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Ukazuje się od 2011 roku

Od poniedziałku 
głosowanie

Od 18 września do 2 października br. miesz-
kańcy Wejherowa będą głosować na projekty, 
zgłoszone i zakwalifikowane do trzeciej edycji 
Wejherowskiego  Budżetu Obywatelskiego. 

Głosując na dwa (inwestycyjny i nieinwestycycjny) 
spośród 22 projektów, wejherowianie wybiorą zada-
nia do realizacji.  

Do głosowania gorąco zachęca mieszkańców mia-
sta prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.

                  Str. 3

5 września br. rusza nabór wniosków na założenie 
własnej działalności gospodarczej dla mieszkańców 
powiatu wejherowskiego, puckiego oraz kartuskiego. 

Uczestnicy projektu ,,Wsparcie przedsiębiorczości 
na Kaszubach” mogą otrzymać dotację  inwestycyjną 
w kwocie do 19 350 zł, wsparcie pomostowe w wysoko-
ści do 1850 zł przez sześć miesięcy, a także bezpłatne 
szkolenia i doradztwo.                                      Str. 4

Dotacje na własną
działalność

A. Kraszkiewicz
zastępcą prezydenta

Pełniący dotychczas funkcję skarbnika miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz przyjął propozycję pre-
zydenta Krzysztofa Hildebrandta objęcia stanowi-
ska zastępcy prezydenta Wejherowa, ze względu na 
przejscie na emeryturę Piotra Bochińskiego. 

      Str. 3

Ruszyła kolejna ważna
inwestycja drogowa

Na ulicy Ofiar Piaśnicy w Wejherowie i kil-
ku sąsiednich ulicach rozpoczęła się kolejna 
inwestycja realizowana przez władze mia-
sta Wejherowa we współpracy z Powiatem 
Wejherowskim i PEWIK, związana z budową 
dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Ofiar Piaśni-
cy i Karnowskiego oraz na skrzyżowaniu ulic 
Ofiar Piaśnicy, Lelewela i Granicznej. 

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do ma-
ja 2018 roku, ale po ukończeniu tej ważnej inwestycji 
na drodze w kierunku Piaśnicy i Krokowej oraz nad 
morze będzie znacznie bezpieczniej. Ronda uspokoją 
ruch, zwłaszcza samochodów, wjeżdżających do mia-
sta od strony lasu. Więcej zdjęć na:   facebook.com/PulsWejherowa
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Nagrodę odebrali pod-
czas uroczystości na Zamku 
Królewskim w Warszawie: 
Beata Rutkiewicz - za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa oraz Bogusław Suwara 
- sekretarz miasta. Nagrody 
w konkursie „Modernizacja 
Roku 2016” wręczono w 13. 
kategoriach, wyróżniając 
przedsięwzięcia budowlane 
o szczególnych walorach. Do 
tegorocznej edycji zgłoszono 
ponad 400 projektów.

 Wejherowska inwesty-
cja zadaszenia istniejące-
go sezonowego lodowiska 
przy wejherowskiej „ósem-
ce” otrzymała Nagrodę Mi-
nistra Sportu i Turystyki. 
Wielofunkcyjny obiekt spor-
towy, służy uczniom placów-
ki, mieszkańcom Wejherowa 
i turystom przez cały rok. 
Zadaszenie lodowiska chro-
ni łyżwiarzy przed desz-
czem i śniegiem, natomiast 
w sezonie wiosenno-letnio-
-jesiennym boisko jest wy-
korzystywane do gry w 
koszykówkę i siatkówkę.

 - Cieszymy się bardzo z 
przyznanej nagrody, która 
świadczy o tym, że miasto 
dba o rozwój fizyczny dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych 

PANU
Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi

Skarbnikowi Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci 

T E Ś C I A

składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący

Rady Miasta 
Wejherowa

K O N D O L E N C J E

    Krzysztof Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Panu
Jarosławowi Wejerowi

Wójtowi Gminy Luzino

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

O J C A

składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

    Krzysztof Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Trudno jest powiedzieć
- żegnaj na zawsze komuś najbliższemu…”

Słowa szczerego żalu 
i głębokiego współczucia

Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi
z powodu śmierci TEŚCIA

składają

Dyrektorzy Placówek Oświatowych i Dyrektor 
Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych 

wraz z pracownikami

Nie ma słów, które ukoją ból, 
ale nasze myśli są z Tobą,

niech przyniosą wsparcie i poczucie, 
że nie jesteś sam w tak bolesnej chwili…

Z POLICJI
Kręci mnie bezpieczeństwo
Trwa ogólnopolska akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo …

przez cały rok szkolny”  w związku z rozpoczęciem roku szkol-
nego. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole przy szkołach 
w rejonach przejść dla pieszych. Rozpoczną także spotkania 
w uczniami, których będą uczyć podstawowych zasad bez-
pieczeństwa w drodze do- i ze szkoły. Szczególną uwagę 
zwrócą na używanie przez dzieci elementów odblaskowych. 

Mundurowi sprawdzą w jaki sposób przewożone są dzieci, 
czy siedzą w specjalistycznych fotelikach i czy mają zapięte 
pasy bezpieczeństwa.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkol-
ny” została objęta patronatem honorowym przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. 
Na potrzeby tej akcji została utworzona strona interneto-
wa: http://www.policja.pl/pol/kalendarium/260,Kreci-mnie-
bezpieczenstwo-przez-caly-rok-szkolny.htm

Zderzenie na skrzyżowaniu
Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym 

w Wejherowie, na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Kocha-
nowskiego. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że  kierowca samocho-
du renault jadąc ul. Kochanowskiego na skrzyżowaniu z ul. 
Partyzantów  prawdopodobnie nie zastosował się do znaku 
drogowego „STOP”, w wyniku czego doszło do zderzenia kie-
rowcą mercedesa vito, który jechał ul. Partyzantów. 

Kierowcy byli trzeźwi. Mundurowi przeprowadzili też 
oględziny samochodów. Po wszechstronnym wyjaśnieniu 
sprawy, wobec sprawcy zostanie skierowany wniosek o uka-
ranie do sądu. Za popełnione wykroczenie w ruchu drogo-
wym grozi mu grzywna oraz punkty karne.  

W XXI edycji Konkursu „Modernizacja Roku” Wejherowo otrzymało Nagrodę Ministra 
Sportu i Turystyki za inwestycję, polegającą na zadaszeniu sezonowego lodowiska przy 
Szkole Podstawowej nr 8 i urządzeniu tam w lecie boisk. Dzięki temu obiekt stał się wie-
lofunkcyjny i całoroczny. 

mieszkańców Wejherowa - 
mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - W ramach moder-
nizacji zadaszono obiekt, 
by ułatwić utrzymanie od-
powiedniej temperatury, 
a tym samym umożliwić 
dłuższą działalność lodowi-
ska. Obiekt został wyposa-
żony także w elektrycznie 
opuszczane tablice do gry w 
koszykówkę, słupki z siat-
ką do gry w siatkówkę oraz 
ponad 200 plastikowych 
siedzisk do zmiany łyżew 
czy też dla kibiców.

 - Dzięki zadaszeniu tego 
terenu zredukują się koszty 
eksploatacji obiektu, ponie-
waż zmniejszy się zapotrze-
bowanie tafli lodowej na moc 
chłodniczą niezbędną do jej 
funkcjonowania - mówi Bo-
gusław Suwara, sekretarz 
miasta. - Dodatkowo miesz-
kańcy otrzymali kolejny 
obiekt sportowy, który moż-
na użytkować przez cały rok, 
niezależnie od pogody.

 Statuetka i Tytuł „Mo-
dernizacja Roku” jest 
obiektem pożądania wielu 
zarówno inwestorów, wyko-
nawców, jak i projektantów 
modernizacji. 

Od 2004 roku Wejherowo było wielokrotnie nagradzane 
w tym konkursie,  za następujące inwestycje:
- remont Ratusza Miejskiego w Wejherowie w 2004 r.
- kompleksowy remont Kalwarii w 2008 r.
- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 12 
Marca w 2009 r.
- modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie w 2010 r.
- rewitalizacja Parku Miejskiego w 2011 r.
- rewitalizacja przestrzeni śródmieścia wokół budynku Wej-
herowskiego Centrum Kultury w 2012 r.
- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Ce-
dron w 2013 r.
- rewitalizacja kanału północnego w Parku Miejskim oraz 
budowa chodników w ul. Parkowej w 2014 r.
- budowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego 
do ul. Harcerskiej w 2015 r.

