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Ukazuje się od 2011 roku

Absolutorium
dla włodarzy

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
oraz starosta powiatu 
wejherowskiego Gabrie-
la Lisius wraz z całym 
Zarządem otrzymali ab-
solutorium za realiza-
cję zadań, zapisanych w 
ubiegłorocznym budże-
cie miasta oraz powia-
tu. Oznacza to, że radni 
obu samorządów wyrazili 
uznanie dla pracy prezy-
denta Wejherowa i staro-
sty z Zarządem Powiatu.

kaszubi świętowali w Rumi

Po raz trzeci w powiecie wejherowskim 
odbył się Zjazd Kaszubów - coroczne święto 
społeczności kaszubskiej, połączone z zaba-
wą i integracją. XIX Światowy Zjazd Kaszu-
bów odbył się w minioną sobotę w Rumi. W 
poprzednich latach takie wydarzenia były 
organizowane m.in. w Wejherowie i Redzie.

W Rumi nie zabrakło przedstawicieli po-
wiatu wejherowskiego: na górnym zdjęciu 
idą mieszkańcy gminy Szemud. Na zdjęciu 
obok, w towarzystwie marszałka pomorskie-
go Mieczysława Struka m.in. wejherowia-
nie: Bogdan Tokłowicz i Jacek Thiel.  
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

W ramach pierwsze-
go etapu przewidziana jest 
przebudowa ulicy 10 Lute-
go i części ulic: Kopernika, 
Dworcowej i Kwiatowej wraz 
z Placem Piłsudskiego przed 
dworcem PKP.

Realizowane będą prace 
rozbiórkowe, sieciowe-wod-
no-kanalizacyjne, elektrycz-
ne, teletechniczne, gazowe 
oraz prace drogowe. W tym 
czasie będzie możliwy prze-
jazd przez teren budowy od 
ul. Dworcowej do ul. Kwia-
towej przez autobusy PKS i 
samochody zaopatrzenia.

W dalszej części pierw-
szego etapu wyłączona zo-
stanie część ul. Dworcowej, 
ul. Kwiatowa (do skrzyżo-
wania z ul. Zachodnią) oraz 
plac Piłsudskiego. Wówczas 
rozpoczną się prace rozbiór-
kowe oraz sieciowe. 

Przez cały czas trwania 
prac budowlanych zapew-
niony będzie dojazd samo-
chodów zaopatrzenia.

W Wejherowie rozpoczęły się wstępne prace, związane z budową metropolitalnego wę-
zła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej. Inwestycja została podzielona 
na cztery etapy, a pierwszy z nich zakończy się za niespełna rok, w maju 2018 r. Wkrótce 
zostanie wyłączona z ruchu  ul. 10 Lutego (od skrzyżowania z ul. Kopernika do Placu 
Piłsudskiego) oraz pierwszy odcinek ul. Kwiatowej. Już zmieniono trasy kursowania 
autobusów miejskich, które omijają dworzec.

* Rozpocznie się przebudowa ulic w rejonie dworca PkP
* Będą utrudnienia dla kierowców i pieszych
* Autobusy miejskie omijają dworzec

Na początek ul. 10 Lutego
i odcinek ul. kwiatowej

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

trasy objazdów:
Linia nr 2 przez ul. Sienkiewicza i ul. Sobieskiego do ronda przy ul. Batalionu Morskiego (Dom 

Działkowca ) i z powrotem Sobieskiego.
Linia nr 12 w kursach do i z „Dworca PKP Wejherowo” teraz będzie do i z przystanku „Transportowa”.
Linia nr 7 w kursach po godz. 21, z i do „Dworca PKP Wejherowo” teraz będzie z przystanku „So-

bieskiego Sąd”, powrót do przystanku „Sobieskiego GS”. W przedpołudniowych kursach do Cegiel-
ni w dni powszednie wakacyjne, odjazd i powrót z przystanku „Transportowa”.

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

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

Miejski Zakład komunikacji wejherowo sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że z 
dniem 26 czerwca 2017 roku została zamknięta dla ruchu samochodowego uli-
ca 10 Lutego, a przystanek lini nr 2 „wejherowo Dworzec PkP” jest nieczynny.

MZK przeprasza za mogące wystąpić zakłócenia w kursowaniu autobusów. 

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

uwaga: zmiany w komunikacji
Doskonalili strzelanie
Policjanci ze wszystkich pionów: prewencji, ruchu drogowe-

go i kryminalnego z powiatu wejherowskiego przystąpili do eg-
zaminu strzeleckiego. Instruktorzy strzelania oceniali celność i 
szybkość oddawania strzałów przez policjantów. Każdy z funk-
cjonariuszy miał obowiązek przejść specjalistyczne szkolenia 
strzeleckie oraz zdać egzamin. 

Zadaniem tego typu egzaminów jest wyrobienie u po-
licjantów nawyku bezpiecznego i zgodnego z prawem po-
sługiwania się bronią, zwłaszcza podczas stresujących i 
dynamicznych sytuacji.

W rejonie dworca w Wejherowie rozpoczęły się prace rozbiórkowe, a na przystanku 
autobusowym zawieszono komunikat o zmianach w kursowaniu autobusów.

tragedia na drodze
W nocy z 24 na 25 czerwca na trasie Zakrzewo – Linia doszło 

do tragedii. 23-letni kierowca samochodu osobowego ude-
rzył w stojący na poboczu quad. Zabił na miejscu dwie osoby. 
Małżeństwo, które zginęło, osierociło troje dzieci.

Winowajca zbiegł z miejsca wypadku, a zatrzymany przez 
policję odmówił badania alkotestem. po badaniu krwi okaza-
ło się, ze mial 2,7 promila alkohlu w organiźmie.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym gro-
zi mu 12 lat więzienia.

Pijani w samochodzie
1 lipca br. na łuku ul. Przemysłowej w obrębie wejherowskiej 

cementowni kierujący volkswagenem polo wjechał do rowu. 
Przybyli na miejsce funkcjonariusze Straży Miejskiej zastali przy 
aucie dwóch młodych mężczyzn. Żaden z nich nie przyznawał 
się do kierowania pojazdem i odmówili udzielenia im pomocy. 
Ponieważ jeden z mężczyzn ledwo stał na nogach, strażnicy 
wezwali patrol policji. Okazało się, że  mężczyźni byli pijani. Je-
den z nich miał prawie 2,70 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu, a drugi ok. 1 promila.

Czołowe zderzenie
Także 1 lipca br. na łuku drogi z Łętowa do Karczemek czo-

łowo zderzyły się dwa auta osobowe. W wyniku zderzenia dwie 
osoby doznały lekkich obrażeń ciała. Na miejscu pracowali stra-
żacy z OSP Choczewo oraz policjanci z drogówki. Poszkodowali 
zostali opatrzeni poprzez kołnierz ortopedyczny, unierucho-
mieni ręki, itp.), po czym zostali przekazani ratownikom me-
dycznym. Teraz przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

Także 1 lipca br. na trasie z Nowego Dworu Wejherowskiego 
do Wejherowa przed wjazdem do miasta, jadący Tatą, na łuku 
drogi nie zapanował na autem i zjechał do rowu. Nikt nie został 
ranny, ale auto zostało poobijane. Policjanci apelują o rozwagę 
w trakcie jazdy przy gorszych warunkach rogowych.

Najechał na motocykl
Do szpitala odwieziona została nieprzytomna pasażerka 

motocykla, na który najechała ciężarówka. Kierowcą jednośla-
du także musieli zająć się ratownicy medyczni. Wypadek miał 
miejsce 3 lipca br. w Rumi na głównej drodze. 

Ze wstępnych informacji wynika, że życiu poszkodowanych 
osób nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Okoliczności zdarzenia bada wejherowska policja.
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SAMORZĄD

Na początku obrad prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
przedstawił sprawozdanie z 
realizacji budżetu za 2016 
rok podkreślając, że zgod-
nie z zapowiedziami, w mi-
nionym roku prowadzono 
liczne remonty i moderni-
zacje ulic we wszystkich 
częściach miasta. 

Nowe ulice i ronda
Przede wszystkim zakoń-

czono pierwszą część I eta-
pu budowy bezkolizyjnego 
Węzła Śmiechowo (Zryw), w 
efekcie czego powstało połą-
czenie drogowe z prawdzi-
wego zdarzenia z dwoma 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za rok 2016. Podczas głosowania na 
sesji Rady Miasta Wejherowa 27 czerwca br. zdecydowana większość radnych (17) pozytywnie oceniła wy-
konanie ubiegłorocznego budżetu i udzieliła prezydentowi absolutorium. Jedna osoba była przeciw, a trzy 
wstrzymały się od głosu.

Zaplanowane dochody w 
2016 r. w wysokości 198 583 
878 zł zostały wykonane w 
kwocie 198 049 489 zł. Nato-
miast wydatki budżetowe za-
planowane w kwocie 211 587 
151 zł zostały zrealizowane w 
wysokości 201 007 796 zł. 

Zadłużenie miasta z tytu-
łu zaciągniętych kredytów, 
pożyczki oraz emisji obliga-
cji  na koniec 2016 r. wynio-
sło 47 140 710 zł, co stanowi 
23,8% wykonanych docho-
dów ogółem i jest jednym z 
niższych wskaźników zadłu-
żenia w Polsce. 

rondami od ul. Patoka od ul. 
Gryfa Pomorskiego i od ul. 
Necla do ul. Stefczyka. 

W 2016 roku wybudowa-
na została ulica Brzozowa, a 
ulice Dolna i Okrężna prze-
budowano.  Rozpoczęto prze-
budowę ulic Westerplatte 
i Paderewskiego. Wspólnie 
z powiatem wejherowskim 
zrealizowano przebudowę 
ulicy 12 Marca.

