

•  „Węzeł Wejherowo (Kwiatowa)” - w trakcie realizacji

•  „Węzeł Śmiechowo (Zryw)” - zakończony I etap (po 
północnej stronie krajowej „szóstki”) 

•  Zachodnie Połączenie Drogowe Wejherowa z wyko-
nanym „Węzłem Działki” 

• 10 nowych rond z dojaz-
dami (w tym jedno w trakcie 
realizacji)

•  nowy odcinek ul. Lele-
wela wraz z wybudowaniem 
zatok autobusowych 

•  przebudowa skrzyżo-
wania Karnowskiego-Rogali

•  ul. Okrężna 
•  ul. Dolna 
•  ul. Spacerowa 
•  ul. Brzozowa
•  ul. 1 Brygady Pancernej 

WP (ulica przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy)

•  ul. Leśna
•  ul. Chmielewskiego 
•  ul. Bukowa
•  droga wewnętrzna na 

os. Staszica
• ul. Batalionu Morskiego
•  ul. Odrębna (inwesty-

cja zrealizowana wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym) 

•  ul. Westerplatte
•  ul. Paderewskiego, 

•  ul. Ofiar Grudnia 1970
•  ul. Patoka
•  łącznik do ul. Jaśmi-

nowej
•  ul. Gryfa Pomorskiego, 

budowa kanalizacji deszczo-
wej i tymczasowe utwardze-
nie

•  remont drogi wewnętrz-
nej przy ul. Harcerskiej 

•  remont chodnika przy 
ul. Inwalidów Wojennych 

•  remont chodnika przy 
ul. Weteranów

•  ciąg pieszy wzdłuż ul. 
Sobieskiego

•  skwer im. Reginy Oso-
wickiej wraz z komplekso-
wym remontem ul. Bukowej, 

• parking przy cmentarzu 
przy ul. Roszczynialskiego 
wraz z budową wiat handlo-
wych i zatok autobusowych

•  parking przy ul. Kropi-
dłowskiej 

•  parking przy SP nr 8 i 

budowa i remonty ulic, chodników, skwerów i parkingówwęzły komunikacyjne

Nawierzchnie z płyt drogowych ułożono na ulicach: 
Modrej, Uroczej, Złotej, serwisowej wzdłuż ul. Su-

charskiego, Zielnej, Architektów, Jasnej, Kołłątaja, 
Wschodniej, Poprzecznej, Środkowej, Torowej, Spokoj-
nej, Szczęśliwej, Krzywej, Kropidłowskiej, łącznik w ul. 
Okrężnej-Lelewela, drodze serwisowej Węzeł Działki do 
ul. Transportowej, Waśkowskiego, sięgaczu do ul. Ry-
backiej, Iwaszkiewicza, Podmiejskiej, Grottgera, Mokwy, 
Obrońców Kępy Oksywskiej, Rogaczewskiego oraz na ul. 
Ogrodowej.

Nowe nawierzchnie ulic 
z płyt drogowych• Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9

• Budowa zadaszenia istniejącego lodowiska przy 
Szkole Podstawowej nr 8 – powstał wielofunkcyjny obiekt 
sportowy 

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 5 (prace projektowe, wkrótce rozpoczęcie inwestycji)

•  Budowa boiska przy SP nr 6

•  Przebudowa pawilonu przy Przedszkolu nr 2

•  Rozbudowa monitoringu przy SP nr 5, SP nr 6, SP 
nr 8 i SP nr 9

Inwestycje oświatowe 
i sportowe

•  Kontynuacja  rewitali-
zacji Parku Miejskiego im. 
A. Majkowskiego, m.in. re-
mont stawu oraz mostu nad 
rzeką Cedron, nowe ścieżki 
i woliera dla ptaków, roz-
budowa siłowni terenowej, 
budowa nowego - drugiego 
placu zabaw dla dzieci

Inwestycje 
rekreacyjne i turystyczne

•  Szlak Nut Kaszub-
skich 

•  Budowa ciągu pieszo-
-rowerowego wraz z placem 
zabaw nad Cedronem w ra-
mach zadania Turystyczny 
Szlak Północnych Kaszub

ścieżka rowerowa
• parking przy ul. Rej-

tana
•  miejsca postojo-

we przy SP nr 6 przy ul. 

Śmiechowskiej
•  miejsca postojowe przy 

Przedszkolu Przygoda przy 
ul. Spacerowej 

Wielofunkcyjny obiekt sportowy przy Szkole Podsta-
wowej nr 8.

ul. Kępy Oksywskiej

ulica Lelewela.