Nagrodzone inwestycje

Modernizacja Roku w obiekcie sportowym

Nagroda za innowacyjność

Wiosną i latem lodowisko zamienia się w boisko do 
koszykówki i siatkówki.

Starostwo Powiatowe informuje, że dnia 28.09.2017 r. od 
godziny 20.00 apteka mieszcząca się w Wejherowie przy ul. 
Wejhera 3 będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji.

Inwentaryzacja w aptece
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Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach te-
gorocznego Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego wyno-
si milion złotych, z czego 950 tys. zł na projekty inwestycyjne 
i 50 tys. na projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość 
projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 200 tys. zł, a 
projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

Przypomnijmy, że w głosowaniu  mogą wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat. 
Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy: jeden na projekt 
inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny.

Głosowanie, podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie 
odbywało się elektronicznie na stronie internetowej miasta, 
a także papierowo w wybranych punktach miasta:

• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 
Marca 195 (czynny w godz. poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-
-piątek. 7.30 - 15.30)

• Ratusz przy ul. Pl. Jakuba Wejhera 8 (czynny w godz. 
poniedziałek - piątek 7:30-15:30)

• Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum 
Kultury, ul. Sobieskiego 255 (w godzinach pracy placówki)

• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14 (w 
godzinach pracy placówki)

• Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół nr 3, ul. Nanicka 
22 (w godzinach pracy pływalni)

• Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gdańska 30 (w godzi-
nach pracy placówki)

• Szkoła Podstawowa nr 9, Osiedle 1000- Lecia PP 15 
(w godzinach pracy placówki)

Więcej informacji na stronie: www.wejherowo.pl/bu-
dzetobywatelski. Pytania dotyczące Budżetu Obywa-
telskiego należy kierować pod tel. 58 677 70 00 lub adres 
elektroniczny: budzetobywatelski@wejherowo.pl

Podczas sesji Rady Miasta we wtorek 12 
września, na wniosek prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta radni podjęli uchwałę o 
odwołaniu ze stanowiska skarbnika Arka-
diusza Kraszkiewicza. 

A. Kraszkiewicz otrzymał od prezydenta pro-
pozycję objęcia funkcji zastępcy prezydenta Wej-
herowa ds. oświaty, ponieważ z tego stanowiska 
zrezygnował odchodzący właśnie na emeryturę 
Piotr Bochiński. 

Dziękując za wieloletnią pracę Arkadiuszo-
wi Kraszkiewiczowi na stanowisku skarbni-
ka, prezydent stwierdził, że był on nie tylko 
głównym księgowym, ale także znakomitym 
menadżerem finansowym, dokonującym rze-

czy niemal niemożliwych. Doświadczenie w za-
kresie finansów będzie niezwykle potrzebne na 
nowym stanowisku.

Zgodnie z propozycją prezydenta Wejherowa, 
uchwałą Rady Miasta na stanowisko skarbnika 
miasta powołano Marzenę Ćwiklińską, od 30 
lat pracującą w służbach finansowych różnych 
instytucji. Ostatnio M. Ćwiklińska była zastęp-
cą dyrektora i główną księgową  w Wejherow-
skim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych.

Przedstawiając nową panią skarbnik, pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił jej 
ogromne doświadczenie i niezbędna wiedzę, 
pozwalającą na pełnienie tej ważnej i odpowie-
dzialnej funkcji.

Od 18 września do 2 października br. 
mieszkańcy Wejherowa będą głosować na 
projekty, zgłoszone i zakwalifikowane do 
trzeciej edycji Wejherowskiego  Budżetu 
Obywatelskiego. Głosować będziemy na 
22 projekty - 17 inwestycyjnych i 5 niein-
westycyjnych. Wszystkie projekty są opu-
blikowane na stronie 

www.wejherowo.pl/budzetobywatelski.

Głosowanie od poniedziałku

Budżet 
Obywatelski12 września w ratuszu obradowała Rada Miasta Wejherowa. Podczas sesji przyjęto wiele 

uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok oraz zmian lub uchwalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla różnych fragmentów miasta. 

Radni zdecydowali o 
zmianach w tegorocznym 
budżecie, zwiększając wy-
datki m.in. na  przebudo-
wę ulicy Zamkowej, dalszą 
rewitalizację Śródmieścia, 
remonty lokali komunal-
nych, budowę boiska na 
osiedlu Sikorskiego, pro-
mocję miasta oraz wsparcie 
dla gminy Brusy. O pomocy 
finansowej dla tej kaszub-
skiej gminy, dotkniętej 
skutkami sierpniowej na-
wałnicy zdecydowali w od-
dzielnej uchwale.  

Kolejne uchwały doty-
czyły ustalenia regulaminu 

Zmiany personalne w ratuszu

Arkadiusz Kraszkiewicz będzie nowym zastępcą 
prezydenta Wejherowa.

Pracowita sesja Rady Miasta Wejherowa

Inwestycje, plany, ekologia

Podczas sesji RM pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt podziękował za 
długoletnią bardzo do-
brą pracę i nagrodził za-
szczytnym Medalem Róży 
odchodzącą na emerytu-
rę dyrektor Gimnazjum nr 
1 w Wejherowie Małgo-
rzatę Zaleską. 

Pani dyrektor przyjmo-
wała też bukiety kwiatów i 
podziękowania od radnych, 
na czele  z przewodniczą-
cym Rady Miasta Bogda-
nem Tokłowiczem.

Medal Róży
i kwiaty

wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w miejskich 
szkołach i przedszkolach, 
Lokalnego Programu Re-
witalizacji Miasta Wejhero-
wo do roku 2022 oraz zasad 
udzielania dotacji na za-
dania związane ze zmianą 
lub modernizacją systemu 
grzewczego na proekologicz-
ny, a także z modernizacją 
źródeł ciepła w budynkach 
na terenie miasta.

Radni podjęli uchwałę 
w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany w 
miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego terenu pomiędzy 
Parkiem Kaszubskim a ul. 
Bukową. Uchwalono też 
zmiany w planach zago-
spodarowania: północnej 
części Śródmieścia (połu-
dniowa pierzeja ul. Św. 
Jana); na obszarze zespołu 
pałacowo-parkowego, Kal-
warii Wejherowskiej oraz 
Doliny Cedronu; a tak-
że obszaru pomiędzy ul. 
Ofiar Piaśnicy i terenami 
wzdłuż rzeki Cedron wraz 
z terenem szpitala. 

Pod koniec obrad prezes 
Miejskiego Zakładu Komu-
nikacji spółka z o.o. Cze-
sław Kordel przedstawił 
sprawozdanie z działalności 
tej spółki w drugim półro-
czu 2016 i pierwszym pół-
roczu 2017 roku.

Kontrowersyjna uchwała
Burzliwą i długą dyskusję wywołał projekt uchwały w 

sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyj-
nego pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Kalwaryjskiej 
w Wejherowie”, autorstwa grupy radnych (Arkadiusz 
Szczygieł,  Mateusz Schmidt, Teresa Skowrońska, 
Grzegorz Skowroński). Ostatecznie 15 radnych zdecy-
dowało o zdjęciu tej uchwały z porządku obrad i skierowa-
niu do pracy w komisjach. Jedynie wnioskodawcy chcieli 
ją przyjąć, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.  

Radni, m.in. Tomasz Groth, Wojciech Kozłowski, 
Jacek Gafka i Rafał Szlas, argumentowali, że jest to 
uchwała zupełnie nieprzygotowana, abstrakcyjna i zawie-
ra stwierdzenia nieprawdziwe. Uchwała opierała się na 
bowiem dwóch założeniach: udziału Powiatu Wejherow-
skiego w realizacji zadania i jego dofinansowaniu ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystki. 

W dyskusji okazało się, że nikt z powiatem takich pla-
nów nie uzgadniał, powiat w ogóle nie ma w planie budowy 
pływalni i nie ma w tej sprawie absolutnie żadnych dekla-
racji. Poza tym nie są dostępne w MSiT fundusze, z których 
miasto mogłoby skorzystać na budowę, drugiej w Wejhero-
wie, pływali. W dyskusji podnoszono sprawę nierealności 
uchwały w związku z kosztami utrzymania drugiej w mie-
ści pływali i potrzebą jej budowy w kontekście powstania 
konkurencyjnych krytych basenów w Redzie. 