Remonty dróg
W 2016 roku powstał sys-

tem bezpiecznego przejścia 
dla pieszych w okolicy Fil-
harmonii Kaszubskiej i par-
king przy ZS nr 3 przy ul. 

Nadrzecznej, a także zatoki 
autobusowe w ul. Nadrzecz-
nej i Lelewela. Płytami dro-
gowymi utwardzono prawie 
kilometr ulic gruntowych: 
Złotą, Spokojną, Szczęśliwą, 
Krzywą oraz łącznik między 
Okrężną i Lelewela. 

Nie tylko ulice
Wzdłuż ul. Sobieskiego 

zbudowano kolejny odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego. 
Miasto wsparło finansowo re-
monty chodników na drogach 
powiatowych w Wejherowie, 
m.in. na ul. Kościuszki. Wy-
konano też oświetlenie we 
fragmentach ulic Kotłow-
skiego, Św. Anny, Bocznej 
oraz łączniku pomiędzy ul. 
Konopnicką i Stefczyka.

Do ważnych inwestycji na-
leżała budowa zadaszenia lo-
dowiska przy Zespole Szkół 
nr 3 przy ul. Nanickiej. Po-
nad 2,5 mln zł wydatkowa-
no na remonty budynków 
mieszkalnych. Ponadto mia-
sto prowadziło też działania 
w zakresie zmiany syste-
mu ogrzewania budynków, 
likwidacji starych pieców i 
poprawy czystości powietrza 
atmosferycznego.

Kolejne inwestycje 
już przygotowane
W ubiegłym roku Urząd 

Miejski w Wejherowie przy-

Za realizację zadań budżetowych w wejherowie w 2016 roku

Absolutorium dla prezydenta

(...) W minionym roku wiele 
się wydarzyło w sferze inwesty-
cyjnej, przede wszystkim na wej-
herowskich drogach, ale również 
w zakresie przedsięwzięć kultu-
ralnych, artystycznych i sporto-
wych. Najważniejszym sukcesem 
była budowa układu drogowe-
go w ramach Węzła Śmiechowo 
(Zryw). Podkreślić należy przy-
gotowanie w 2016 roku do re-
alizacji kolejnej dużej inwestycji 
drogowej dotyczącej połączenia 
północnej i południowej części 
miasta, czyli Węzła Wejherowo 
(Kwiatowa) oraz przygotowanie 
programu rewitalizacji i termo-
modernizacji. Na wymienione 

17 głosów poparcia, to 
bardzo dobry wynik. Fakt, 
że otrzymałem absoluto-
rium stanowi dodatkową 
mobilizację do realizacji 
kolejnych wyzwań i zadań. 
Pomoże w tym z pewno-
ścią praca w tak dobrym 
zespole radnych i współ-
pracowników.

Rok 2016 był bardzo 
dobrym rokiem. Był to rok 
historyczny, bo rozpoczę-
liśmy najważniejsze in-
westycje dla miasta, czyli 
węzły drogowe. Kolejne 
lata, to będzie ciąg bardzo 
ważnych i kosztownych 
inwestycji, które zmienią 
kształt i oblicze Wejhero-
wa na przyszłość. Jesteśmy 
w bardzo trudnym cza-
sie dla miasta Wejherowa, 
ale z taką Radą  Miasta je-
stem w stanie zrobić na-
wet najtrudniejsze rzeczy. 
To wszystko będzie służyło 
naszemu miastu i wszyst-
kim mieszkańcom.

Dobry rok
Prezydent wejherowa
krzysztof hildebrandt

gotował projekty techniczne 
kolejnych inwestycji, przede 
wszystkim metropolitalnego 
węzła integracyjnego Wejhe-
rowo (Kwiatowa) z tunelem 
pod torami, którego realiza-
cja właśnie się rozpoczęła, 
budowy drogi łączącej ulice 
Sucharskiego i Strzelecką, 
a także odcinka ul. Starom-
łyńskiej i ul. Karnowskiego. 
Gotowa jest dokumentacja 
techniczna układu drogo-
wego Osiedla Przyjaźni i ul. 
Inwalidów Wojennych, prze-
budowy skrzyżowania ulic 
Nadrzecznej i Chopina (ron-
do) oraz parkingu przy ul. 
Reformatów.

Zaprojektowano m.in. bo-
isko między ulicami Wschod-
nią i  Sikorskiego, halę 
tenisową przy ul. Kalwaryj-
skiej oraz teren rekreacyjno-
-sportowy przy Hotelu Bliza.

Budżet Obywatelski
Ważną pozycją w budże-

cie miejskim 2016 rok był 
Budżet Obywatelski, dzię-
ki któremu  powstały m.in. 
place zabaw i rekreacji na 
osiedlu Sucharskiego w 
Wejherowie oraz na osiedlu 
Fenikowskiego. Urządzono 
również boisko do piłki pla-
żowej, zbudowano scenę mu-
zyczną z oświetleniem. 

Oprócz inwestycji i re-

montów, władze Wejherowa 
realizowały szereg innych 
zadań m.in. w zakresie go-
spodarki komunalnej, ko-
munikacji, bezpieczeństwa 
publicznego, oświaty, pomo-
cy społecznej, ochrony zdro-
wia oraz kultury, promocji, 
rekreacji i sportu.

Ważna równowaga
Jak podkreślił w sprawoz-

daniu prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, każda dziedzi-
na życia w mieście jest waż-
na, ponieważ podstawowym 
celem jest zrównoważony 
rozwój Wejherowa – miasta 
atrakcyjnego i przyjaznego 
mieszkańcom.

Pozytywne opinie
Wykonanie budżetu za 

2016 rok pozytywnie zaopi-
niowała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa  w Gdańsku. 
Komisja Rewizyjna Rady 
Miasta stwierdziła, że Prezy-
dent realizując zadania zwią-
zane z wykonaniem budżetu 
kierował się zasadą celowo-
ści, legalności, rzetelności i 
oszczędności w gospodarowa-
niu środkami publicznymi. 

Głosowanie w sprawie ab-
solutorium dla prezydenta 
poprzedziła dość długa dys-
kusja, następnie  radni de-
batowali nad pozostałymi 
uchwałami.

zadania, które wkrótce się roz-
poczną, Prezydent zdobył łącz-
nie 33,6 mln zł dofinansowania 
z Unii Europejskiej. Realizowane 
w 2016 i w najbliższych latach 
inwestycje przyniosą wejhero-
wianom wiele korzyści. Warto 
zauważyć, że oprócz realizacji 
zadań priorytetowych, przygo-
towywane są ambitne zadania 
rozwojowe, przyszłościowe.  

Z uznaniem chcemy pod-
kreślić kontynuację budżetu 
obywatelskiego, którego dru-
ga edycja w 2016 roku była 
dużym sukcesem, ciesząc się 
jeszcze większym zaintereso-
waniem mieszkańców. Powyż-

Fragmenty stanowiska radnych z klubu „wolę wejherowo” w sprawie udzielenia ab-
solutorium prezydentowi wejherowa za rok 2016

sze dokonania są wypełnieniem 
programu wyborczego Ruchu 
Społecznego „Wolę Wejherowo”, 
co przyjmujemy z satysfakcją. 

Radni klubu „Wolę Wejherowo” 
konsekwentnie przez lata popie-
rali działania prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta i działali razem 
z nim na rzecz rozwoju miasta. 
Wyrażamy zadowolenie z faktu, 
że kolejny rok stał pod znakiem 
szerokiej współpracy radnych z 
Prezydentem i zgody w Radzie 
Miasta Wejherowa. (...) Zapewne 
można mieć uwagi i zastrzeżenia, 
ale ocenić należy całokształt dzia-
łalności Prezydenta i oceniamy tę 
działalności pozytywnie. (...) 

Za udzieleniem prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi 
głosowali radni klubów "Wolę Wejherowo" i "Platformy Oby-
watelskiej-Samorządność" oraz radny PiS i Ruchu Sąsiedzkie-
go. Przeciw był radny Arkadiusz Szczygieł, który prezentował 
czarnowidztwo i postawę malkontenta, zaś wstrzymali się od 
głosu radni: Teresa Skowrońska, Grzegorz Skowroński i Mateusz 
Szmidt. Można odnieść wrażenie, że ta czwórka miała zastrze-
żenia do prezydenta przede wszystkim z powodu rozmachu in-
westycji  i ambitnej wizji rozwoju Wejherowa, wyrażającej się 
choćby planami dalszych prac w parku miejskim, rewitalizacji 
starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej - projekt "Wodne ogrody" 
czy powstaniem wieży widokowej.  

Pomijając już fakt, że prezydent zrealizował budżet, w tym 
przygotowywał wspomniane planowane zadania inwestycyj-
ne, uchwalony przecież wcześniej zdecydowaną większością 
głosów przez Radę Miasta, to głosowanie nad absolutorium w 
istocie pokazało dwie wizje rozwoju Wejherowa. 

Wizja prezydenta i większości radnych to wizja miasta atrak-
cyjnego i nowoczesnego, które chce być pełnoprawnym człon-
kiem aglomeracji nad Zatoką Gdańską, a nie tylko zapyziałym 
przystankiem na końcu SKM-ki. Wizja wspomnianej czwórki jest 
niestety dość wąska, sprowadza Wejherowo do - można rzec 
dobitnie - prowincji i ogranicza się do przysłowiowego "łatania 
dziur w jezdniach i dachach". 