Park Miejski

Węzeł Działki
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wejherowo: najważniejsze zadania wykonane w kadencji 2014-2018 i będące w trakcie realizacji

• Remonty budynków 
i mieszkań komunalnych 
oraz dotacje dla wspólnot 
mieszkaniowych

• Likwidacja starych 
pieców, zmiana systemów 
grzewczych w budynkach 
komunalnych i prywatnych 

•  Oddanie do użytku bu-
dynku komunalnego przy ul. 
Iwaszkiewicza

• Dofinansowanie prac 
konserwatorskich przy 
wejherowskich zabytkach 
(Klasztor, Kolegiata i inne)

•  Budowa nowych ciągów 
oświetleniowych

budownictwo mieszkaniowe, 
ochrona powietrza, 
bezpieczeństwo, zabytki

Zadania w trakcie realizacji
•  Nawierzchnie z płyt 

drogowych na następu-
jących odcinkach ulic: 
Stolarskiej, Słowińców i 
Szczukowskiej

• Projekt budowy par-
kingu przy ul. Jagalskiego 
(szpital)

•  Plac zabaw przy osie-
dlu Dzięcielskiego

• Plac zabaw na ul. 
Iwaszkiewicza

• Kompleksowa ter-
momodernizacja 5. bu-
dynków komunalnych w 
Wejherowie

Projekty zrealizowane
• Budowa placu zabaw i rekreacji im. R. Jakubka wraz z oświetleniem oraz boiskiem 
   sportowym
• Zielona Szkoła – na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Nadrzecznej 
   w Wejherowie
• Budowa drogi osiedlowej na Osiedlu Staszica
 • Budowa wiaty piknikowej z paleniskiem przy ul. Konopnickiej
• Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Fenikowskiego
• Plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scena muzyczna, oświetlenie – przy wiacie 
   piknikowej na osiedlu Fenikowskiego
• Prace ziemne pod boisko pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego (WAZA)
• Aktywna Nanicka: tenis – siatka – kosz – budowa boiska wielofunkcyjnego
• Centrum sportu Tytani – I i II etap
• Parkour Bliza

wejherowski budżet obywatelski 

W trakcie realizacji jest 5 projektów:
• Budowa wiaty rowerowej przy ZS nr 1
• Rozbudowa terenu rekreacyjnego na Osiedlu Fenikowskiego
• Boisko Jedenastka – etap I
• Siłownia zewnętrzna ze stołami do ping-ponga przy SP nr 9
• Budowa świetlicy osiedlowej na placu im. Ryszarda Jakubka (projekt wykonano, 
   procedura wyboru wykonawcy na roboty budowlane) 

W ciągu minionych 
czterech lat na scenach 
Filharmonii Kaszub-
skiej, wejherowskiego 
amfiteatru, parku i ryn-
ku gościli z koncertami 
wiodący artyści naszego 
kraju. 

W Wejherowie wystąpi-
li m.in. Golec uOrkiestra, 

Nie tylko inwestycje.... 

•  Doświetlenie przejść 
dla pieszych w ul.: Wnie-
bowstąpienia, Dworcowej, 

Pomorskiej/ Obrońców Wy-
brzeża, Pomorskiej/Kocha-
nowskiego, Nadrzecznej

Kayah, Enej, Margaret, 
Afromental, Wilki, Eweli-
na Lisowska, Marcin Wy-
rostek. 

Ponadto do kalendarza 
imprez na stałe zapisały się: 
wydarzenie sportowe - Wej-
herowo Biega,  Misterium 
na Górach Kalwarii, Verba 
Sacra czy Stragany Art. na 

ul. Wałowej. Letnią atrakcją 
był cykl projekcji filmowych 
„Kino pod gwiazdami” w 
wejherowskim amfiteatrze, 
a zimą – Jarmark Bożona-
rodzeniowy na rynku. 

Wejherowo jest także 
gospodarzem Zlotu Fanów 
Gwiezdnych Wojen. 

Wejherowo biega.

Budynek komunalny przy ul. Iwaszkiewicza.

Powstaje plac zabaw przy osiedlu Dzięcielskiego.

Jakubowa Polana przy osiedlu Fenikowskiego.
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WYDARZENIA

 - Usamodzielnienie Sta-
sia jest bardzo dobrym 
przykładem współpracy 
różnych instytucji - Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta i jego zastęp-
cy Beaty Rutkiewicz - mó-
wi  Iwona Romanowska, 
dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie. 

Stanisław był wychowan-
kiem Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Wejherowie. Wspólnie ze 
swoim rodzeństwem obję-
ty był pieczą zastępczą. Do 
momentu, kiedy się uczył, 

był w internacie w SOSW, 
a w soboty i niedziele prze-
bywał w Domu Pomocy 
Społecznej w Strzebielin-
ku, gdzie pomagał m.in. w 
kuchni. 

Kiedy ukończył naukę, 
nie miał gdzie mieszkać. 

- Bardzo chciał rozpocząć 
dorosłe życie. Powołaliśmy 
zintegrowany zespół skła-
dający się z pracowników 
MOPS, SOSW, opiekuna 
usamodzielnienia i PCPR 
i zwróciliśmy się z prośbą 
do prezydenta o przyzna-
nie z zasobów miejskich 
mieszkania - wyjaśnia Iwo-
na Romanowska. - Dzięki 
przychylności wejherow-
skich władz Staś otrzymał  
mieszkanie. W tej chwili 
trwają w nim prace remon-

towe. Otrzymał szansę na 
rozpoczęcie dorosłego życia 
na własny rachunek, za co 
dziękuję.