Ponadto radni zwracali uwagę na fakt, że taka nierealna 
i nieprzygotowana przez wnioskodawców  uchwała została 
„wrzucona jak granat” jedynie po to, aby zablokować reali-
zację obiektu rekreacyjnego pod nazwą „Wodne Ogrody”. 
Ten obiekt, zaplanowany na tzw. starym basenie przy ul. 
Kalwaryjskiej, ma być zupełnie innym obiektem niż aqu-
apark w Redzie. Zdaniem radnych nowa propozycja jest 
niepoważna i niegospodarna, gdyż Rada Miasta dawno zde-
cydowała, przyznając pieniądze na realizację dokumenta-
cji technicznej „Wodnych Ogrodów”. Dokumentacja, która 
jest prawie gotowa, kosztowała ponad 300 tys. zł. Padały 
stwierdzenia, że dziś takie „zawracanie Wisły kijem” przez  
czwórkę radnych oznacza zmarnowanie 4 lat przygotowań 
do „Wodnych Ogrodów” i jest czystą polityką, związaną już 
z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. 

W Wejherowie zaprezento-
wano nowy autobus MZK. Jest 
to 38. nowy autobus zakupio-
ny przez tę spółkę, a przy tym 
21. autobus marki Solaris i 6.  
autobus z klimatyzacją.

Pojazd wyposażony jest w 
urządzenie ułatwiające porusza-
nie się osobie niepełnosprawnej 
na wózku. Posiada kasowniki no-
wego typu oraz urządzenie do 
wprowadzenia opłaty za prze-
jazd przy pomocy bankomato-
wej karty zbliżeniowej.

Nowy 
autobus
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Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 
05.07. Nowe mikroprzed-
siębiorstwa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Dokumen-
ty przyjmowane będą do 
29 września br.

Już niebawem rozpocznie 
się druga tura naboru wnio-
sków dla osób zamierzają-
cych otworzyć własną firmę. 

Pieniądze na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej czekają

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Już 25 września br. rusza kolejny nabór wniosków na założenie własnej działalności gospodar-
czej dla mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego oraz kartuskiego. Uczestnicy projektu 
,,Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” mogą otrzymać jednorazową dotację  inwestycyjną 
w kwocie do 19 350 zł, wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł przez sześć miesięcy, a także 
bezpłatne szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia własnej firmy. 

Przypomnijmy, że w czerw-
cu br. Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius wręczyła 34 
osobom z terenu wejherow-
skiego dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, w 
ramach pierwszego naboru 
do projektu „Wsparcie przed-
siębiorczości na Kaszubach”. 

Jakie warunki powinni 
spełnić chętni, aby otrzymać 
dofinansowanie na otwarcie 
własnej działalności gospo-
darczej? Projekt ,adresowany 

jest do osób zamieszkujących 
powiat wejherowski, pucki lub 
kartuski, które w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy nie miały za-
rejestrowanej firmy. Ponadto 
muszą to być osoby pozostają-
ce bez pracy, w tym: kobiety, 
osoby długotrwale bezrobot-
ne, z niepełnosprawnościami, 
o niskich kwalifikacjach oraz 
w wieku 50 lat i więcej, z wyłą-
czeniem osób przed ukończe-
niem 30 roku życia.

- To bardzo dobrze wy-

datkowane środki unijne na 
aktywizację osób długotrwa-
le bezrobotnych w naszym 
powiecie - podkreśla Staro-
sta Gabriela Lisius. -  Nowi 
przedsiębiorcy będą mogli 
wykorzystać środki m.in. na 
zakup sprzętu, wyposaże-
nia, towaru niezbędnego do 
uruchomienia biznesu, zaś 
wsparcie pomostowe pozwoli 
im na sfinansowanie kosztów 
związanych z prowadzoną 
działalnością w początko-

wym okresie funkcjonowania 
firmy. Projekt realizowa-
ny jest przez: powiat wejhe-
rowski, pucki, kartuski oraz 
Spółdzielnię Socjalną „Pa-
sja”. Na stronie internetowej 
www.powiatwejherow-
ski.pl dostępny jest regula-
min rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie. Wnioski będzie 
można przesłać elektronicz-

nie lub złożyć osobiście w  go-
dzinach 8.30-14.30 w trzech 
punktach rekrutacyjnych.

Na terenie powiatu wej-
herowskiego dokumenty 
przyjmować będzie Staro-
stwo Powiatowe w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4, pokój 
139, adres e-mail: i.roman-
czuk@powiatwejherow-
ski.pl, tel. 58 572 95 83. 

O G Ł O S Z E N I E
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POWIAT

Podczas sesji dyrektorzy 
placówek oświatowych pod-
ległych powiatowi otrzyma-
li nominacje na stanowiska. 
Powierzenia otrzymali: Kry-
styna Grubba, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejhero-
wie, Anna Wilk, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 w Wejhero-
wie, Krystyna Redlicka, 
dyrektor Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nych w Wejherowie oraz 
Andrzej Byczkowski dy-
rektor Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie.

Radni podjęli uchwałę o 
zmianach w tegorocznym 
budżecie powiatu.

- Zmiany są konieczne, że-
by przeznaczyć dodatkowe 
środki na przebudowę ulicy 
Rybackiej o dodatkowy pas 

Podczas inauguracji, na-
uczyciele szkół powiato-
wych, którzy zdali egzamin 
i uzyskali awans zawodowy 
złożyli ślubowanie nauczy-
ciela mianowanego.

W ramach akcji Narodo-
wego Czytania, podczas tej 
uroczystości zaprezentowa-

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Nominacje i czytanie

Fot. Starostwo w Wejherowie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie (I LO 
im. Króla Jana III Sobieskiego) odbyła się powiatowa inauguracja 
roku szkolnego, połączona z Narodowym Czytaniem ,,Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego.

no fragmenty „Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego. 

Na scenie wystapili m.in. 
przedstawiciele władz po-
wiatowych, zaproszeni do 
czytania dramatu.

W uroczystości w auli I 
Liceum Ogólnokształcącego 
uczestniczyli m.in. starosta 

wejherowski Gabriela Li-
sius, wicestarosta Witold 
Reclaf, członkowie Zarządu 
Powiatu Jacek Thiel i Woj-
ciech Rybakowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Ryszard Czarnecki oraz 
wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Genowefa Słowi.

Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego 

Inwestycje i pomoc 
dla poszkodowanych

Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni uzy-
skali informacje na temat zadań z zakresu kultury, sportu i turysty-
ki realizowanych przez powiat wejherowski, a także zdecydowali o 
przystąpieniu powiatu do „Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W porządku obrad 
znalazły się też inne tematy.

do prawoskrętu, a także na 
budowę chodników w Luzi-
nie, Barłominie, Robakowie 
oraz na przebudowę kanali-
zacji deszczowej w Gowinie 
- powiedziała starosta Ga-
briela Lisius.

Dzięki decyzji Rady Po-
wiatu udzielona została 
pomoc gminom, poszkodowa-
nym w sierpniowych nawał-
nicach. Powiat Wejherowski 
przekazał 30 tys. zł gminie 
Linia oraz 20 tys. zł powiato-
wi kościerskiemu na usuwa-
nie skutków nawałnicy. 

Z kolei Gmina Wejherowo 
otrzymała wsparcie finanso-
we na budowę kanalizacji 
deszczowej w Gowinie. 

- Powiat Wejherowski bę-
dzie ubiegał się o dofinan-
sowanie dwóch inwestycji z 
„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” 
- informuje Witold Reclaf, 
wicestarosta wejherowski. 
- Chodzi o przebudowę uli-
cy Przemysłowej w Wejhe-
rowie od drogi krajowej nr 
6 do ulicy Wierzbowej oraz 
rozbudowę drogi powiato-
wej w rejonie Będargowa, 
na granicy powiatów wejhe-
rowskiego i kartuskiego

Radni zadecydowali o przy-
znaniu  medali „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego”. W 
tym roku medale otrzymają: 
Aleksander Pawelec, Bo-
lesław Bork, Bronisław 
Bertrand, Henryk Borski, 
Integracyjne Stowarzy-
szenie Sportowe „Start” 
Wejherowo, Krzysztof 
Brzozowski, ks. Kazimierz 
Formela, Regionalna Izba 
Przedsiębiorców „Norda” 
oraz Zygmunt Pałasz.

Nauczyciele mianowani po otrzymaniu aktów nominacji oraz po ślubowaniu.

Fot. Starostwo w Wejherowie
Radni powiatowi podczas obrad.