Wizja prezydenta staje się faktem, gdyż Wejherowo wyraźnie 
się zmieniło i zmienia, ale jest jeszcze dużo do zrobienia i dlatego 
właśnie potrzebny jest rozmach oraz ambitne plany, tym bar-
dziej, że prezydent nie zaniedbuje bieżących, "przyziemnych" 
spraw mieszkańców. Plany są dalekosiężne, nie na rok czy dwa, 
a na wiele lat do przodu. Jak uczy historia od tego zawsze się 
wszystko zaczyna. 

Pamiętajmy też, że takie plany jak budowa krytej pływalni 
w Wejherowie, renowacja Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizacja 
parku miejskiego czy budowa nowego WCK - Filharmonii Ka-
szubskiej też wydawały się swego czasu nierealne i zbyt ambit-
ne, a jednak zostały realizowane. 

Budżet w liczbach

Dwie wizje miasta
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Proponowane, a następ-
nie uchwalone zmiany w bu-
dżecie przedstawił skarbnik 
miasta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, który poinformował o 
koniecznych wydatkach.

Między innymi 1 milion 
zł miasto przeznaczyło na 
pomoc finansową dla Po-
wiatu Wejherowskiego z 
przeznaczeniem na budowę 
ronda na skrzyżowaniu ulic 
Wniebowstąpienia, Judyc-
kiego oraz 12 Marca. 

Ponad 2,8 mln zł z miej-
skiej kasy trzeba wydać na 
wypłatę odszkodowań za 
grunty przyjęte pod budowę 
dróg i zakup nieruchomości 
na potrzeby miasta. 

Na remont budynku po 
przedszkolu „Bajka” na Os. 
Kaszubskim przeznaczono 
250 tys. zł. Dotychczasowe 
Przedszkole Niepubliczne 
„Bajka” zamyka swoją dzia-
łalność, a od 1 września b.r. 
w budynku tego przedszko-
la będą funkcjonowały gru-
py przedszkolne wchodzące 
w skład Przedszkola Samo-
rządowego nr 2 im. Kubusia 
Puchatka.

Ponad 360 tys. zł miasto 
wyda na stworzenie prze-
strzeni kulturalno-eduka-

Podczas ostatniej przed wakacjami XXXIV sesji Rady Miasta 
Wejherowa radni większością głosów uchwalili zmiany w budże-
cie miasta na 2017 roku. Zajęli się także zmianami w sieci szkół i 
przedszkoli oraz nadali nazwy trzem wejherowskim rondom.

cyjnej wokół zabytkowego 
młyna z końca XIX wieku 
przy ul. Zamkowej, a na 
wykonanie prac zabezpie-
czających i renowacyjnych 
tego młyna - ponad 230 tys. 
zł (stanowi to udział wła-
sny, a projekt uzyskał dota-
cję z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego),

Zwiększono również wy-
datki na pobyt mieszkańców 
w domach pomocy społecz-
nej i na pobyt dzieci w pie-
czy zastępczej, na placówki 
kulturalne oraz organizację 
imprez sportowych, a także 
na administrację publiczną, 
bezpieczeństwo i oświatę.

Poza tym radni podjęli 
decyzję o dofinansowaniu 
zakupu systemu kardiomo-
nitoringu wraz z 6. monito-
rami dla potrzeb Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Onko-
logicznej Szpitala Specja-
listycznego w Wejherowie 
oraz przyznali dotację na 
prace konserwatorskie lub 
roboty budowlane przy za-
bytkowych budynkach: ul. 
12  Marca 155, ul. Rzeźnic-
ka 3 i ul. Kopernika 2.

Podjęto uchwały o zmia-
nach w miejscowych pla-
nach zagospodarowania 

przestrzennego dla frag-
mentu miasta na wschód 
od linii kolejowej w rejonie 
od ul. Przemysłowej do ul. 
Ofiar Piaśnicy oraz frag-
mentu miasta w rejonie ul. 
Łęgowskiego.

Popierając inicjatywę 
prezydenta Wejherowa 
radni nadali nazwy trzem 
rondom drogowym w Wejhe-
rowie. I tak, rondo u zbiegu 
ulic Rybackiej, B. Prusa, A. 
Necla i J. Iwaszkiewicza na 
Os. Kaszubskim otrzymało 
nazwę Rondo Kaszubskie. 
Z kolei rondo w Śmiechowie 
u zbiegu ulic F. Stefczyka i 
J. Patoka nazwano Rondem 
Śmiechowo Północ, a rondo 
na Os. Sucharskiego - Ron-
dem Wejherowo Zachód.

W związku z reformą 
oświaty i likwidacją gimna-
zjów decyzją Rady Miasta z 
dniem 31 sierpnia przesta-
ną funkcjonować dotych-
czasowe Zespoły Szkół. Od 
1 września w ich miejsce 
wracają stare nazwy szkół: 
Szkoła Podstawowa nr 5, 
Szkoła Podstawowa nr 6, 
Szkoła Podstawowa nr 8, 
zaś budynek Gimnazjum nr 
1 zostaje włączony do Szkoły 
Podstawowej nr 9.

Rondo u zbiegu ulic Rybackiej, B. Prusa, A. Necla i J. Iwaszkiewicza na Os. Kaszub-
skim otrzymało nazwę Rondo Kaszubskie.

obradowała Rada Miasta wejherowa

Budżet, ronda i szkoły

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
poinformował podczas kon-
ferencji w ratuszu, że spo-
śród 24 złożonych w urzędzie 
wniosków Komisja ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego za-
kwalifikowała po weryfikacji 
formalnej 22: 17 inwestycyj-
nych i 5 nieinwestycyjnych. 

Tym samym 22 projekty 
przeszły do kolejnego eta-
pu i wezmą udział w głoso-
waniu, które odbędzie się w 
dniach od 18 września do 2 
października br.  

Prezydent Hildebrandt 
przypomniał, że na III edycję 
Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego przezna-

Więcej informacji znajdziemy na stronie: www.wejherowo.pl/budzetobywatelski
Pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego należy kierować pod:
nr tel. 58 677 70 00 lub adres elektroniczny: budzetobvywatelski@wejherowo.pl

28 czerwca ogłoszono oficjalnie listę projektów w ramach III edy-
cji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, które mieszkańcy w 
głosowaniu będą mogli wybrać do realizacji.      

Budżet obywatelski

Czas na 
promocję projektów

czono milion złotych, z czego 
950 tys. zł na projekty inwe-
stycyjne (twarde)  i 50 tys. 
na projekty nieinwestycyjne 
(miękkie). 

Maksymalna wartość 
projektu inwestycyjnego 
nie może przekroczyć 200 
tys. zł, a projektu nieinwe-
stycyjnego 10 tys. zł.

- Rozpoczynamy kolejny 
etap realizacji tegoroczne-
go Budżetu Obywatelskiego 
w Wejherowie. To czas na 
promocję wniosków wśród 
mieszkańców, po to żeby 
mieli czas i możliwości na 
zapoznanie się z nimi - infor-
muje skarbnik miasta Arka-
diusz Kraszkiewicz. 

W głosowaniu  mogą 
wziąć udział wszyscy miesz-
kańcy Wejherowa, którzy 
ukończyli 16 lat. Każdy mo-
że oddać 2 głosy: jeden na 
projekt inwestycyjny i jeden 
na projekt nieinwestycyjny.

Przypomnijmy, że do I i II 
edycji Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego zgło-
szone zostały łącznie  102 
projekty, spośród których we-
ryfikację przeszły 74 projekty.

Oddano na nie w sumie 17 
tys. głosów. 

14 zwycięskich projektów 
zostało zrealizowanych bądź 
jest w trakcie realizacji. 

Co ważne, wejherowski 
szpital znalazł się w gronie 
szpitali specjalistycznych, 
zgrupowanych w najwyż-
szym III poziomie (wyżej są 
tylko trzy szpitale o znacze-
niu ogólnopolskim - Uniwer-
syteckie Centrum Kliniczne, 
Szpital MSWiA, 7 Szpital 
Marynarki Wojennej).  

Do sieci weszło 25 pomor-
skich podmiotów leczniczych. 
Wejherowski szpital wcho-
dzący w skład spółki Szpi-
tale Pomorskie, wspólnie ze 
Specjalistycznym Szpitalem 
Zakaźnym w Gdańsku oraz 
Szpitalem Morskim im. PCK 
i Szpitalem św. Wincentego 
a Paulo w Gdyni rozpoczną 

wejherowski szpital w sieci
Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił listę szpitali, które znaj-

dą się w tzw. sieci, czyli w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Do sieci we-
szło 25 pomorskich podmiotów leczniczych, a wśrod nich Szpital 
Secjalistyczny w Wejherowie, wchodzący w skład spółki Szpitale 
Pomorskie.

działalność w nowym syste-
mie 1 października br., gdy 
zostanie uruchomiony nowy 
system, świadczenia usług 
medycznych. 

Nowe zasady funkcjono-
wanie szpitali mają uspraw-
nić kompleksową opiekę 
na oddziałach i w porad-
niach szpitalnych. Pacjen-
ci powinni mieć łatwiejszy 
dostęp do leczenia specjali-
stycznego w szpitalach. 

Nowy system finasowa-
nia daje gwarancję spokoj-
nego funkcjonowania przez 
kilka lat. Szpitale w Gdyni, 
Wejherowie i Gdańsku nie 
tracą żadnej z działalności 
leczniczych, a pacjenci będą 

mieli zagwarantowaną kon-
tynuację leczenia.

Zmiany mają zapew-
nić stabilizację finanso-
wą na najbliższe lata oraz 
usprawnić pacjentom do-
stępność do różnorodnych 
usług medycznych. 