24-latek będzie mógł roz-
począć w pełni samodziel-

ne życie. Podczas spotkania 
w ratuszu pan Stanisław 
z ogromnym wzruszeniem 
podziękował prezydentowi 
Wejherowa i jego współpra-
cownikom. 

Władze miasta Wejherowa, przychylając się do prośby Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie przekazały mieszkanie przy ul. Strzeleckiej w Wejherowie 24-letniemu 
mężczyźnie, podopiecznemu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wejhe-
rowie. Dzięki pomocy prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, pan Stanisław 
ma zapewniony lepszy start w dorosłość. 

Mieszkanie dla wychowanka ośrodka szkolno-wychowawczego

Dzięki pomocy władz miasta
lepszy start w dorosłe życie

Przedwyborcza konwencja Prawa i sprawiedliwości

Zaprezentowali kandydatów

Głównym tematem rozmów była budowa ulic w mieście 
oraz na osiedlu. Mieszkańcy pytali także o termin budowy 
świetlicy osiedlowej jako realizacji projektu Budżetu Obywa-
telskiego. Prezydent wyjaśniał sprawy związane z budową 
dróg w Wejherowie. Tłumaczył, że w ostatnich dwóch la-
tach inwestycje drogowe zostały zdominowane przez reali-
zację dwóch węzłów komunikacyjnych - Śmiechowo (Zryw) 
i Kwiatowa. 

Podkreślił też, że oprócz budowy Węzła Działki w rejonie 
os. Sucharskiego utwardzono wiele ulic płytami drogowymi 
IOMB, szczególnie po południowej stronie ul. Sucharskiego. 

Krzysztof Hildebrandt poinformował, że miasto posiada 
dokumentację techniczną na budowę ulicy Krofeya, którą 
zaplanowano na 2020 rok. Natomiast w przyszłym roku zo-
stanie wybudowana Świetlica Rady Osiedla. 

Prezydent wraz ze swoimi współpracownikami zajmie się 
również innymi sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców.

Powiatowa Konwen-
cja Wyborcza Prawa i 
Sprawiedliwości odbyła 
się w minioną niedzielę 
na placu Jakuba Wejhe-
ra, przed siedzibą PiS w 
Wejherowie.

Zaprezentowano tam 
kandydatów PiS na radnych 
wojewódzkich, powiatowych, 
miejskich i gminnych, na 
wójtów, burmistrzów i pre-
zydenta w zbliżających się 
wyborach samorządowych. 
Razem z posłami Dorotą 
Arciszewską-Mielewczyk 
i Januszem Śniadkiem, 
działacze PiS z powiatu wej-
herowskiego przeszli do Par-
ku Miejskiego, a następnie 
do pałacu Przebendowskich, 
gdzie odbyła się dalsza część 
konwencji wyborczej. Konwencja Wyborcza PiS w Wejherowie.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt rozma-
wiał z mieszkańcami Osiedla Sucharskiego 
w Wejherowie o ich problemach oraz pro-
pozycjach.

Prezydent spotkał się 
z mieszkańcami osiedla

Rozmowy 
o inwestycjach

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

  Krzysztof  Hildebrandt 
    Prezydent Miasta
        Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …”

Ks. J. Twardowski

PANU
WALDEMAROWI  CZAI

Zastępcy Dyrektora 
Filharmonii Kaszubskiej 

- Wejherowskiego Centrum Kultury

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

M A T K I
składają

K O N D O L E N C J E

       Materiały archiwalne   „Pulsu wejherowa” 
znajdziesz  na stronie internetowej:  

www.pulswejherowa.pl
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KULTURA, EDUKACJA

Izabela Bliźniewska 
z Borowa w gminie Kar-
tuzy, nauczycielka muzy-
ki w Szkole Podstawowej 
w Dzierżążnie została lau-
reatką pierwszego Ogól-
nopolskiego Konkursu 
Kompozytorskiego na pio-
senkę o Wejherowie pod 
patronatem starosty wejhe-
rowskiego Gabrieli Lisius. 

Kompozytorzy tworzy-
li muzykę do tekstów, któ-
re zostały nagrodzone rok 
temu, w pierwszym etapie 
konkursu. Rozstrzygnięcie 
tego konkursu miało miej-
sce niedawno w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. Muzeum razem z 
Miejską Biblioteką Publicz-
ną im. Aleksandra Majkow-
skiego w Wejherowie są 
organizatorami konkursów 
na piosenkę o Wejherowie. 

Konkurs na tekst pio-
senki odbył się w ubiegłym 
roku. Autorem tekstu, do 
którego I. Bliźniewska 

jest już piosenka o wejherowie

Rozstrzygnięto konkurs
Izabela Bliźniewska nauczycielka muzyki z Borowa koło Kartuz 

i wejherowianin Henryk Połchowski (nagradzany w konkursach li-
terackich) zostali autorami piosenki o Wejherowie. Muzykę i tekst 
napisali w ramach dwóch oddzielnych konkursów.