Jak co roku wzięli w 
nich udział uczniowie i na-
uczyciele, czyli społeczność 
szkolna. Szkoły powiatu 
wejherowskiego zawierzono 
Matce Bożej Wejherowskiej 
- Patronce powiatu. Podczas 
niedzielnej mszy św. pod 
przewodnictwem o. Ambro-
żego Okroya OFM, aktu 
zawierzenia szkół Matce Bo-
żej Wejherowskiej dokonała 
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius.

W minioną sobo-
tę i niedzielę (9-10 
września) września 
na Kalwarii Wejhe-
rowskiej odbył się 
Odpust Podwyższe-
nia Krzyża Świętego, 
nazywany Odpustem 
Szkolnym. 

Zawierzenie szkół Patronce Powiatu

Odpust szkolny

Fot. Starostwo w Wejherowie



6

www.pulswejherowa.pl14 września 2017

WYDARZENIA

Mszy św. koncelebrowa-
nej  w Sanktuarium NMP 
Wspomożenia Wiernych w 
Rumi przewodniczył Me-
tropolita Gdański, ks. ar-
cybiskup Sławoj Leszek 
Głódź, który wraz z in-
nymi kapłanami, rodziną, 
przyjaciółmi zmarłego oraz 
mieszkańcami powiatu wej-
herowskiego uczestniczył 
także w ceremonii na cmen-
tarzu komunalnym. Na 
uroczystościach pogrzebo-
wych obecni byli parlamen-
tarzysci i przedstawiciele 
władz miasta Wejherowa, 
powiatu wejherowskiego i 
samorządów wielu gmin.

 Homilię podczas mszy 
św. wygłosił ks. Jan Flisi-
kowski - proboszcz parafii 
św. Mikołaja w Wielu, gdzie 
śp. Grzegorz Szalewski by-
wał z powodu rodzinnych 
korzeni w tamtym rejonie 
Kaszub i wybudowania ro-
dzinnej posiadłości w Ol-
puchu. Małżonkowie Ewa 
i Grzegorz Szalewscy by-
li  fundatorami korony dla 
Matki Bożej Pocieszenia na 
Kalwarii Wielewskiej. Koro-

Tłumy żałobników pożegnały 4 września br. w Rumi śp. Grzegorza Szalewskiego, pierwszego starostę wejherowskiego, czło-
wieka wielkiego formatu, ambitnego i konsekwentnego w działaniu, zasłużonego dla Wejherowa, Rumi, powiatu i regionu. Jak 
podkreśliła starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, dorobkiem Jego życia można by obdzielić wielu, a Jego odejście 
to niepowetowana strata dla różnych środowisk.

Śp. Grzegorz Szalewski zasłużony dla Rumi, Wejherowa, powiatu i Kaszub

Pożegnanie pierwszego starosty

Grzegorz Szalewski z żoną Ewą i arcybiskupem Tade-
uszem Gocłowskim podczas uroczystości w Olpuchu 
w 2015 roku. W trakcie Zjazdu Rodziny Szalewskich 
poświęcono dębowy krzyż, który z inicjatywy G. Sza-
lewskiego po wielu latach wrócił na swoje historyczne 
miejsce. Krzyż był miejscem kultu Kaszubów miesz-
kających na tych ziemiach. Zniszczyli go hitlerowcy, 
a obecnie góruje na drogą, wznosząc się na wysokość 
ponad 11 metrów.                         Fot. Anna Kuczmarska

Uroczystość pogrzebowa w rumskim Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspo-
możenia Wiernych.                              Fot. Wojtek Hintzke/Gazeta Rumska

nacja Obrazu odbyła się w 
maju br., a liturgicznego ob-
rzędu dokonał Prymas Pol-
ski, abp Wojciech Polak.

Zasługi śp. Grzegorza 
Szalewskiego przypomnieli 
niektórzy uczestnicy uroczy-
stości, podczas wystąpień w 
kościele i na cmentarzu. O 
zmarłym lekarzu, przed-
siębiorcy, samorządowcu, 
działaczu kaszubskim, spo-
łeczniku mówili m.in. staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius, burmistrz Rumi Mi-
chał Pasieczny, posłowie 
Jan Klawiter i Kazimierz 
Plocke, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
Edmund Wittbrodt, radni 
powiatowi Ludwik Bach i 
Władysław Hirsch.

- Żegnam Cię Grzegorzu 
Szalewski, pierwszy Staro-
sto Wejherowski, któremu 
powiat wiele zawdzięcza - po-
wiedziała starosta Gabriela 
Lisius. - Za twojej kadencji 
podejmowane były odważne i 
perspektywiczne decyzje, bo 
twoim działaniom przyświe-
cał jeden cel: dynamiczny 
rozwój Ziemi Wejherowskiej 

i dobro jej mieszkańców. Kie-
rowałeś samorządem w trud-
nym czasie budowania jego 
struktur od podstaw.

G. Lisius przypomniała, 
że odszedł od nas człowiek o 
wielkiej osobowości, mądro-
ści i charyzmie. Jako pierw-
szy starosta w Polsce podjął 
odważną, jak na ówczesne 
realia, decyzję o sprywa-
tyzowaniu ośrodków zdro-
wia, co po czasie okazało się 
słusznym kierunkiem. Zo-
stawił po sobie „pomnik” w 
postaci profesjonalnej służ-
by zdrowia z całodobową 
opieką lekarską. Śp. Grze-
gorz Szalewski był lekarzem 
z powołania - pediatrą i spe-
cjalistą medycyny rodzinnej. 
Był przedsiębiorcą - wizjo-
nerem o dużym poczuciu od-
powiedzialności. Wspierał 
organizacje pozarządowe, 
jednostki publiczne i osoby 
prywatne, akcje charyta-
tywne. Był hojnym sponso-
rem pielgrzymek, festynów, 
wydarzeń kościelnych i kul-
turalno-oświatowych.

Grzegorz Szalewski dbał 
o edukację, był regionali-

stą i mecenasem kultury 
Kaszub. Dzięki jego stara-
niom doprowadzono do po-
wołania w Wejherowie filii 
Wyższej Szkoły Morskiej w 
Gdyni. Był propagatorem 
utworzenia Kaszubskiego 
Liceum Ogólnokształcące-
go w Strzepczu, Centrum 
Edukacji Kaszub na Głod-
nicy, wydania elementarza 
kaszubskiego. Zainicjował 
coroczne Zjazdy Kaszubów, 
był niestrudzonym propa-
gatorem kaszubszczyzny, 
fundatorem stypendium 
dla maturzystów, zdających 
egzamin z języka kaszub-
skiego. Grzegorz Szalewski 
emanował optymizmem i po-
godą ducha, przez co budził 
sympatię i zaufanie, zjednu-
jąc sobie ludzi.

- Drogi Grzegorzu, dziś 
żegnam Cię osobiście, ale 
i powagą Urzędu Starosty 
Wejherowskiego, żegna Cię 
Twoja rodzina, przyjaciele, 
współpracownicy, mieszkań-
cy powiatu, dzieci i młodzież 
- powiedziała Gabriela Li-
sius. - Wszyscy pragniemy 
Ci dzisiaj z serca podzięko-
wać za Twoją ciężką pracę, 
za odwagę, wyrzeczenia, za 

zaangażowanie w sprawy 
Powiatu Wejherowskiego, a 
przede wszystkim za Twoją 
obecność wśród nas, która - 
ufam i wierzę - nie kończy się 

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Bogusławy Szalewskiej
matki śp. Grzegorza Szalewskiego 

pierwszego - po reformie administracyjnej - 
Starosty Powiatu Wejherowskiego w latach 1998-2002, 

lekarza i aktywnego samorządowca.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

K O N D O L E N C J E

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

    Krzysztof Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

tym fizycznym rozstaniem. 
Pamięć duchowa i modli-
tewna pozostanie nadal mię-
dzy nami, aż do spotkania w 
wieczności.               AK.
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JUBILEUSZE

Jubileuszowa gala w 
Filharmonii Kaszubskiej, 
poprzedzona mszą św. w ko-
ściele św. Anny oraz prze-
marszem ulicami miasta, 
była okazją do wspomnień, 
podziękowań i gratulacji. 
Odbierał je prezes wejherow-
skich misterników i reżyser 
inscenizacji Wojciech Ry-
bakowski (na zdjęciu obok). 

Za wsparcie i współpracę 
dziękowali też sami mister-
nicy, wręczając 12 osobom od-
znaki Przyjaciel Misterium. 
Wśród gości jubileuszowej ga-
li znalazł się ks. bp. Zbigniew 
Zieliński, który wcześniej 
odprawił mszę św. w kościele 
pw. św. Anny. Przybyli też po-
słowie Jan Klawiter i Mar-
cin Horała oraz były poseł 
Jerzy Budnik. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz samo-
rządowych miasta i powiatu 
ze starostą Gabrielą Lisius 
i skarbnikiem Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem na czele.  