Na najniższym poziomie 
w sieci, tj. poziomie „I” zna-
lazły się szpitale powiatowe, 
które będą miały ograniczo-
ne zadania i inny poziom fi-
nansowania. W najgorszej 
sytuacji są podmioty niepu-
bliczne, które nie znalazły 
się w żadnej z sieci i tym sa-
mym nie otrzymały żadnego 
zapewnienia o wsparciu fi-
nansowym przez NFZ.
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Podczas obrad XXXII 
sesji Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego radni wysłucha-
li  sprawozdania Zarządu.

Zaplanowane dochody 
budżetu w kwocie 160 571 
411 zł zostały wykonane w 
wysokości 165 094 063  zł 
co stanowi 102,82 % planu. 
Natomiast zaplanowane 
wydatki w wysokości 170 
529 462 zł zrealizowano w 
wysokości 159 444 585,83 zł 
co stanowi 93,50 % planu. 

Remonty 
dróg powiatowych
W 2016 r. zrealizowa-

no na terenie powiatu 
wejherowskiego przedsię-
wzięcia, które znacząco 
wpłynęły m.in. na popra-
wę infrastruktury dro-
gowej czy podniesienie 
standardów szkolnictwa w 
powiecie.  W minionym ro-
ku na inwestycje drogowe 
Powiat Wejherowski prze-
znaczył ponad 25 milionów 
złotych, dzięki którym wy-
remontowano 22 km po-
wiatowych dróg. 

Termomodernizacja 
i rozbudowa szkół
Ubiegły rok był też wy-

jątkowy pod względem 
środków jakie samorząd 

Budżet zrealizowany, a powiat zyskał lepsze drogi

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Radni Rady Powiatu Wejherowskiego pozytywnie ocenili wykonanie budżetu w 2016 

roku, dlatego udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium. Na uznanie radnych zasłużyły 
zwłaszcza ubiegłoroczne inwestycje i remonty, prowadzone na dużą skalę. Na moderni-
zację infrastruktury drogowej przeznaczono ponad 25 mln zł, a na remonty placówek 
oświatowych 3 mln zł. W ubiegłorocznym budżecie powiatu wejherowskiego po stronie 
wydatków znalazło się blisko 160 mln zł, natomiast po stronie dochodów - 165 mln zł. 

gabriela Lisius
starosta wejherowski

- Rok 2016 był rokiem 
bardzo dynamicznym. Wy-
konaliśmy wiele inwestycji 
nie tylko na drogach, ale 
też w naszych placówkach 
oświatowych i kultural-
nych. Zrealizowaliśmy wie-
le projektów społecznych 
oraz pozyskaliśmy bardzo 
duże środki na realizację 
programów, które rozpo-
częliśmy i będziemy konty-
nuować w bieżącym oraz w 
2018 roku. Chodzi o projek-
ty, dotyczące szkolnictwa 
zawodowego czy budowy 
Książnicy prof. Gerarda La-
budy. Zrealizowaliśmy du-

żo działań inwestycyjnych, 
remontowych, ale też kul-
turalnych, sportowych i 
społecznych.

- Największym przed-
sięwzięciem inwesty-
cyjnych w 2016 r. była 
rozbudowa drogi powia-
towej Żelazno - Mierzyno 
- Kostkowo - Bolszewo na 
odcinku Bolszewo - Gó-
ra, która uzyskała dofi-
nansowanie z   „Programu 
rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019”.

powiatowy przeznaczył 
na remonty w placówkach 
oświatowych. Kontynu-
owano m.in. projekt pn. 
„Termomodernizacja bu-
dynku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 
Wejherowie”. 

Powstał projekt rozbu-
dowy szkoły oraz dokonano 
zakupu sprzętu do pra-
cowni gastronomicznej w 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rumi. 

Będzie nowa
hala sportowa
Sporządzono doku-

mentację projektowo- 
kosztorysową i projekt 
budowlany dotyczący bu-
dowy hali sportowej oraz 
rozbudowy o kompleks 6 
pracowni zawodowych w 
Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4. Ponad-
to rozpoczęto realizację 
projektów związanych z 
rozwojem szkolnictwa za-
wodowego, na które po-
wiat pozyskał w zeszłym 
roku rekordową kwotę w 
wysokości 24 mln zł. 

Remont internatu
i podstawówki
W ubiegłum roku w 

Powiatowym Zespole 

Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie przepro-
wadzono remont budynku 
internatu, a także prze-
budowano budynek szko-
ły podstawowej. Ponadto  
wykonano rozbiórkę bu-
dynku garażowego wraz z 
modernizacją ogrodzenia i 
parkingu.

Bezpieczeństwo
najważniejsze
W ubiegłym roku Powiat 

Wejherowski inwestował 
także w bezpieczeństwo 
publiczne dofinansowując 
zakupy nowych samocho-

dów na potrzeby straży 
pożarnej i policji, a tak-
że odpowiedniego sprzętu 
dla ratowników. 

Dobra współpraca
Kiedy radni przegłoso-

wali absolutorium dla Za-
rządu Powiatu, starosta 
Gabrtiela Lisius podzię-
kowała zarówno radnym, 
i Zarządowi, jak i dyrek-
torom oraz pracownikom 
jednostek organizacyj-
nych powiatu oraz staro-
stwa, za zaangażowanie i 
współpracę. 

 Wśród innych ważnych 
zadań drogowych, które zre-
alizowano w 2016 r. można 
wymienić m.in. przebudowę 
dróg: Sasino - Choczewo na 
odcinku przez miejscowość 
Kurowo, Kisewo - Żelazno 
(droga wojewódzka 213) na 
odcinku Kisewo - Brzeźno 
Lęborskie, Żelazno - Mierzy-
no - Bolszewo na odcinku 
Mierzyno - Kostkowo - Ryb-

no wraz z remontem chod-
nika w Kostkowie, Zakrzewo 
- Linia - Strzepcz na odcinku 
przez miejscowość Strzepcz i 
odcinku Pobłocie - Rosochy, 
Szemud - Jeleńska Huta na 
odcinku Jeleńska Huta, a tak-
że remont mostu przez rze-
kę Gościcina w miejscowości 
Dąbrówka. 

Przebudowalismy ulicę 12 
Marca w Wejherowie, a na ul. 
Kościuszki i Mickiewicza wy-
remontowaliśmy chodniki.

Dynamiczny rok

Remonty dróg oraz chodników na wsiach i w mieście
witold Reclaf, wicestarosta wejherowski
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WYDARZENIA

Prezydent Wejherowa po-
informował, że dla turystów 
i mieszkańców przygotowa-
ne są liczne atrakcje. Na 
wakacyjnych gości czekają 
przewodnicy, którzy bezpłat-
nie oprowadzają chętnych po 
mieście. Pokazują m.in. naj-
większy skarb Wejherowa 
- XVII-wieczną Kalwarię, a 
także rynek i ratusz z cieka-
wymi ekspozycjami

- Zachęcamy wszystkich 
do zwiedzenia ratusza, m.in. 
sali tradycji i historii mia-
sta – powiedział prezydent 
Wejherowa. - Zapraszam też 
wszystkich do parku, gdzie 
można zakosztować wypo-
czynku, sportu i rekreacji. 
Jest tutaj atrakcyjny plac 
zabaw dla dzieci, kawiaren-
ka, wypożyczalnia kajaków 
i rowerów wodnych, woliery 
z ptakami, kino pod gwiaz-
dami i wiele zajęć rekreacyj-
nych oraz kulturalnych. 

Jacek Thiel zapraszał 
m.in. do Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej, a także do 
Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Dworcowej. 

- Dla mieszkańców Wej-
herowa i powiatu, a przede 
wszystkim dla turystów 
przygotowaliśmy nie lada 
gratkę dla miłośników hi-
storii, zwiedzających nasze 
muzeum. Jest nią kolejna 
kolekcja zdjęć wejherow-
skiego fotografa Augusty-
na Ziemensa z przełomu 
XIX i XX wieku. Otwarcie 
wystawy, czynnej do końca  
sierpnia br., nastąpi 11 lip-
ca - powiedział Jacek Thiel 
(szczegóły na str. 11).

Podczas inauguracji sezo-
nu do korzystania z ciekawej 
oferty wejherowskich placó-
wek kultury zachęcali: dyrek-
tor Filharmonii Kaszubskiej 
Jolanta Rożyńska, dy-
rektor Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie  

O wakacyjnych atrakcjach w miescie i powiecie mówili 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i członek 
Zarządu Powiatu Jacek Thiel.   
       Fot. Starostwo w Wejherowie

Konferencją w Parku Miejskim im. A Majkowskiego w Wejhero-
wie zainaugurowano sezon turystyczny na terenie miasta i powia-
tu wejherowskiego. Oficjalnego otwarcia sezonu dokonali wspólnie 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i etatowy członek Za-
rządu Powiatu Jacek Thiel.

Inauguracja sezonu letniego w wejherowie

Atrakcyjne miasto 
i powiat wejherowski

Barbara Gusman oraz 
Krzysztof Powałka - in-
struktor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie.

Jolanta Rożyńska zapra-
szała m.in. na niedzielne 
bezpłatne koncerty letnie 
(godz. 17.00) w parku, a tak-
że na różne wydarzenia, ta-
kie jak lipcowy Festyn Letni. 
Dyrektor WCK poinformo-
wała, że w połowie sierpnia 
na wejherowskim rynku wy-
stąpi zespół teatralny „Pija-
na sypialnia” z Warszawy, 
specjalizujący się w wodewi-
lach z okresu międzywojen-
nego. Latem nie zabraknie 
interesujących wydarzeń ar-
tystycznych w Filharmonii 
Kaszubskiej. Na jej dachu 
otwarto już taras widokowy.