I miejsce (nagroda 1000 zł): Izabela bliźniewska, 
II miejsce (nagroda 850 zł): Agnieszka Nowak, 
III miejsce (nagroda 700 zł): Michał sołtysik, 
Wyróżnienie (nagroda 450 zł): Anna barszcz. 

skomponowała nagrodzoną 
muzykę jest wejherowia-
nin Henryk Połchow-
ski, a jego utwór nosi tytuł 
„Gdzie tak pięknie szumią 
drzewa”. Laureatka swoim 
zwycięstwem była wyjątko-
wo zaskoczona.

Nad zgłoszonymi utwo-
rami pracowało jury w skła-
dzie: dr Tadeusz Formela 
z Instytutu Muzyki Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku, 
Weronika Korthals-Tar-
tas - kompozytorka i piosen-
karka oraz Tomasz Fopke 
- dyrektor wejherowskiego 
muzeum. 

Na zakończenie uroczy-
stości wręczenia nagród 
Weronika Korthals-Tartas 

przy akompaniamencie for-
tepianowym dr. Tadeusza 
Formeli zaprezentowała 
zwycięski utwór muzyczny 
do słów „Gdzie tak pięknie 
szumią drzewa”.

Nagrody laureatom wrę-
czyli: prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
członek Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego Jacek 
Thiel, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Ewe-
lina Magdziarczyk-Ple-
banek i dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie Tomasz Fopke.

Laureaci konkursu kompozytorskiego:

Koordynator WUTW 
Krystyna Laskowska po-
informowała o przeprowa-
dzonym w czasie wakacji 
remoncie siedziby uczelni 
(głównie własnymi siłami) 
i podziękowała sekretarzo-
wi miasta Bogusławowi 
Suwarze za efektywną po-
moc w tym przedsięwzięciu. 
Podziękowała również pre-
zydentowi Krzysztofowi 
Hildebrandtowi za zakup 
60 nowych krzeseł dla Uni-
wersytetu. 

Wyrazy uznania i oklaski 
odebrali studenci WUTW, 
którzy wykonali prace re-

Inauguracja roku akademickiego wutw

Ponad 300 słuchaczy
W auli SP nr 9 (dawny budynek Gimnazjum nr 1) odbyła się uro-

czysta inauguracja roku akademickiego Wejherowskiego uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, liczącego już ponad 300 słuchaczy.

montowe: Kazimierz Wój-
cik, Bogdan Krawczyk, 
Bogdan Tokłowicz i Jerzy 
Murlikiewicz. 

Obecna na otwarciu roku 
starosta Gabriela Lisius 
wręczyła podziękowania 
grupie działaczy Sekcji Tu-
rystycznej, która zorgani-
zowała V Zlotu Seniorów w 
Rumi. Podziękowała tak-
że komendantom kolejnych 
zlotów m.in. Edwinowi Na-
wrockiemu, Bożenie Kry-
wald, Teresie Kowalskiej, 
Renacie Makiła i Alicji 
Orszulak.

Prezydent Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt 
wygłosił wykład inaugura-
cyjny przypominając naj-
ważniejsze fakty z historii 
miasta, począwszy od zało-
żenia Wejherowskiej Wo-
li przez Jakuba Wejhera w 
1643 roku, poprzez lata  roz-
woju Wejherowa pod kierow-
nictwem burmistrza Teodora 
Bolduana, przez początki 
formowania samorządu w la-
tach  90-tych XX wieku, aż po 
lata współczesne.

Dla wszystkich zaśpiewał 
Chór SP nr 9 pod kierun-
kiem Aleksandry Janus.

Alicja Orszulak, szefowa Sekcji Turystycznej WuTW dziękuje staroście Gabrieli Li-
sius za wspieranie działalności seniorów-piechurów.

więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

Laureaci konkursów: Izabela Bliźniewska i Henryk Połchowski pośród jurorów 
konkursu kopozytorskiego: Weroniki Korthals-Tartas, Tadeusza Formeli oraz 
Tomasza Fopke.            Fot. Leszek Spigarski
więcej zdjęć w galerii na: www.pulswejherowa.pl
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W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 
świętowano 40-lecie pracy 
artystycznej hafciarki Te-
resy Dembkowskiej pt. 
„Życie igłą i nicią osnute”.Be-
nefis był współorganizowany 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie - Oddział w Wej-
herowie.

O hafciarce piszemy wię-
cej na str. 6, z racji przyzna-
nia jej nagrody za zasługi 
dla powiatu. Podczas benefi-
su towarzyszły jej koleżanki 
z Klubu Hafciarskiego  „Tul-
pa” przy ZK-P.