Z koncertem wystąpiła 
Diakonia Muzyczna  „Jezus 
Żyje” pod kierunkiem Ceza-
rego Paciorka. Wydano też 
album pt. „Misteria Wejhe-
rowskie” autorstwa Macie-
ja Kurpiewskiego i Marka 
Czoski z informacjami i licz-
nymi zdjęciami, ilustrujący-
mi wejherowskie Misteria.

Msza święta i gala w Filharmonii

Misternicy Kaszubscy
świętowali 15 urodziny

Misterium Męki Pańskiej i Misterium Drogi Pojmania na Kalwarii, 
uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Orszak Trzech Króli - te 
wspaniałe wydarzenia pozwalają na szczególne przeżywanie Wielkie-
go Tygodnia i niektórych świąt. O duchowe i artystyczne doznania 
uczestników uroczystości religijnych dba od 15 lat Stowarzyszenia 
„Misternicy Kaszubscy”, które świętowało jubileusz. 

Pierwsze Misterium Męki 
Pańskiej odbyło się w 2002 
r. podczas Drogi Krzyżowej 
dla młodzieży z Archidie-
cezji Gdańskiej, ale pomysł 
połączenia nabożeństwa z 
elementami widowiska na-
rodził się rok wcześniej. 

Inicjatywę W. Rybakow-
skiego poparł ówczesny 
dyrektor WCK Radosław Ka-
miński, a kontynuowała ją 
dyrektor  Jolanta Rożyńska. 
Muzykę napisał znany mu-
zyk Cezary Paciorek, a teksty 
- poeta Tomasz Pohl.

Więcej zdjęć na:   facebook.com/PulsWejherowa

25-lecie Straży Miejskiej w Wejherowie

Blisko mieszkańców
i codziennych spraw

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Straż Miejska w Wejherowie działa od 25 lat, interweniując na co 
dzień w wielu porządkowych sprawach. Strażnicy mają na swoim 
koncie wiele sukcesów, dlatego podczas jubileuszowej uroczysto-
ści niektórzy z nich otrzymali odznaczenia i awanse.

Postanowieniem Prezy-
denta RP na wniosek woje-
wody pomorskiego srebrny 
Krzyż Zasługi otrzymał ko-
mendant Straży Miejskiej 
Zenon Hinca, a srebrne 
Medale za długoletnią służbę 
otrzymali: st. insp. Maciej 
Cichoń, st. insp. Jarosław 
Kuśka, st.insp. Franciszek 
Małaszycki i insp. SM Ze-
non Wirkus. Wręczono rów-
nież nominacje na wyższy 
stopień. Stopień specjalisty 
otrzymał Piotr Semmer-
ling, a stopień strażnika: 
Sebastian Pewniak, Nor-
bert Leis i Piotr Wojtaś. 
Odznaczenia wręczał funk-
cjonariuszom wicewojewoda 
pomorski Mariusz Łuczyk, 
a awanse - prezydent miasta 
Krzysztof Hildebrandt.

Okoliczności utworzenia 
w 1992 roku Straży Miejskiej 
w Wejherowie przypomniał 
w swoim wystąpieniu Pre-
zydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, któ-
ry jako ówczesny przewodni-
czący Komisji Przestrzegania 
Prawa, Ładu i Porządku w 
Radzie Miasta był współini-
cjatorem jej utworzenia. 

- Straż Miejska towa-
rzyszy wejherowianom w 
ich codziennym życiu. Od 
pierwszych dni marca 1992 
roku strażnicy miejscy spo-
tkali się z życzliwością oraz 
przychylnością mieszkań-
ców. Najważniejsze, jak 
twierdzą mieszkańcy,  ich 
obecność zapowiada spokój 
i komfort poczucia bezpie-
czeństwa - powiedział prezy-
dent K. Hildebrandt. - Straż 
Miejska działa szybko i sku-
tecznie, jest zawsze  blisko 
mieszkańców, blisko ich co-
dziennych spraw. 

Do pięciu pionierów, któ-
rzy od samego początku peł-
nią służbę w wejherowskiej 
SM, należą: komendant Ze-
non Hinca oraz Henryk 
Teclaf, Mirosław Pawe-
łas, Zdzisław Poltrok i 

Waldemar Walkusch.
Prezydent Wejhero-

wa Krzysztof Hildebrandt  
wspólnie z sekretarzem 
miasta Bogusławem Su-
warą wręczyli strażnikom 
i pracownikom cywilnym 
Straży Miejskiej w Wej-
herowie podziękowania 
za wykonywanie odpowie-
dzialnych zadań. 

Gratulacje złożyła także 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, komendant 
powiatowy Policji insp. Be-
ata Perzyńska oraz księża 
z dziekanem ks. Danielem 
Nowakiem na czele. 

Za współpracę dziękowa-
li szefowie ważnych insty-
tucji miejskich, takich jak 
WCK, WTBS, ZUK i MZK.

Jak informuje komendant SM Zenon Hinca, w ubiegłym ro-
ku Straż Miejska podjęła ponad 20 tys. interwencji, z których 7 
410 zakończono postępowaniami mandatowymi lub wyjaśnia-
jącymi. Pozostałe 13 683 interwencje miały charakter admini-
stracyjno-porządkowy. Do Sądu Rejonowego w Wejherowie w 
ciągu całego ubiegłego roku, skierowanych zostało 386 spraw. 

W Wejherowie funkcjonuje 46 urządzeń monitorujących 
miasto, m.in. centrum, osiedla mieszkaniowe, Park Miejski oraz 
Kalwarię Wejherowską z dwudziestoma sześcioma systemami  
alarmowymi. Centrum monitoringu znajduje się w pomiesz-
czeniach Straży Miejskiej w Ratuszu.
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WYDARZENIA
Stragany Art pełne atrakcji

Kolorowa 
ulica Wałowa

Organizatorem jak zawsze były Akademickie Zespoły 
Sportowe z Gdańska oraz szwedzki przewoźnik promowy 
Stena Line. Ponad 300-osobowa grupa uczestników miała 
do dyspozycji 6 tras rowerowych o różnych  długościach (od 
35 do 115 km). 

- Zabezpieczenie logistyczne imprezy było świetne, zarów-
no pod względem medycznym, jak i technicznym - mówi Ta-
deusz Trocki z Wejherowa. -  Trasy pokonywaliśmy razem 
z doskonale zorientowanymi w terenie przewodnikami. Mi-
mo zmiennej  pogody wszyscy byli zadowoleni i już oczekują 
wiosennej edycji „RP” w 2018 r.

- Celem naszej imprezy, 
dofinansowanej przez wła-
dze miasta, jest m.in. promo-
cja walorów turystycznych 
miasta, popularyzacja tury-
stycznych imprez na orien-
tację oraz rozwijanie wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
zamiłowania do uprawiania 
sportu, turystyki kwalifi-
kowanej i rekreacji - mówi 

Wejherowianie w Szwecji

Rowerowy potop
Biegi na orientację
Od Wejhera do Wadera

Po raz 9 Wejherowo było reprezentowane 
na Ogólnopolskiej masowej imprezie o na-
zwie „Rowerowy potop” w Szwecji. 

Koło Miejskie PTTK Przewodników Terenowych i 
Pilotów Wejherowo było organizatorem zawodów na 
orientację pod hasłem „Od Wejhera do Wadera”. Im-
preza odbyła się w minioną sobotę, 9 września.

Teresa Kowalska, prezes 
Koła Miejskiego PTTK w 
Wejherowie.

Współorganizatorami 
zawodów, rozegranych w 
trzech kategoriach, byli: 
SMT Włóczykij Rumia, UKS 
„Siódemka” Rumia oraz 
PTTK Oddział Regionalny 
w Gdańsku im. dr Mariana 
Czyżewskiego. 

Stragany Art to happening, który od czterech lat tworzy 
coroczną tradycję artystycznego jarmarku na ul. Wałowej, 
która zamienia się w miejsce kolorowych straganów, przed-
stawień artystycznych i edukacyjnych przedsięwzięć. Impre-
za stała się kulturalno–artystyczną atrakcją miasta.

Jak podkreślają organizatorzy z Wejherowskiego Cen-
trum Kultury, Stragany Art to przestrzeń, gdzie przenikają 
się różne formy sztuki, a publiczność ma szansę na bezpo-
średni kontakt z artystą. 