- Zapraszamy dzieci i mło-
dzież na warsztaty ceramicz-
ne, warsztaty chemiczne i 
zajęcia z książką, a turystów 
do Punktu Informacji Tury-
stycznej w naszej bibliotece 
przy ul. Dworcowej - zachę-

cała dyrektor PBP, Barbara 
Gusman.

- Jak co roku, przygoto-
waliśmy Letnią Bibliotekę z 
plenerową wypożyczalnią w 
pałacu i spotkania autorskie 
na tarasie muzeum - przy-
pomniał Krzysztof Powałka 
z MBP. - Dzieci zaprosiliśmy 
na „Wakacje z angielskim na 
wesoło” i spektakle teatralne 
(szczegóły na str. 10).

Atrakcje oferuje też po-
wiat wejherowski, pełen 
pięknych miejsc, punktów 
widokowych, dworków i pa-
łaców, jezior, a także pięk-
nych nadmorskich plaż. 
Turyści mogą korzystać z 
kwater agroturystycznych 
zwłaszcza w gminie Chocze-
wo, a także z takich atrakcji, 
jak park rozrywki i wie-
ża widokowa Kaszubskie 
Oko w Gniewinie, skansen 
w Nadolu, Ferma Strusi w 
Kniewie, Muzeum Techni-
ki Wojskowej w Dąbrówce i 
Aquaparku w Redzie.

Jest to jedyne takie miej-
sce na terenie powiatu wej-
herowskiego, gdzie można 
bezpośrednio od rolnika, ho-
dowcy czy działkowca kupić 
świeże i zdrowe produkty. 
Jeżeli będzie duże zainte-
resowanie handlowców i 
kupujących, właściciele tar-
gowiska przewidują jego 
rozbudowę. 

Z  powstania targowiska 
zadowolenia nie kryli wi-
cestarosta Witold Reclaf, 
przewodniczący Rady Po-
wiatu Ryszard Czarnec-
ki, wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło oraz  
Bogusław Suwara, sekre-
tarz miasta. 

- Nowe targowisko to 
ogromny sukces przed-
siębiorcy, pana Henryka 
Pionka i dwóch samorzą-
dów, miasta i powiatu - po-

targowisko na Przemysłowej

Prosto od hodowcy
Na niedawno otwartrym targowisku „Naj Renk” przy ul. Przemy-

słowej w Wejherowie można kupić warzywa, owoce i inne produk-
ty rolne, a w przyszłości dopuszczony będzie handel zwierzętami.

wiedział B. Suwara, 
Właściciele obiektu po-

informowali, że problemem 
nowego obiektu jest brak 
weterynarza, bez którego 
nie można prowadzić handlu 
żywymi zwierzętami. Pomoc 
w tej sprawie pomoc zade-

klarował poseł Kazimierz 
Plocke, który był wicemini-
strem rolnictwa. 

Targowisko poświęcił ks. 
prałat Tadeusz Reszka.

Targowisko „Naj Renk” 
otwarte jest w piątki, w go-
dzinach od 6.00 do 15.00.

  Fot. Starostwo w Wejherowie

Wicestarosta wejherow-
ski Witold Reclaf, członek 
Zarządu Powiatu Jacek 
Thiel, dyrektor Zarządu 
Drogowego dla Powiatu Puc-
kiego i Wejherowskiego Ro-
bert Lorbiecki oraz prezes 
MZK Spółki z o.o.Wejhero-

wo Czesław Kordel uczest-
niczyli w oficjalnym oddaniu 
do użytku wyremontowane-
go fragmentu chodnika. 

- Każdego roku remon-
tujemy kolejne chodniki w 
Wejherowie - mówił wice-
starosta Witold Reclaf. - To 

kolejny wyremontowany od-
cinek na ulicy Sobieskiego, 
bo w marcu br. oddaliśmy 
również 150 m fragment 
chodnika przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie.

MZK postawiło nową wia-
tę przystankową.

Zakończył się remont chodnika i zatoki autobusowej wraz ze zjazdami 
na ulicy Sobieskiego w Wejherowie, na odcinku od Filharmonii Kaszub-
skiej do ulicy Harcerskiej.

Chodnik i zatoka autobusowa
kolejny odcinek ul. sobieskiego po remoncie
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O G Ł O S Z E N I E 
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Po powitaniu na dworcu 
w Rumi, kolorowy pochód 
przeszedł do  Sanktuarium 
Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych. 
Tam ks. biskup Zbigniew 
Zieliński w asyście wielu 
kapłanów odprawił mszę 
świętą. 

Na stadionie MOSiR i 
w rumskim  parku odby-
ła się tradycyjna zabawa z 
występami na scenie. Dla 
wszystkich uczestników te-
go niezwykłego spotkania w 
Rumi organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji: od 
koncertów nie tylko ka-
szubskich artystów, przez 
tradycyjną ofertę gastrono-
miczną, po strefę dla dzie-
ci z pokazami, zabawami 
i konkursami. Wieczorem 
wystąpili: Monika Lewczuk 
oraz Kamil Bednarek. 

Światowy Zjazd kaszubów

Manifestacja
i integracja

W Rumi odbył się XIX Światowy Zjazd 
Kaszubów, którzy przybyli nie tylko z Ka-
szub, ale m.in. z dalekiej Kanady. Kaszu-
bi manifestowali jedność i przywiązanie 
do regionalnej kultury. Zgodnie z trady-
cją corocznych zjazdów, wszyscy uczest-
niczyli we mszy św. oraz zabawie w parku 
i na stadionie. Wśród uczestników nie za-
brakło mieszkańców miast i gmin powiatu 
wejherowskiego.

WYDARZENIA

Niestety, po południu za-
bawę popsuła deszczowa 
pogoda. Mimo to, humory do-
pisywały, bo spotkanie spo-
łeczności kaszubskiej jest 
zawsze okazją do radości. 

Samorządowcy i delegacje Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zmierzają do salezjańskiego Sanktuarium NMP 
Wspomożycielki w Rumi na uroczystą mszę św. 

Gości, w tym księdza biskupa, witał kustosz Sanktu-
arium - ks. proboszcz Janusz Sikora SDB (po lewej). 

Ulicami Rumi przeszli w pochodzie uczestnicy Zjazdu Kaszubów, a grała im do marszu m.in. orkiestra dęta z Szemuda (na zdjęciu po lewej). Wśród przedstawicieli różnych 
kaszubskich gmin i miejscowości wypatrzyliśmy mieszkańców gminy Linia - członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Fot. Anna Kuczmarska
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WYDARZENIA

Na schodach rumskiej świątyni Wspomożycielki do zdjęć pozują członkowie oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Szemudzie - Klub Bojano (po lewej) oraz partu ZK-P w Wejherowie z prezesem Mirosławem Gaffką 
na czele (na zdjęciu po prawej stronie).

Na zdjęciu powyżej: Ka-
szubska Kapela Bożepo-
lanie z Bożegopola oraz 
członkowie delegacji z 
gminy Łęczyce w powie-
cie wejherowskim.

Po lewej: ekipa Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Wejherowie. 

Po prawej: Orkiestra 
Dęta Gminy Wejherowo 
witała muzyką gości, 
przyjeżdżających do 
Rumi i szła na czele po-
chodu ulicami miasta.

więcej zdjęć w galerii na www.pulswejherowa.pl
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EDUKACJA, KULTURA

W roku akademickim 
2016/2017, 11. w histo-
rii WUTW, w zajęciach 
uczestniczyło 315 słucha-
czy i 55 wykładowców-wo-
lontariuszy. 

Najstarszy student 
Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
ukończył 90 lat. Co waż-
ne, nadal chce się uczyć i 
uczestniczyć w różnorod-

słuchacze wejherowskiego uniwersytetu trzeciego wieku  zakończyli rok akademicki

od informatyki i ekologii po karate

O G Ł O S Z E N I E

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA zakończył je-
denasty rok akademicki. Na uroczystości w auli Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie spotkali się przed przerwą 
wakacyjną słuchacze, wykładowcy oraz goście.

nych zajęciach. 
Słuchacze seniorzy mo-

gli uczestniczyć w ponad 30 
zajęciach m.in. komputero-
wych, historii, malarstwa, 
zdrowego odżywiania, wie-
dzy o sztuce, ekologii i 
ochrony środowiska, socjo-
logii, politologii, języków 
obcych, psychologii, a tak-
że gimnastyki. Były nawet 
treningi karate!

Podczas uroczystego 
zakończenia roku akade-
mickiego uhonorowano 
tytułem „Super Seniora” 
dwudziestu najbardziej 
wytrwałych słuchaczy, 
którzy ukończyli 80. lat 
(niektórzy nagrodzeni na 
zdjęciu obok). 

WUTW został utworzo-
ny w 2006 r. dzięki pomocy 
YMCA POLSKA w Gdyni.

Elżbieta Czeszejko jest 
zawodową tancerką, absol-
wentką  Państwowej Szko-
ły Baletowej w Gdańsku. 
Bogate doświadczenie w 
pracy estradowej zdobyła 
występując na wielu reno-
mowanych scenach w kraju, 
m.in.: Opery Bałtyckiej w 
Gdańsku, Bałtyckiej Agen-
cji Artystycznej „BART” z 
Sopotu (gospodarza Opery 
Leśnej w Sopocie), na Festi-
walu „Żywy Żurnal w Gdań-
sku” oraz w warszawskim 
oddziale Telewizji Polskiej 
czy Stołecznej Estrady.

W Wejherowskim Cen-
trum Kultury Elżbieta 
Czeszejko prowadzi sześć 
formacji tanecznych. Są to: 
Bąbelki Kids, Bąbelki Mini, 
Bąbelki, Baccarki, Baccara 
Junior oraz Baccara. Rok 
po roku w Wejherowskim 
Centrum Kultury, zajęcia 
gromadzą tłumy młodych 
tancerzy. W sumie było ich 
już ponad półtora tysiąca. 