Życie igłą i nicią osnute...

benefis teresy Dembkowskiej

W Konkursie Literac-
kim im. J. Drzeżdżona 
decyzją jury w składzie 
prof. Daniel Kalinowski 
(przewodniczący), Bogumił 
Cirocki i Karolina Kel-
ler, w kategorii na utwór 
poetycki w języku kaszub-
skim pierwsze miejsce zdo-
była Hanna Makurat za 
wiersz pt. „Twója smierc 
zalała pół ògrodu”. 

Drugie miejsce zajął Je-
rzy Stachurski za wiersz 
pt. „Zélnik”, a trzecie Ro-
man Drzeżdżon za wiersz 
pt. „ Wzdichanié starësz-
ków”. Wyróżnienie otrzy-
mała Gracjana Potrykus  
za wiersz pt. „To je tak czej-
bë szeptac spiéw”.

W kategorii na opowia-
danie lub esej w języku ka-
szubskim pierwsze miejsce 
zdobył Dariusz Majkow-
ski za utwór pt. „Pod ök 
Jastrë”. Drugie miejsce za-
jęła Krystyna Lewna za 
utwór pt. „Maska” a trzecie 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ogłoszone zostały wy-
niki XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona oraz II Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci 
w języku kaszubskim.

Elżbieta Bugaja za utwór 
Pt. „Genealogiczné spar-
łäczenia”. 

Dyplomy i nagrody wrę-
czyła starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius. Zaś 
albumy książkowe wrę-
czył wszystkim laureatom 
zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz. Na konkurs 
wpłynęło 12 prac, w tym  8 
na utwór poetycki, a 4 na 
opowiadanie lub esej.

 
W Konkursie Literac-

kim im. Jana Trepczyka 
na piosenkę dla dzieci w 
języku kaszubskim decyzją 
jury w składzie: Jerzy Jan 
Stachurski (przewodni-
czący), Beata Szymańska 
i Adam Hebel, pierwszą 
nagrodę zdobyła Aleksan-
dra Majkowska za utwór 
„Dzecny rok”. Drugą na-
grodę otrzymała Mire-
la Fiedorowicz za utwór 
„Miesądz”, zaś trzecią na-

grodę otrzymał Kazimierz 
Jastrzębski za utwór „Mój 
dzêń”. Wyróżnienie przy-
padło Adeli Kuik-Kali-
nowskiej za utwór „Kółko 
graniaste je kąsk za casne”. 

Nagrodę specjalną 
Dyrektora Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej To-
masza Fopke otrzymał 
Roman Drzeżdżon za 
utwór pt. „Dzëewé zwãczi”. 
Na konkurs wpłynęło 8 
prac. Nagrody wręczył 
etatowy członek Zarzą-
du Powiatu Jacek Thiel. 
Laureaci otrzymali rów-
nież albumy o Wejherowie 
z rąk zastępcy prezydenta 
miasta Arkadiusza Krasz-
kiewicz.

Jak podkreślił  w swoim 
wystąpieniu prof. Daniel 
Kalinowski, jurorzy propo-
nują rozszerzyć Konkurs 
Literacki im. Jana Drzeż-
dżona poprzez zwiększe-
nie obowiązku napisania 3 

wierszy, co pozwoli w peł-
ni ocenić twórczość danego 
autora, proponują wprowa-
dzić dodatkowy podział ka-
tegorii utwór sceniczny na 
podgrupy - scenę szkolną 
i scenę pozaszkolną oraz 
wprowadzenie nowej kate-
gorii dla dzieci i młodzieży 
– na uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawo-
wych.

Finał konkursów odbył 
się w ramach obchodów 
Dni Kultury Powiatu Wej-
herowskiego. W części ar-
tystycznej ze znakomitym 
koncertem w języku ka-
szubskim wystąpiła Wero-
nika Korthals - Tartas.

Dwa ogólnopolskie konkursy w Muzeum

Poezja, opowiadanie 
i piosenka dla dzieci

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Teresa Dembkowska i jej prace.    Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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Gala odbyła się już po raz 
trzeci.  Dyrektor PZPOW 
- Andrzej Byczkowski 
i wicedyrektor Mariola 
Błaszczuk przyznali na-
grody w postaci statuetki 
Gryfa za najwybitniejsze 
osiągnięcia wychowanków 
w 8 kategoriach: plastyka, 
teatr, fotografia, muzyka, 
poezja, dziennikarstwo, 
sport drużynowy, sport in-
dywidualny. Dodatkowo 4 
osoby otrzymały nagrody 
za szczególne osiągnięcia.

W wydarzeniu uczest-
niczyli  m.in. starosta po-
wiatu wejherowskiego  
Gabriela Lisius, wice-
starosta Witold Reclaf, 
członkowie Zarządu Po-
wiatu Jacek Thiel i Woj-
ciech Rybakowski, radni 
powiatowi, a także zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
i burmistrz Redy Krzysz-
tof Krzemiński.