Mimo deszczu, mieszkańcy Wejherowa 
wzięli udział w czwartej edycji imprezy 
Stragany Art, której tematem było ręko-
dzieło artystyczne. To ciekawe i kolorowe  
wydarzenie utrzymane było w klimacie 
dawnego jarmarku w stylu retro.

Fot. Zygmunt Pałasz

W rocznicę bitwy obronnej pod Białą

Pamięć o żołnierzach
Rybno
W hołdzie
ofiarom
marszu

17 września w Rybnie 
(gmina Gniewino) od-
będzie się uroczystość 
związana z upamięt-
nieniem ofiar Marszu 
Śmierci w 1945 roku.

O godz. 14.00 na cmen-
tarzu w Rybnie, na ktorym 
pochowano więźniów hitle-
rowskiego obozu Stutthof 
zmuszonych do mordercze-
go marszu, odbędzie się 
apel poległych oraz złoże-
nie kwiatów na grobach. 
Zaplanowano wystąpienia 
przedstawicieli władz sa-
morządowych, a także pro-
gram artystyczny. 

Jak co roku, odprawio-
na zostanie msza św. w in-
tencji tych, którzy zginęli w 
Marszu Śmierci. 

Okoliczności bitwy przy-
pomniał wójt gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło, a po 
uroczystym apelu delegacje 
złożyły kwiaty na kwaterze 
poległych żołnierzy. Mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Bolsze-
wie zaprezentowała montaż 
słowno-muzyczny.

Wśród uczestników uro-
czystości obecny był żołnierz 
1 MPS z okresu kampanii 
wrześniowej kpt. w st. spocz. 
Aleksander Pawelec, a 
także przedstawiciele do-
wództwa 3 Flotylli Okrętów 
MW i Oddziału Zabezpiecze-
nia Marynarki Wojennej w 
Gdyni, 18 WOG, Batalionu 
Dowodzenia Marynarki Wo-
jennej, Komendy Powiatowej 
Policji oraz Komendy Powia-
towej Państwowej Straży 

W przysiółku Biała pod Wejherowem odbyła się uroczystość upa-
miętniająca bitwę obronną z 8 września 1939 roku, podczas której 
zginęło 24 żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców.

Fot. Starostwo w Wejherowie
Aleksander Pawelec z żoną i młodzież z Bolszewa.

Pożarnej. Obecni byli także 
parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, kombatanci oraz licz-
ne poczty sztandarowe m.in. 
Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego, ZKP i ZHP.

 Polową mszę św. odpra-
wili ks. prałat Tadeusz 
Reszka i kapelan wojskowy 
ks. kpt. Adam Tur. 

Na koniec nie zabrakło 
żołnierskiej grochówki.
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O G Ł O S Z E N I E 

Konkurs

Bilety do
wygrania

Dla naszych Czy-
telników mamy dwa 
podwójne zaprosze-
nia na koncert Voo 
Voo, który odbędzie 
się w Filharmonii 
Kaszubskiej 24 wrze-
śnia. Bilety, przeka-
zane przez Wejhe-
rowskie Centrum 
Kultury można wy-
grać w konkursie.

Aby otrzymać jedno z 
bezpłatnych podwójnych 
zaproszeń należy odpowie-
dzieć na pytanie:

 Jak nazywa się lider 
zespołu Voo Voo?

Odpowiedź wraz ze swo-
im imieniem i nazwiskiem 
należy przesłać do sobo-
ty 16 września do godz. 
20.00 na adres:        
redakcja@pulswejherowa.pl 
W temacie wiadomości pro-

simy napisać:  
Bilety na koncert. 
Do wylosowanych osób od-

piszemy.

Niedawno obchodzili 30-le-
cie istnienia. Mimo ogromne-
go doświadczenia, muzycy 
zespołu Voo Voo  niezmiennie 
poszukują nowych form eks-
presji, nieustannie patrzą w 
przyszłość, a każdy ich album 
to otwarcie kolejnego etapu. 

7 marca tego roku ukazał 
się najnowszy album Voo Voo 
zatytułowany „7”.  Na albumie 
znalazło się zaledwie siedem, 
za to długich utworów, a każ-
dy z nich nosi tytuł od kolej-
nych dni tygodnia.

Kompozytorem i autorem 
wszystkich utworów na no-
wym albumie zespołu jest 
oczywiście lider zespołu Woj-
ciech Waglewski. Oprócz 
niego podczas koncertu w 
Wejherowie wystąpią: perku-
sista Michał Bryndal, basista 
Karim Martusewicz oraz sak-
sofonista i wokalista Mateusz 
Pospieszalski. Koncert, na 
której muzycy Voo Voo zapre-
zentują utwory z nowej płyty, 
odbędzie się w Filharmonii Ka-
szubskiej w niedzielę 24 wrze-
śnia o godz. 18:00.
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KULTURA I EDUKACJA

Wejherowski  Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA 
informuje że zapisy na I semestr roku akademickiego 
2017/2018 odbywać się będą od 18 do 22 września w 
godz. 10.00-14.00 w siedzibie WUTW przy ul. Kopernika 
13 w Wejherowie.

Inaugurację roku akademickiego zaplanowano 3 paź-
dziernika o godz. 16.00 tradycyjnie w sali Kaszubsko-
-Pomorskiej Szkoły Wyższej przy ul. Dworcowej.

Wkrótce zapisy na zajęcia

WUTW zaprasza

Dzięki Wandzie Kan-
teckiej zgromadzeni goście 
dowiedzieli się wiele o gene-
zie powstania utworu oraz 
o jego autorze, zaś za spra-
wą grupy teatralnej „Srebr-
na Nitka” działającej przy 
WUTW YMCA mogli prze-
nieść się do Bronowic, gdzie 
odbywało się owe wesele. 

Inscenizację wyreżysero-
wała Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek, a w role 
bohaterów „Wesela” wcielili 
się m.in. zastępca prezyden-
ta miasta Beata Rutkie-

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie we współpracy 
z Urzędem Miejskim, w ramach akcji Narodowego Czytania za-
prosiła mieszkańców miasta na plac Jakuba Wejhera. Fragmen-
ty „Wesela” czytali na rynku przedstawiciele różnych zawodów 
i środowisk w mieście.

wicz i skarbnik Arkadiusz 
Kraszkiewicz. Fragmen-
ty dramatu  Stanisława 
Wyspiańskiego czytali też 
nauczyciele, artyści, dzienni-
karze, sportowcy, pracownicy 

Ogólnopolska akcja Narodowego Czytania w Wejherowie

„Wesele” na placu Wejhera i w bibliotece

różnych instytucji. Dodat-
kową atrakcją był występ 
Kaszubskiego Zespołu Regio-
nalnego „Koleczkowianie”! 

Mimo zmiennych, a pod 
koniec wręcz trudnych wa-
runków pogodowych (padał 
deszcz i wiał wiatr) wytrwa-
łością i szacunkiem dla kla-
syki dramatu wykazali się 
nie tylko wykonawcy wyda-
rzenia, ale też publiczność. 

Aktorzy pod kierunkiem 
reżyser Kingi Krajkow-
skiej znakomicie zaprezen-
towali fragmenty dramatu 
Stanisława Wyspiańskiego. 
W drugiej części wydarze-
nia tegoroczną lekturę czy-
ta;li przedstawiciele władz 
powiatowych: starosta Ga-
briela Lisius i członek 

Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego Jacek Thiel oraz 
radni powiatowi Ewa Dale-
ka i Ludwik Zegzuła. 

Poza tym, w akcji czyta-
nia uczestniczyli przedsta-
wiciele środowiska kultury, 
mediów i Powiatowej Rady 
Młodzieżowej. Wszyscy po-
radzili sobie świetnie.

W ramach szóstej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czy-
tania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, „Wese-
le” Stanisława Wyspiańskiego czytano w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza 
dzieci i młodzież (grupy zorganizowane) na warsztaty edu-
kacji prozwierzęcej „Zwierzaki to nie pluszaki”. 

Zapisy pod adresem:  powiatowa@pbpw.p lub pod numera-
mi telefonu: 58 736 25 01 i 535 555 937.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Muża - pedagog, terapeuta, 
obrońca zwierząt, prezes Towarzystwa Obrony Zwierząt RP.