Wśród wychowanków pa-
ni Czeszejko, można znaleźć 
osoby, które dzięki umie-
jętnościom i talentowi pe-
dagogicznemu instruktorki 

związało swojej życie zawo-
dowe z tańcem. 

Minione 20 lat to ponad 
140 choreografii, które łącz-
nie zatańczyło około 1,5 ty-
siąca dzieci, zdobywając 
450 pucharów w ponad 90 
turniejach Ogólnopolskich i 
Międzynarodowych.

Elżbieta Czeszejko za 
swoją pracę i działalność 
otrzymała szereg nagród i 
wyróżnień, w tym nagrodę 
Prezydenta Miasta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta 
za szczególną aktywność pra-
cy na rzecz miasta, za pro-
wadzenie zajęć ruchowych 
z elementami choreografii 
baletowej. W 2015 roku Mi-
nister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odznaczył 
Elżbietę Czeszejko odznaką 
honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”.

Tegoroczny Jubileusz jest 
wspaniałą okazją, by wy-
razić uznanie dla zapału, 
inwencji, talentu i zaanga-
żowania Elżbiety Czeszejko, 
która przez ostatnie 20 lat 
poświęca swój czas, współ-
tworząc Wejherowskie Cen-
trum Kultury.

Podczas gali w Filharmonii Kaszubskiej Elżbieta Czeszejko - in-
struktorka i choreograf, świętowała 20-lecie pracy artystycznej w 
Wejherowskim Centrum Kultury. Z rąk Arkadiusza Kraszkiewicza, 
skarbnika Wejherowa, odebrała Nagrodę Prezydenta Wejherowa.

20 lat pracy i sukcesów

Choreograf z wCk

Od 25 czerwca do 2 lip-
ca br. formacje taneczne z 
wCk uczestniczyły w Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
„top Art Festival - Le stra-
de della Musica” w Rzymie, 
zdobywając tam nagrody! 

Już dziś gratulujemy Elż-
biecie Czeszejko i jej pod-
opiecznym, a więcej o ich 
udziale w tym wydarzeniu 
napiszemy w kolejnym wy-
daniu „Pulsu Wejherowa”.



11

redakcja@pulswejherowa.pl 6 lipca 2017

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie interne-
towej www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wejherowo.pl

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II 
piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej 
oraz katastru 
nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia 
nieruchomości 

312 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskiego,  po-
siada dostęp do drogi publicznej, zabudowana budynkiem go-
spodarczym o pow. 18 m2. Działka w kształcie prostokąta, teren 
płaski, ogrodzony, zagospodarowany, porośnięty trawą oraz po-
jedynczymi drzewami i krzewami. W południowo-wschodnim 
narożniku działki znajduje się szafka energetyczna. W przyle-
głej ulicy przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanaliza-
cji sanitarnej, teletechniczna oraz gazowa.

Cena wywoławcza 140 000,00 zł
      (cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 14.000,00 zł

Termin i miejsce 
przetargu

           20 lipca 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
  ul. 3 Maja 4, sala nr 08

OBWIESZCZENIE

              Starosta Wejherowski  

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wnio-
sek Burmistrza Miasta Redy z dnia 20.04.2017r. skorygowany w dniu 22.06.2017r. wszczęto 
postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
 Budowie dróg gminnych - ulicy Karłowicza i Polnej w Redzie

- obr. 02 działki nr ewid.:  155/1, 155/2, 154/3, 153/2, 154/2, 154/5, 153/4, 171/27, 158/12 
(powstałej z działki 158/7), 158/10 (powstałej z działki 158/5), 154/18 (powstałej z działki 
154/6), 160/1, 171/29, 171/28, 148/4, 148/9, 169/10, 170/5, 171/38, 170/6, 1391/1, 171/33, 
171/19, 171/21, 171/25, 171/26, 171/39, 260/2, 158/8 (powstałej z działki 158/4), 154/19 (po-
wstałej z działki 154/6), 159/3 (powstałej z działki 159/2)

działki przeznaczone na przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej:
- obr. 02 działki nr ewid.:  1/1, 107, 156/8, 154/4, 130/8, 130/7, 131, 1312

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o 
możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  
niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie 
Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 
212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie 
w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-
16.00 tel. 58 572-95-50

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

      wiadomości i ogłoszenia
       ze starostwa Powiatowego w wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w wejherowie w ramach projektu pt. 
„hej, sobótka, sobótka…”  zaprasza nauczycieli, pracowników instytucji kultury i animatorów 
kultury na czterodniowy stacjonarny plener, w ramach którego zostaną zorganizowane warszta-
ty muzyczne, wokalne, językowe oraz instrumentalne dot. organizacji kaszubskiej sobótki pro-
wadzone m.in. przez weronikę korthals-tartas, jaromira schroedera, tadeusza Makowskiego.

Na podstawie tekstu obrzędowego Pawła Szefki pt. „Sobótka” uczestnicy warsztatów, przygotują 
widowisko, które we wrześniu 2017r., zostanie zarejestrowane w formie audio-video.

warsztaty odbędą się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w wejhero-
wie w terminie: 27.07.2017 - 30.07.2017r. (czwartek-niedziela) w godz. 9.00-16.00. 

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Zapisy przyjmujemy pod nr. tel.: (58) 736 18 21, (58) 
672 29 56 do wyczerpania miejsc!

Dodatkowych informacji udziela Roman Drzeżdżon pod numerem telefonu (58) 736 18 21, (58) 672 
29 56  oraz adresem email: rd@muzeum.wejherowo.pl

Po zakończeniu projektu każdy z uczestników otrzyma książkę  Pawła Szefki pt.  „Sobótka” oraz na-
grany na podstawie szkolenia film instruktażowy.

Partnerem projektu jest Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oraz Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie.  Projekt pt. „Hej, Sobótka, Sobótka…”  realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków 
Narodowego Centrum Kultury, Powiatu Wejherowskiego oraz środków własnych Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Dla nauczycieli i animatorów kultury
warsztaty „hej, sobótka, sobótka” 
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AKTUALNOŚCI

Liczne koncerty i kon-
kursy wymagały ciężkiej 
systematycznej pracy, przy-
gotowań i poświęceń ze 
strony uczniów. Końcówka 
drugiego semestru okaza-
ła się czasem sprzyjającym 
niezwykłym sukcesom w 
rankingu ogólnopolskim, a 
także międzynarodowym.

W maju uczennica pani 
Agaty Parzych, Oliwia Gu-
ziuk- tegoroczna absolwent-
ka, zajęła III miejsce na IV 
Ogólnopolskim Konkursie 
Skrzypcowym „Bajeczna 
Miniatura”. IV miejsce uzy-
skała Maria Formela.

Podczas I Elbląskiego 
Konkursu Pianistycznego 
odbywającego się 2 i 3 czerw-
ca br., uczennica pani Elżbie-
ty Lieder, Agata Sulborska 
otrzymała wyróżnienie.

W maju w Gdańsku odbył 
się konkurs fletowy, gdzie 
Aleksandra Schulz oraz 
Anna Maliszewska zdoby-
ły I miejsce, a Anna Rywal-
ska II miejsce. Laureatki są 
uczennicami pani Ewy Sy-
najewskiej-Śmiszek.

Złoty Dyplom i nagro-
dę specjalną za wykona-

w rankingu ogólnopolskim i międzynarodowym

szkoła z sukcesami
Niedawno zakończony rok szkolny był w Państwowej Szkole Mu-

zycznej w Wejherowie wyjątkowo pracowity i udany. Nauczycioele 
i uczniowie odnieśli wiele sukcesów.

nie utworu „Moja checz” 
przywiózł Chór szkolny 
pod dyrekcją Ewy Rocław-
skiej z XIII Kaszubskiego 
Festiwalu Muzyki Chóral-
nej i Regionalnej w Żuko-
wie oraz z XXIII Festiwalu 
Pieśni o Morzu.  

Podczas Międzynarodo-
wego Konkursu Gitarowe-
go w Tczewie, trio gitarowe 
przygotowane przez panią 
Małgorzatę Kopka, w skła-
dzie: Wiktoria Prochera, 
Nikola Neumuller i Anna 
Strankowska (na zdjęciu 
powyżej), dodatkowo duet 
Wiktorii i Ani zostały wy-
różnione.

W Solcu Kujawskim po 
raz pierwszy zorganizowa-
no Międzynarodowy Kon-
kurs Akordeonowy. Amelia 
Nowakowska, uczennica pa-
na Andrzeja Formeli otrzy-
mała wyróżnienie.

W Koszalinie odbył się 
Międzynarodowy, trzy eta-
powy Konkurs Pianistycz-
ny „Muzyczne Konfrontacje 
Młodych”. Przemierzając 
każdy z etapów, uzyskując 
III miejsce, finałowy kon-
cert dziecięcy z orkiestrą 
zagrał 8 letni Zbigniew 
Trusewicz, uczeń pani Ur-
szuli Zakrzewskiej.

Urszula Zakrzewska

W konkursie zaprezento-
wało się 38 solistów oraz 6 
zespołów. Zmagania odby-
wały się w kilku grupach 
wiekowych. Występy mło-
dych artystów oceniało jury 
w składzie: Beata Buczek-
-Żarnecka - aktorka Te-
atru Miejskiego w Gdyni, 
Agnieszka Skawińska - ak-
torka i wokalistka oraz Da-
niel Hierasimczyk - muzyk i 
wokalista, wielokrotny juror 
konkursów wokalnych dla 
dzieci i młodzieży. 