 Ceremonię uświetniały 
występy naszej młodzie-
ży m.in.: chóru PZPOW 
i Studia Wokalnego. Go-
ścinnie wystapiła rów-
nież grupa taneczna z 
Klubu Tanecznego „Świat 
Tańca” Joanny i Jac-
ka Bernaśkiewiczów. 

Nagrody w ośmiu dziedzinach artystycznych i sportowych

utalentowana młodzież
Grają, tańczą, śpiewają, malują, piszą, osiągają sukcesy sportowe - młodzi mieszkańcy 

powiatu wejherowskiego są utalentowani w wielu różnych dziedzinach. Na szczęście ktoś 
ich docenia i wspiera zdolnych uczniów oraz studentów. W auli Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta Gala Talentów 2018 Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych, podczas której wręczono nagrody uzdolnionym 
uczestnikom zajęć w tej placówce.

Poszczególne kategorie 
tańcem i mową ciała za-
powiadali Daria Rut-
kowska i Piotr Bulman.

Podczas Gali goście mie-
li również okazję zobaczyć 
film z działalności placów-
ki z ostatniego roku oraz 
prezentację ze zdjęciami z 
projektu międzynarodowe-
go, który odbył się we Flec-
ken Zechlin.

W kategorii plastyka laureatem została julia blok, w kat. 
teatr - oliwia gwizdalska, w kat. fotografia - julia Koprow-
ska, w kat. muzyka - Dominika Abramczyk, w kat. poezja 
- Lucyna hinc,  w kat. dziennikarstwo - Maksymilian Rud-
nik, w kat. sport indywidualny - Roksana słupek, w kat. 
sport drużynowy - drużyna tenisa stołowego Katarzyna i 
Magdalena Płotka. Nagrody dodatkowe za szczególne osią-
gnięcia otrzymali: Kacper Konkol (za osiągnięcia w radio-
jachtingu), Zofia tartas (za osiągnięcia muzyczne, poetyckie 
i plastyczne), Magdalena Mikulska (za osiągnięcia muzycz-
ne), weronika glock (za osiągnięcia plastyczne).

Nagrody otrzymali:

Zosia Tartas śpiewa, gra, pisze wiersze, maluje.
Siostry Katarzyna i Magdalena Płotka (na zdjęciu 
po prawej) fenomenalnie grają w tenisa stołowego.

harmonijki ustne
zagrały w kościele

Na ogół w kościołach słyszymy organy, czasem inne in-
strumenty, ale niezwykle rzadko można usłyszeć w świą-
tyniach harmonijkę ustną. Tymczasem w kościele NMP 
Królowej Polski przy ul. Rybackiej w Wejherowie, w ramach 
Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, wystąpił z pięknym 
koncertem zespół harmonijek ustnych ANIMATO ze 
Szczecina. 

W niedzielę 30 września w wielu kościołach powiatu wej-
herowskiego odbywały się także koncerty chóralne.

Fot. Leszek Spigarski

- Dzięki wsparciu władz 
Powiatu Wejherowskiego i 
ogromnemu zaangażowa-
niu Mirosława Odynieckie-
go, który jest pomysłodawcą 
antologii, mamy okazję już 
po raz kolejny zetknąć się 
z różnorodnością utworów, 
zarówno poetyckich jak i 
satyrycznych - powiedziała 
podczas otwarcia spotkania 
Barbara Gusman, dyrek-
tor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie.

W trakcie spotkania zor-
ganizowany tradycyjny kon-
kurs jednego wiersza, który 
zdaniem uczestników (wszy-
scy byli jurorami) wygrała 
Anna Michowska. 

Imprezie towarzyszyła 
wystawa znakomitych gra-
fik Danuty Rutkowskiej 

Promocja zeszytu VII „Antologii poetów i sa-
tyryków Ziemi Wejherowskiej” odbyła się 25 
września 2018 roku w siedzibie Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej. Wydarzenie miało miejsce 
w ramach obchodów Dni Kultury Powiatu Wej-
herowskiego.

Dni Kultury Powiatu 

Antologia poetów 
i satyryków

oraz nastrojowy koncert po-
ezji śpiewanej w wykonaniu 
Andrzeja Marczyńskiego.

W książce znajdziemy bio-
gramy i wiersze 23 poetów 
powiatu wejherowskiego. 
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Wejherowscy piłkarze 
zbliżają się znowu do strefy 
spadkowej i zapewne szyku-
ją kolejny horror dla swoich 
kibiców, nie wspominając o 
sponsorach. Pojedynek od 
początku był wyrównany, 
ale niestety chwilami bru-
talny. Zawodnicy nie prze-
bierali w sposobach, aby 
mecz zakończyć z sukcesem. 
Były urazy głowy, ostre ata-

Piłka nożna

gryf leci na łeb na szyję
W niedzielnym meczu ligowym Gryf Wejherowo na własnym bo-

isku zaliczył kolejną wpadkę, tuż przed końcem spotkania (90 mi-
nuta) stracił bramkę i przegrał pojedynek z GKS Bełchatów. 

ki na nogi, przepychanki i 
dyskusje.