Zwierzaki to nie pluszaki

zapisy do 
bibliotecznej grupy teatralnej 

"Errata"

07.09 - 20.09
pod nr tel. 677-65-72

www.biblioteka.wejherowo.pl 
www.facebook.com/bibliotekawejherowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zaprasza

Zapraszamy osoby pełnoletnie. 
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu   

w godzinach popołudniowych 
w terminie ustalonym na pierwszym spotkaniu. 

ilość miejsc ograniczona!

 Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łęczycach wraz z filiami 
zaprasza mieszkańców gminy 
Łęczyce do udziału w konkur-
sie plastycznym „W poszuki-
waniu własnych korzeni”.

Prace mogą być w formie: 
drzewa genealogicznego, kro-
niki lub albumu rodzinnego, 
wywiadu, reportażu lub spisa-
nych wspomnień, opisu zwy-
czajów, tradycji lub pamiątek 
rodzinnych (można dołączyć 
samą pamiątkę lub jej zdjęcie).

Prace należy składać w sie-
dzibie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Łęczycach lub w 
filiach do dnia 30 listopada 
2017 r. Regulamin konkursu na 
stronie: http://gik-leczyce.pl

Łęczyce
Poszukaj
przodków

26 września o godzinie 
12.00 gościem Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie 
będzie Bartłomiej Glaza - ry-
sownik, ilustrator, podpisujący 
swoje prace jako Henryk Glaza. 
Autor zaprezentuje komiks „Tyl-
ko spokojnie”, który powstał na 
podstawie wspomnień Anny i 
Marka Warzechów. 

Ta wyjątkowa publikacja, 
którą będzie można nabyć po 
spotkaniu, to pierwsza w Pol-
sce powieść graficzna o nowo-
tworze. Autor opowie o tym 
jak powstawała i w jaki sposób 
udało się ten trudny temat ująć 
w ramy kameralnej opowieści 
pełnej graficznych metafor.

Niezwykły
komiks
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ROZMAITOŚCI

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

O G Ł O S Z E N I E

Piąty spływ rzeką Redą

Kajakarze popłynęli
z Kniewa do Orla

Popularność turystyki kajakowej rośnie z roku na rok, a bogata 
infrastruktura wodna w gminie Wejherowo pozwala na organi-
zowanie spływów kajakowych. W sierpniu br. po raz piąty wyru-
szyli na wodny szlak uczestnicy spływu zorganizowanego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Kniewie oraz Salezjańską Fundację 
,,Zwiastowanie’’. 

W sierpniowej imprezie 
kajakowej wzięło udział oko-
ło 50 osób - dorosłych i dzie-
ci. Na długo przed terminem 
wydarzenia nie było już wol-
nych miejsc, a organizato-
rzy ustalali listę rezerwową 
uczestników. 

- Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku uda się zorganizo-
wać spływ dla większej liczby 
uczestników, tak aby wszyscy 
zainteresowani mogli skorzy-
stać z tej formy rekreacji - wy-
jaśnia Piotr Syrocki, prezes 
OSP Kniewo. 

Trasa spływu od kilku lat 
pozostaje niezmienna: rzeką 
Redą z Kniewa w kierunku 
Orla. Organizatorzy zadba-
li o bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników spływu, 
poprzez obecność ratowni-
ków WOPR oraz strażaków, 
którzy asekurowali uczest-
ników w niektórych momen-
tach spływu. 

Rzeka była spokojna, ale 

z wartkim nurtem, który 
pomagał kajakarzom w po-
konaniu dystansu. Po nie-
spełna dwóch godzinach 
uczestnicy dotarli do przy-
stani kajakowej w Orlu, 
gdzie czekał na nich ciepły 
posiłek. 

Wszyscy byli zmęczeni, 
ale zadowoleni, więc udzielał 
się dobry humor i pozytywna 
atmosfera. Środki finansowe 
na realizację spływu zapew-
niła Gmina Wejherowo.

Michalina Rumpca
Fot. Marek Pałubicki

ENEMEF: Minimaraton Kingsmana to kino szpiegow-
skie skrojone na miarę - szalona akcja, świetny angielski 
humor i intrygujące postacie idealnie dopasują się do widza 
szukającego doskonałej rozrywki! Tajni agenci w perfek-
cyjnych garniturach i o bezbłędnych manierach staną do 
walki z bezwzględnym złem, aby ocalić świat. Wykażą się 
przy tym zabójczymi umiejętnościami i zachwycą gadżeta-
mi, których mógłby pozazdrościć im sam James Bond. Tej 
nocy może zdarzyć się wszystko!

Podczas Minimaratonu zostaną zaprezentowane dwa fil-
my serii: premierowo najnowszy „Kingsman: Złoty krąg” 
oraz poprzedzający go „Kingsman: Tajne służby”. To re-
welacyjne kino, łączące styl szpiegowskich klasyków z no-
woczesnością i dobrą zabawą.

ENEMEF odbędzie się w następny piątek 22 września 
w kinach Multikino, m.in. w Multikinie w Rumi przy ul. So-
bieskiego 14 A (Galertia Rumia). Rozpoczęcie seansu zapla-
nowano o godz. 22.00, przewidywany koniec ok. 3.00 rano.

Filmy zostaną zaprezentowane chronologicznie, zgodnie 
z kolejnością podaną powyżej.

Więcej informacji pod adresem http://www.enemef.pl

W piątek 22 września

ENEMEF: Kingsman

Bilety dla Czytelników
Mamy dla Czytelników 3 bezpłatne podwójne za-

proszenia na ENEMEF Kingsman w Multikinie w Rumi. 

Aby zdobyć bilety, trzeba do niedzieli 17.09.2017 r. do 
godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na 
adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF.
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

Jest to wystawa plenero-
wa wielkoformatowych zdjęć, 
którą można obejrzeć w par-
ku przy Muzeum. Prace są 
podsumowaniem Warszta-
tów Fotografii Stylizowanej 
Stowarzyszenia „Kunszt” z 
Redy, prowadzonych przez 
Joannę Mroczek, Adama 
Majkowskiego oraz Alek-
sandrę Rost.

Zdjęcia były wykonywane 
w Pałacu Przebendowskich 
oraz w parku. Do zdjęć pozo-
wały profesjonalne modelki.

Wystawa będzie czynna 
do 8 października 2017 r.

Organizujemy:
- urodzinki dla dzieci
- animacje
- warsztaty artystyczne 
dla dzieci i dorosłych

Kontakt: 
Aleksandra Hazuka 
660 707 316, ola@hazuka.pl

Czytaj nas również
w internecie:

www.pulswejherowa.pl

Wystawa
w parku

Stowarzyszenie 
Twórców Sztuki i Ręko-
dzieła Artystycznego 
„Kunszt” oraz Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomor-
skiej zapraszają na 
wystawę fotografii sty-
lizowanej.
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KULTURA, HISTORIA

Czy znacie Państwo dzie-
je Wejherowa? Jeśli nie, 
warto poczytać książki na 
ten temat i wystartować w 
konkursie. Trzeba tylko być 
mieszkańcem miasta i mieć 
co najmniej 16 lat.  Konkurs 
odbędzie się 20 października 
o godz. 17.00 w Szkole Pod-
stawowej nr 8 im. Martyro-
logii Piaśnicy w Wejherowie.

Rywalizacja odbędzie się 
w dwóch etapach. Najpierw 
trzeba będzie rozwiązać pi-
semny test (eliminacje), a po-
tem przystapić do konkursu 
głównego. Sześcioro uczest-
ników z najlepszym wyni-
kiem półfinałowym weźmie 
udział w finale konkursu. 

Pytania będą zadawane w 
formule teleturnieju „Jeden 
z Dziesięciu”. Punkt otrzyma 
osoba, która zgłosi się pierw-
sza i odpowie na pytanie. 

Organizatorem i koor-
dynatorem jest SP nr 8 w 
Wejherowie oraz Rada Na-
ukowa Konkursu Wiedzy o 
Historii Wejherowa w skła-
dzie: Mirosław Odyniec-
ki, Władysław Kepka, 
Maciej Kurpiewski oraz 

Konkurs Wiedzy o Historii Wejherowa im. R. Osowickiej

Czy znasz swoje miasto?
W październiku br. odbędzie trzecia edycja Konkursu Wiedzy o Historii Wejherowa, któ-

rego celem  jest propagowanie wśród mieszkańców oraz wszystkich sympatyków miasta 
jego ciekawej historii - od czasów średniowiecznych do współczesnych.

Marcin Drewa (pomysło-
dawca konkursu). 