Występy podziwiał m.in. 
członek Zarządu Powiatu, 
Wojciech Rybakowski.

W Państwowej Szkole Muzycznej w Wejherowie odbył się, kolejny Przegląd Talentów 
Wokalnych, zorganizowany przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych. Wystąpili soliści i zespoły w różnym wieku.

Przegląd talentów PZPow
Zus w wejherowie zaprasza płatników składek na 

bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 13 lipca br. w 
Inspektoracie Zus przy ul. sobieskiego 294. tematem 
będą zmiany legislacyjne w obszarze zasiłków. 

W trakcie szkolenia zostaną omówione ogólne zmian zapisów w 
ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, a także tryb i zmienione zasady 
ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób objętych dobrowol-
nym ubezpieczeniem chorobowym. 

Uczestnicy poznają także zmiany dotyczące dokumentowania 
niezdolności do pracy oraz formy przekazywania zwolnień lekar-
skich do płatników, jakie mają obowiązywać od 01.01.2018r. oraz 
w okresie przejściowym. Dowiedzą się również o podwyższeniu za-
siłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego oraz 
wypłacie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego 
wydłużonego wskutek wykonywania pracy u pracodawcy udziela-
jącego urlopu, a także o zmianach w zakresie zasad ustalania prawa 
do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu 
Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego. 

Eksperci ZUS odpowiedzą także na wszelkie pytania. 
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać telefonicznie pod 

numerem telefonu: 58 572-97-17 lub mailowo: aleksandra.na-
dolska@zus.pl, a także malgorzata.wisniewska04@zus.pl.

Inicjatywa jest realizowana przez Fundację Wspierania 
,,Razem po Sukces’’ z Rumi. Cały dochód ze sprzedaży bę-
dzie przeznaczany na stworzenie miejsc pracy i rehabili-
tację osób niepełnosprawnych. 

- Zapraszamy do oddawania niepotrzebnych, ale dobrych 
rzeczy, które mogą przydać się innym,  a także do kupowa-
nia - mówi Artur Ostrowski, prezes Fundacji Wspierania 
,,Razem po Sukces’’. 

- Oferujemy rzeczy ponadczasowe, które ucieszą niejed-
ną osobę - dodaje  wiceprezes Izabela Mazurkiewicz. - Moż-
na także otrzymać na wynos kawę i herbatę, wrzucając 
symboliczny „grosik” do naszej skarbonki.

szkolenie w Zus

Pod hasłem ,,Dajesz-pomagasz-kupujesz’’ 
rozpoczął działalność pierwszy w Wejhero-
wie sklep charytatywny. Sklep mieści się w 
Wejherowie przy ul. Sobieskiego 252 (wej-
ście od ulicy Wałowej).

Dajesz - pomagasz - kupujesz

Pierwszy sklep
charytatywny

Uroczyste otwarcie sklepu.     Fot. Starostwo w Wejherowie

Podczas czerwcowej ak-
cji krwiodawstwa w Wej-
herowie zebrano 2700 ml 
krwi, którą oddało 6 ochot-
ników. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim sponsorom 
upominków dla krwio-
dawców, szczególnie Wej-
herowskiemu Centrum 
Kultury, a także dyrektoro-
wi Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie 
Tomaszowi Fopke za udo-
stępnienie miejsca obok tej 
placówki.

Owocem akcji, która 
odbyła się 1 lipca w Rumi, 
podczas Zjazdu Kaszubów 
było 3600 ml krwi. Każdy, 
kto oddał krew dostał bile-
ty na spektakl w Filharmo-
nii (WCK) w Wejherowie, 
kubki termiczne i inne 
upominki. Organizatorzy 
dziękują sponsorom, wła-
dzom Rumi i pracownikom 
Urzędu Miasta, strażakom 
i innym osobom, które po-
mogły w akcji.

Prezes Klubu HDK w 
Wejherowie Ewa Troc-
ka już dziś zaprasza na 
kolejną zbiórkę krwi, 
która odbędzie się w 
Bolszewie 11 sierpnia, 
w godz. 9.00-13.00 przy 
OSP Bolszewo.

oddali
krew
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W programie niedzielnego festynu w Strzepczu znajdą się 
m.in. występy artystyczne, sprawnościowe, otwarte mistrzo-
stwa gminy w podnoszeniu ciężarka 15 kg, loteria fantowa, 
a także stoiska z kaszubskimi specjałami kulinarnymi, sto-
iska handlowe i gastronomiczne oraz zabawy dla dzieci i przy 
zespole muzycznym. 

Festyn objęty jest cyklem imprez Cyklo Szosa, pod patrona-
tem ambasadora Republiki Francuskiej. Zwycięzcy otrzymają 
czerwona koszulkę jako jeden z elementów francuskiej flagi.

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet będzie 
można wykonać w najbliższych dniach w kilku wsiach po-
wiatu wejherowskiego:

w Bolszewie - 6 i 7 lipca przy Centrum Handlowym Co-
mes, ul. Zamostna 3b. 

w Choczewie - 7 lipca przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, 
Pierwszych Osadników 39. 

w Luzinie - 8 lipca przy Hali Widowiskowo-Sportowej, 
ul. Mickiewicza 22. 

w Łęczycach - 10 lipca przy budynku Zespołu Szkoły, 
ul. Topolowa 1. 

Na badania można się wcześniej zarejestrować dzwoniąc 
na nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formu-
larz. Czynne od poniedziałku do soboty. 

Mammografia polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich, co pozwala na rozpoznanie i wykrycie guzków oraz 
innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym eta-
pie rozwoju. Zwiększa to szansę wyleczenia.

W Robakowie (gmi-
na Luzino) świętowa-
no 25-lecie powstania 
kapliczki św. Jana 
Chrzciciela, którego 
drewniana figura stoi 
w centrum wsi. 

Z okazji dnia św. Jana od-
był się także festyn rodzinny 
„Świętojańskie świętowa-
nie”. Udział w nim wzięli 
mieszkańcy Robakowa i gmi-
ny Luzino oraz goście, w tym 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius.

Robakowo

Świętojańskie
świętowanie

Fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

warto się zbadać

Bezpłatna 
mammografia

Cyklo strzepcz

kaszubski festyn 
rodzinny

Gminny Dom Kultury w Lini, Urząd Gminy, Trój-
miejskie Stowarzyszenie Rowerowe zapraszają do 
wzięcia udziału w Kaszubskim Festynie Rodzinnym 
„Cyklo Strzepcz”, który rozpocznie się 9 lipca o godz. 
15.00 na placu nad jeziorem w Strzepczu.

Padł rekord w konkursie haftu w Lini

227 uczestników, 526 prac
W  tegorocznym 22. Konkursie Haftu Kaszubskiego wzięła rekordowa liczba hafcia-

rzy i hafciarek - 227 osób, w tym: 83 osoby dorosłe, 36 uczniów szkół gimnazjalnych 
i średnich oraz 108 uczniów szkół podstawowych. Przekazano na konkurs 526 prac, 
ukazujących piękno wszystkich szkół haftu kaszubskiego.

Konkurs hafciarski w Lini 
ma już rangę ogólnopolską a 
po raz pierwszy także mię-
dzynarodową! Niespodzian-
ką jest udział w konkursie 
m.in. Haliny Dulemby z 
Krakowa oraz Dawida Mie-
lewczyka, który dostarczył 
prace aż z Londynu! 

W gronie nagrodzonych w 
kategorii osób dorosłych zna-
lazły się Stanisława Hinc i 
Teresa Kobiela z Lini.

Wspaniałą wystawę po-
konkursową w salach Gmin-
nego Domu Kultury w Lini 
po raz kolejny zaaranżował 
i przygotował pomysłodawca 
konkursu Edmund Szymi-
kowski, a w przygotowa-
niu ekspozycji wspierały go 
dzielnie Paulina Kuberna 
i Gabriela Syldatk. 

Uroczystego otwarcie wy-
stawy dokonała wójt Gminy 
Linia Bogusława Engel-
brecht, która przy współpra-
cy z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej z Wejherowa oraz 
Wydawnictwem Region 
przygotowała specjalną nie-
spodziankę dla pana Ed-
munda Szymikowskiego 
- „Autorską Tekę Haftu Ka-
szubskiego Inspirowanego 
Szkołą Żukowską”. 

Wydanie przepiękne-
go zbioru wzorów haftu nie 
obyło się bez wsparcia spon-
sorów, m.in.  Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie. 

Publikacja była ogrom-
ną niespodzianką dla pana 
Edmunda - mistrza haftu 
kaszubskiego, który w tym 
roku obchodzi 65-lecie pracy 
artystycznej. 

Podczas tej samej uro-
czystości, którą prowadził 
dyrektor GDK w Linia Jan 
Trofimowicz, wręczono licz-
ne nagrody rzeczowe i finan-
sowe uczestnikom konkursu. 

Patronat nad konkursem 
objęli i nagrody przekaza-
li: Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 
Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław 
Struk, Wojewoda Pomorski 
Dariusz Drelich, Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius, Wójt Gminy Linia Bo-
gusława Engelbrecht. 

Ponadto wsparcie w or-
ganizacji konkursu okaza-
li: Urząd Miasta i Gminy 
Żukowo, Gmina Sierako-
wice, Urzędy Miast w Wej-
herowie, Rumi, Tucholi, 
Starostwa Powiatowe w 
Kartuzach i Tucholi oraz 
Nadbałtyckie Centrum Kul-
tury w Gdańsku, Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział w Gdańsku, Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, Instytut Ka-
szubski z Gdańska, Ośrodek 
Kultury i Sportu w Żukowie 
i Gminny Ośrodek Kultury 
w Sierakowicach. 
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Gryf Wejherowo ma 
nowego trenera. Jest 
nim Piotr Rzepka, któ-
ry już kiedyś pracował z 
piłkarzami na Wzgórzu 
Wolności. 