Obydwie drużyny stara-
ły się zdobyć gola. Druga 
część pojedynku to ciąg dal-
szy wyrównanej gry i prze-
pychanek na boisku. Gdy już 
wydawało się, że obydwie 
drużyny podzielą się punk-
tami, a kibice odetchnęli z 
ulgą, nadeszła 90. minuta 
gry, w której zawodnik beł-

chatowian wykorzystał po-
danie zrzutu rożnego i przy 
całkowicie biernej postawie 
obrońców Gryfa wpakował 
piłkę do siatki. Gwizdów na 
pożegnanie było co niemiara.

Gryf Wejherowo: Leleń - 
Bury, Wicki, Liberacki, Ni-
ciński, Chwastek (Goerke), 
Sikorski (Ryk), Kołc, Czy-
chowski (Brzuzy), Włodyka 
(Koziara), Rogalski. 

Ani przez moment gra 
oraz wynik pojedynku na-
szego zespołu nie był za-
grożony. Przewaga była 
miażdżąca a wynik mógł-
by być jeszcze wyższy. Ty-
tani popisali się dobrą grą 
w obronie oraz szybkimi i 
skutecznymi atakami na 

Piłka ręczna. Pogrom „pierników”

tytani zmiażdżyli rywali
Na inaugurację rozgrywek I ligi szczypiorniaka w nowej, wła-

snej hali sportowej przy „Samochodówce”, czyli ZSP nr 4 w Wej-
herowie, Tytani  rozgromili AZS uMK Toruń 45:25.

bramkę torunian. Mecz roz-
grywany był pod dyktando 
naszej drużyny, a po kwa-
dransie gry Tytani prze-
ważali już 10 bramkami. 
Pierwsza połowa zakończy-
ła się wynikiem 23:5 dla 
wejherowian. Druga od-
słona niewiele zmieniła w 

obrazie gry na parkiecie. 
Mimo prób zmiany wyniku 
goście nie byli w stanie do-
równać Tytanom, a trener 
mógł pozwolić na swobod-
niejsze i mniej rygorystycz-
ne taktycznie prowadzenie 
gry. Ostatecznie torunianie 
przegrali z Tytanami 45:25. 

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa oraz w galerii na www.pulswejherowa.pl

Fot. Leszek Spigarski

W pierwszym meczu gru-
powym naszym rywalem 
była reprezentacja powiatu 
kartuskiego, którą zwycię-
żyliśmy 9:0. Potem był re-
mis 1:1 z drużyną powiatu 
skarżyskiego. Obawialiśmy 
się tego spotkania, ale po 
emocjonującej grze remisu-
jemy 1:1. W ćwierćfinale wy-
graliśmy z gminą Stężyca i 
rozgromiliśmy 17:2 Urząd 
Miasta Polanica Zdrój. Na-
stępnie nasza drużyna trafiła 

Piłka nożna. Mistrzostwa samorządowe

Zagrali na piątkę
Wspólna reprezentacja powiatu wejherowskiego złożona z pra-

cowników jednostek samorządowych z naszego powiatu zajęła 
piąte miejsce w X Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce 
nożnej, które odbyły się w Zakopanem. Nasza drużyna wystąpiła 
w kategorii „Oldboy 35 plus”.

na czterokrotnych Mistrzów 
Polski - Urząd Miasta Nowy 
Sącz oraz Samorządowców z 
Radomia. Z Radomiem padł 
remis 3:3, a z Nowym Sączem 
przegraliśmy 0:6. Wyniki 
sprawiły, że w meczu o piąte 
miejsce zagraliśmy ponownie 
z Gminą Stężyca, która poko-
naliśmy 5:0. 

Tytuł zdobyła drużyna 
Miasta Nowy Sącz, drugie 
miejsce powiat skarżyski, 
a trzecie powiat pszczyń-

ski. Królem strzelców został 
nasz zawodnik Adam Miotk, 
który strzelił 18 bramek.

W drużynie grali: Sławo-
mir Walczewski - kapitan, 
Maciej Syska, Marcin Pie-
kut, Cezary Lewandowski, 
Jacek Stawiasz, Sebastian 
Bojaruniec, Arkadiusz Pen-
dowski, Damian Reszke, 
Szczepan Kass, Adam Miotk 
oraz Zenon Hinca. Sławomir 
Walczewski otrzymał spe-
cjalne wyróżnienie. 

Fot. Leszek Spigarski



15

redakcja@pulswejherowa.pl 4 października 2018

SPORT

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

Wydawca: INFo-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 10 000 egzemplarzy                           IssN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
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

Celem zawodów jest upa-
miętnienie wybitnego na-
uczyciela, pasjonata sportu 
i działacza sportowego – 
Macieja Kanteckiego oraz 
promocja aktywności fi-
zycznej, rekreacji i zdrowe-
go stylu życia.

Pierwszy bieg na dystan-
sie 700. metrów dla urodzo-
nych w latach 2007-2009 
nastąpi o godz. 10.30. Start 
dla roczników 2004-2006 
na dystansie 1000. metrów 
odbędzie się o godz. 10.45. 
Natomiast o godz. 11.00 
odbędzie się bieg Open na 
dystansie 2000 metrów dla 
rocznika 2003 i starszych.

Warunkiem uczestnictwa 
w zawodach jest wypełnienie 
Karty Zgłoszeniowej w Biu-
rze Zawodów, które będzie 
czynne przy Amfiteatrze 
w Parku Miejskim w godz. 
8.00-10.00. Karty Zgłosze-
niowe oraz Oświadczenia 
Rodziców dostępne w Biu-
rze Zawodów oraz na stro-
nach: www.wejherowo.pl 
i www.liceum1.pl. W zawo-
dach mogą wziąć wszyscy nie 
posiadający przeciwwska-
zań do aktywności ruchowej. 
Osoby niepełnoletnie muszą 
przedstawić Oświadczenia 
Rodziców.

Uczestnictwo w zawo-
dach nie wymaga opłaty 
startowej. Każdy uczest-
nik otrzyma w Biurze Za-
wodów numer startowy i 
zamocować na przedniej 
części ubioru. Pamiątkowe 
medale otrzyma 500 uczest-
ników biegu. Pamiątkowe 
koszulki otrzyma w katego-
rii 2009-2007 pierwszych 60 
uczestników (30 chłopców i 
30 dziewcząt), w kategorii 
2006-2004 pierwszych 60 
uczestników (30 chłopców 
i 30 dziewcząt), a w kate-
gorii Open - pierwszych 80 

Miłośnicy biegania mogą w sobotę 6 października br.  wziąć udział 
w Otwartych Biegach Przełajowych w ramach IV Memoriału Ma-
cieja Kanteckiego. Impreza, która odbędzie się w Parku Miejskim 
im. A. Majkowskiego w Wejherowie, jest realizacją projektu Budże-
tu Obywatelskiego.     

uczestników biegu. Koszul-
ki do odbioru w biurze zawo-
dów po ukończonym biegu.

Biegi odbędą się bez 

względu na pogodę. W bie-
gach obowiązuje limit 500 
uczestników, decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

IV Memoriał Macieja Kanteckiego

biegi przełajowe
w miejskim parku

Turniej szachowy zwy-
ciężyła ekipa Szkoły Pod-
stawowej w Szemudzie 
oraz Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Rumi. Na zakończe-
nie zawodów zespoły zosta-
ły nagrodzone statuetkami, 
medalami i dyplomami. 

Organizatorami byli: Po-
wiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo - Wychowaw-
czych w Wejherowie, Gmin-
ne Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Szemudzie 
oraz Szkoła Podstawowa w 
Jeleńskiej Hucie. 

Igrzyska Dzieci: 
I miejskie - Szkoła Pod-

stawowa w Szemudzie (Oli-
wia Kwidzińska, Hanna 
Sapletta, Zuzanna Sapletta, 
Samira Krampa - opiekun 
drużyny Grzegorz Lasowski).

Kolejne miejsca: Podsta-
wowa Ekologiczna Szkoła 
Społeczna w Rumi, Szkoła 
Podstawowa w Orlu, Szkoła 
Podstawowa w Choczewie, 

szachy w szemudzie i w wejherowie

Igrzyska dziecięce,
i licealiada

W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 
odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej w 
Szachach Drużynowych. W rywalizacji wzięło udział ponad 60 za-
wodników i zawodniczek z powiatu wejherowskiego. 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie odbyła się Powia-
towa Licealiada w Szachach Drużynowych, które zwycięzcami zo-
stała reprezentacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. 

W rywalizacji wzięło 
udział ponad 20 zawodni-
ków z naszego powiatu. Na 
zakończenie zawodów ze-
społy zostały nagrodzone 
pucharami, medalami oraz 
dyplomami. Organizatora-
mi byli: Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie oraz Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 w Wejherowie.

Wyniki:
I miejsce - Powiatowy Ze-

spół Szkół nr 1 w Wejherowie 
(Przemysław Burchardt, Ra-
dosław Składowski, Adrian 
Nowicki, Kamila Treder, 
opiekun drużyny - Agniesz-
ka Wiktor).

II miejsce - Powiatowy 
Zespół Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie.

III miejsce - Powiatowy 
Zespół Szkół nr 3 w Wejhe-
rowie.

IV - Powiatowy Zespół 
Szkół w Redzie.

VI - Powiatowy  Zespół 
Szkół  nr 2 w Rumi.

Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Redzie, Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Wejherowie.

Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej: 
I - Szkoła Podstawowa nr 

1 w Rumi, kolejne miejsca: 

Szkoła Podstawowa w Bol-
szewie, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Redzie, Szkoła 
Podstawowa w Choczewie, 
Szkoła Podstawowa w Boja-
nie, Szkoła Podstawowa nr 
6 w Wejherowie.
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