Dotychczasowy trener 
Jarosław Kotas będzie asy-
stentem pierwszego trenera. 

Piotr Rzepka był już szko-
leniowcem m.in. Arki Gdy-
nia, GKS Jastrzębie, Odry 
Opole, Bałtyku Gdynia.

W jednym z najmocniejszych turniejów judo 
w Europie, International Judo Tournament So-
lanin CUP 2017 - Young Europe, Agata Syska z 
UKS Team Dragon Wejherowo w kategorii 44 kg 
wywalczyła brązowy medal.

Na matach walczyło ponad 700 zawodników z 17 państw 
Europy i Azji oraz czołówka zawodniczek z Polski w kategorii 
młodziczek. Jest to jeden z największych sukcesów wejhero-
wianki w zawodach tej rangi. Agata trenująca w UKS Team 
Dragon Wejherowo, a reprezentująca AZS Gdańsk, osiąga 
coraz większe sukcesy. Gratulujemy!

Wszystkie zespoły otrzy-
mały okazałe puchary oraz 
pakiety startowe a trzy najlep-
sze drużyny komplety pamiąt-
kowych medali. Pucharami 
nagrodzono także króla strzel-
ców, zdobywcę 7 bramek Grze-
gorza Lisewskiego z Luzina. 
Po zakończeniu zmagań trzy 
zespoły z gminy Linia rywa-
lizowały w turnieju o Puchar 
Dyrektora GDK w Lini. Zwy-

judo. uks team Dragon

Brąz Agaty syski

Piłka nożna w Lini

Mistrzostwa weteranów
Na stadionie gminnym w Lini odbyły się 18. Mistrzostwa Województwa 

Pomorskiego Weteranów w piłce nożnej w kategorii 40 +. W grupie B naj-
lepsi okazali się reprezentanci Wikęd Luzino.

ciężyła ekipa GKS Linia przed 
Poligonem Strzepcz. Dodatko-
we puchary otrzymali: naj-
starszy zawodnik Wiesław 

Piłka nożna

Nowy 
trener

Zielonka z Poligonu, najlepszy 
bramkarz Adam Hoza z OSP 
Strzepcz oraz król strzelców - 
Mateusz Bronk z Poligonu.   

Rafał Karcz dołączył do sztabu szkoleniow-
ców przed zbliżającymi się Mistrzostwami Euro-
py w Macedonii, gdzie będzie pełnić rolę trenera 
kadry i reprezentacji Polski. Mistrzostwa Euro-
py w kickboxingu kadetów do lat 16 w formule 
pointfighting odbędą się we wrześniuw Skopje.

kickboxing 

Rafał karcz 
trenerem kadry 

Zawodnicy kadry Polski 
przed mistrzostwami w Ma-
cedonii przyjadą do Luzi-
na, gdzie będą trenować na 
obiekcie sportowym GOSRiT 
Luzino. 

Trener powołał do kadry 
Polski dwójkę zawodników 
z Luzina. Będą to zawod-
niczki: Zuzanna Kalbarczyk 
i Małgorzata Nastały. Oby-
dwie są mistrzyniami Polski. 
Z. Kalbarczyk ma zapewnio-
ny udział w Mistrzostwach 
Europy w Macedonii. 

Z ekipy juniorskiej powo-
łano także Paulinę Stenke i 
Filipa Starka. Mistrzostwa 
Europy kadetów i juniorów 
w kickboxingu WAKO odbę-
dą się na początku września 
br. w Skopje w Macedonii. 
Na zawody przyjadą najlep-
si na starym kontynencie. 

Rafał Karcz i Zuzanna 
Kalbarczyk.
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Zwycięska ekipa grała 
w składzie: Jakub Bogusz, 
Piotr Różański, Krystian 
Mudlaf, Maciej Bochen-
tin, Łukasz Mudlaf ,Adam 
Spigarski, Maciej Paczo-
ska, Przemysław Cybulski, 
Adam Centkowski, Łukasz 
Dudek, Sebastian Werne-
rowski, Paweł Strychalski, 
Piotr Spigarski. Najlepszym 
zawodnikiem został Adam 
Centkowski.

Klub UKS „Basket Ósem-
ka Wejherowo uczestniczył 
w rozgrywkach POZKosz w 
ośmiu kategoriach wieko-
wych, co daje liczbę ok. 90 
koszykarek oraz koszykarzy, 
reprezentujących Wejherowo 
w województwie pomorskim. 
Największym sukcesem klu-
bu jest wywalczenie przez 
chłopców w kategorii U-12 
brązowego medalu w roz-
grywkach organizowanych 
przez Pomorski Okręgowy 
Związek Koszykówki oraz 

Impreza już tradycyj-
nie połączona była z VIII 
Charytatywny Bieg Skrzy-
dło Anioła oraz VII Chary-
tatywny Marsz Skrzydło 
Anioła, które odbyły się na 
Luzińskiej Ścieżce Zdro-
wia. Paraolimpiadę wspar-
li liczni sponsorzy oraz 
Jarosław Wejer - wójt Gmi-

Na kortach ziemnych 
Miejskiego ośrodka sportu i 
Rekreacji w Redzie odbył się  
wojewódzki turniej szkół 
Podstawowych oraz gimna-
zjalnych w tenisie Ziemnym 
Dziewcząt i Chłopców. 

Zwycięzcą turnieju w  kate-
gorii chłopców szkół podstawo-
wych został Jędrzej Mocek ze SP 
nr 9 w Wejherowie. W rywaliza-
cji dziewcząt ze szkół podsta-
wowych triumfowała Paulina 
Nowak ze SP nr 8 w Wejherowie. 
W kategorii szkół gimnazjalnych 
najlepsi byli: Julia Czaja z Puckau 
i  Marcin Gajewski z Opalenia.  

Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Redzie. 

W Bieszczadach w 
Biegu Rzeźnika udział 
wziął st. insp. Straży 
Mijskiej z Wejherowa 
- Maciej Cichoń, oraz 
Adam Borski mieszka-
niec Wejherowa. 

Maratończycy mieli do 
pokonania trudną 80-kilo-
metrową trasę czerwonym 
szlakiem beskidzkim. Na 
mecie w Cisnej zameldowali 
się po 11godzinach i 45 mi-
nutach, co dało im 39. bardzo 
wysoką pozycję (na 536 par 
biegaczy). A, że mieli jeszcze 
zapas sił, wystartowali za 
tym samym podejściem do 
kolejnego biegu na 24 km. 
W biegu zajęli 10 miejsce. 

Łącznie wejherowska pa-
ra maratończyków w czasie 
pokonała 104 km. 66 par bie-
gu nie ukończyło. 

- Bieg Rzeźnika jest jed-
nym z najtrudniejszych - 
mówi Maciej Cichoń. - Przed 
startem była burza i padał 
deszcz, więc było ślisko i nie-
bezpiecznie. Buty zdarliśmy 
do samej podeszwy.

Bieg Rzeźnika

104 
kilometryNa hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie odbyło się za-

kończenie VI edycji Wejherowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki oraz 
uroczyste podsumowanie sezonu koszykarskiego klubu UKS „Basket 
Ósemka Wejherowo”. Najlepszym zespołem w VI edycji ligi został, już po 
raz szósty Wejherowski Pakiet, który wygrał wszystkie edycje turnieju.

srebrnego medalu w Mi-
strzostwach Województwa 
Pomorskiego Chłopców Szkół 
Podstawowych. Do Kadry Po-
morza powołano Piotra Spi-
garskiego, Piotra Krzebietke 
i Szymona Nowickiego. 

Największym sukcesem 
wejherowskiej koszyków-
ki było Mistrzostwo Polski 

Kadetów w 2002 roku oraz 
III miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w 2004 r. 

Organizatorzy rozgry-
wek ligi dziękują Urzędowi 
Miasta Wejherowa za do-
finansowanie rozgrywek i 
dyrektor ZS nr 3 w Wejhero-
wie, Danucie Czernewskiej 
za wsparcie organizacyjne.

koszykówka. Liga amatorska

wejherowski Pakiet

Luzino.  Paraolimpiada

130 sportowców
W hali GOSRiT im. M. Płażyńskiego w Luzi-

nie odbyła się już IX Kaszubska Paraolimpiada. 
W tej wielkiej imprezie integracyjnej, organizo-
wanej przez społeczność Świetlicy Integracyjnej 
„Skrzydło Anioła”  uczestniczyło ponad 130 nie-
pełnosprawnych sportowców. 

ny Luzino, GOSRiT Luzino 
i Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie.  

Wszystkim wolontariu-
szom, przyjaciołom i sym-
patykom organizatorzy 
serdeczne dziękują za po-
moc, cierpliwość i wsparcie 
w przygotowaniu IX Kaszub-
skiej Paraolimpiady.

tenis 
wojewódzki
turniej 
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wtBs sp. z o.o.   wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/
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ADMINIstRAtoR
NIeRuChoMoŚCI

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52,  58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

PuNkt INFoRMACjI euRoPejskIej

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
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Nakład: 10 000 egzemplarzy                           IssN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 wejherowo,  ul. Polna 3/41  (w siedzibie firmy  „ARTEX”)
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N A S Z  P A R T N E R

 Kursy kat.  A1,  A2,  A,  B oraz  szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
 6 lipca 2017 r.,

a kolejny 20 lipca 2017 r.

Dołącz do nas na: 
facebook.com/Pulswejherowa

wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

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

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

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

 
godziny pracy

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

   
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06