Wszelką korespondencję 
i rejestrację dotyczącą kon-
kursu należy kierować do 
30 września 2017 roku pod 
adresem przewodniczące-
go Rady Naukowej:  Mar-
cina Drewa (tel.: 510 114 
114) na adres e-mailowy: 
KonkursWiedzy.Wejhe-
rowo@wp.pl 

Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronach mia-
sta: wejherowo.pl

Patronat Honorowy nad 
tym wydarzeniem objęli: wi-
cewojewoda pomorski Ma-
riusz Łuczyk, starosta 
wejherowski - Gabriela Li-
sius oraz prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt.

Partnerzy akcji to: Wejhe-
rowskie Centrum Kultury, 
Gmina Wejherowo, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie, Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie - Oddział 
w Wejherowo. 

Jednym z patronów me-
dialnych konkursu jest  „Puls 
Wejherowa”.

W Przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły amatorskie, 
zespoły chóralne, soliści i zespoły wokalne, także rodzinne 
(przegląd ma przyjąć charakter pokoleniowy) z całego po-
wiatu wejherowskiego, liczące nie więcej niż 10 osób wraz z 
akompaniamentem (kluby seniora, domy dziennego pobytu, 
różne organizacje zrzeszające seniorów).

W pisemnym zgłoszeniu na przygotowanym formularzu 
zespoły przesyłają tytuły piosenek z repertuaru przygotowa-
nego na przegląd w nieprzekraczalnym terminie do  21 
września 2017 r. Formularz należy przesłać pocztą elektro-
niczną na adres mail: zyj-godnie@wp.pl

Przegląd odbędzie się 8 października 2017 r. w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie (sala z fortepianem). Występy uczestników oceniać 
będzie profesjonalne jury. Jury oceniać będzie dobór re-
pertuaru, interpretację, emisję głosu, dykcję oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie oraz Stowarzyszenie 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów 
„Żyj godnie” w Wejherowie są organizatorami I  
Przeglądu  Pieśni  Seniora.

Zgłoszenia do 21 września

Przegląd  
Pieśni  Seniora

Kontakt:
Jacek Drewa, Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełno-

sprawnych i Seniorów „ŻYJ GODNIE” w Wejherowie, tel.: 513 005 
980 lub e-mail: zyj-godnie@wp.pl

Aleksandra Janus, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel.: (58) 672 29 56 lub e-
-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

Motto konkursu brzmi: 
„Trzecią miłość zaplata 
się jeszcze mocniej”. Kon-
kurs ma charakter otwarty i 
skierowany jest do autorów 
z woj. pomorskiego. Obowią-
zują dwie grupy wiekowe: 
„A” - od 16 do 19 lat oraz „B” 
- powyżej 20 lat. W grupie 
wiekowej „B” przewidziane 
są dwie kategorie: proza i po-
ezja; w grupie wiekowej „A” 
tylko jedna (można przesłać 
prozę i poezję).                                       

Prace w kategorii prozy 
(gatunek dowolny) nie mo-
gą przekraczać  10 stron 
maszynopisu. W kategorii 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego ogłasza  XII  
edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezy-
denta Miasta Wejherowa.

poezja trzeba przesłać obo-
wiązkowo 3 utwory.  Każ-
da osoba może nadesłać na 
konkurs tylko jedną pracę 
(w 3 egzemplarzach), ozna-
czoną godłem, kategorią i 
grupą wiekową. 

Godłem należy podpisać 
również osobną kopertę z 
danymi osobowymi (imię i 
nazwisko, wiek, adres kore-
spondencyjny, telefon, ad-
res e-mail autora). Koperta 
powinna być zaklejona. 

Prace literackie nie mo-
gą być wcześniej nagradza-
ne w innych konkursach 
ani publikowane.

Prace w maszynopisie i na 
płytach CD należy przesłać 
do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (Wejherowo 
ul. Kaszubska 14, z dopi-
skiem „Powiew Weny”)  
do 31 października 2017 r. 

Ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród zaplano-
wano na 17 listopada 2017 
r. godz. 17.00.

Organizatorzy przewidu-
ją nagrody oraz wyróżnienia 
w każdej kategorii wiekowej 
oraz nagrodę Grand Prix. 
Dla młodzieży przewiduje 
się nagrody rzeczowe, dla 
dorosłych - finansowe. 

Warunkiem niezbędnym 
do odbioru nagrody jest obec-
ność na uroczystym ogłosze-
niu wyników. W przypadku 
absencji laureata, jego na-
groda zostaje anulowana.

Regulamin dostepny na 
stronie miasta i stronie in-
ternetowej biblioteki

„Trzecią miłość zaplata się jeszcze mocniej”

XII edycja Konkursu „Powiew Weny”

Impreza odbędzie się w dniach 16 - 17 września 2017 
roku w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

W sobotę 16 września organizatorzy przygotowali 6 gier 
terenowych dla dzieci i młodzieży (od godz. 9.00) oraz warsz-
taty tematyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych (od godz. 
11.00). W sobotę w godzinach 11.00-17.00 zaplanowano 
zwiedzanie aktualnych wystaw muzealnych, podobnie jak 
następnego dnia, 17 września.                            

W ramach imprez towarzyszących odbędzie się m.in. de-
gustacja tradycyjnych potraw Kaszubskich przygotowane 
przez Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z 
Chmielna. Wstęp wolny!

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza do 
udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 
2017, organizowanych pod hasłem przewod-
nim „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo 
krajobrazu”.

W wejherowskim Muzeum 
w najbliższy weekend

Dni Dziedzictwa
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LUDZIE I ICH PASJE

Dookoła był śnieg, w po-
godne dni pięknie skrzący 
się w słońcu, kiedy indziej 
bezlitośnie sypiący w oczy, a 
w czasie burzy śnieżnej za-
słaniający wszelkie widoki. 
Ze śniegiem i chłodem Artur 
Wysocki zmagał się niemal 
codziennie podczas zimo-
wo-wiosennej wyprawy na 
przylądek Nordkapp. 

Trasa, w całości prze-
biegająca poza linią koła 
podbiegunowego, wiodła z 
fińskiego Rovaniemi do Inari 
i na Nordkapp, potem przez 
Altę i Narvik do Harstad. 
Przejechał większość kraju 
Saamów, nazywanych też 
Lapończykami, odwiedził 
nawet Parlament Saamski i 
Muzeum Saamów.

Po kolana w śniegu
21 kwietnia Wejhero-

wianin wyruszył z miejsca, 
gdzie 7 miesięcy wcześniej 
zakończył swoją pierwszą 
wyprawę - podróż do parku 
arktycznego, zrealizowaną 
jesienią 2016 roku.

- Ruszając na kolejna 
wyprawę miałem miesza-
ne uczucia. Wybrałem dość 
trudną porę roku jak na takie 
przedsięwzięcie - mówi po-
dróżnik. - Teraz wiem, że od-
ruchowo człowiek podejmuje 
najlepsze dla niego decyzje. 

Jechał rowerem asfaltową 
drogą, podziwiając piękne 
widoki, ale szlaki były czę-
ściowo zasypane śniegiem.  

Dwie rowerowe „Podróże z tabakierą” po nieprzystępnym terenie na dalekiej północy, 
pośród zimna i surowej, choć pięknej przyrody, były ogromnym wyzwaniem i źródłem 
jeszcze większej satysfakcji. Artur Wysocki z Wejherowa dotarł na najdalej wysunięty na 
północ punkt Europy, czyli Nordkapp, a potem do Narviku. Wrócił z Norwegii pod koniec 
maja, a już planuje kolejną wyprawę, tym razem do Mongolii i zbiera ekipę śmiałków. 

Po przebyciu kilkudziesięciu 
lub więcej kilometrów dzien-
nie (czasem ponad 100), 
kiedy trzeba było w tajdze 
znaleźć miejsce na nocleg. 

W wysokim śniegu no-
gi zapadały się po kolana, 
kiedy strudzony podróżnik 
usiłował znaleźć miejsce na 
nocny obóz. Czasem zapadał 
się po pas. Nie był przygoto-
wany na tak głęboki śnieg, 
po którym trudno się poru-
szać bez rakiet. Buty miał 
całkiem przemoczone. 

Zamiast łóżka był hamak 
zawieszony pomiędzy drze-
wami. Obok niego leżał cały 
dobytek, z trudem przenie-
siony po udeptanym wcze-
śniej śniegu z drogi do lasu.

Pieszo do Narwiku
Las stawał się coraz rzad-

szy, więc trudno było rozwie-
sić hamak. Zakładanie obozu 
czasami  stawało się katorgą 
- zwłaszcza dźwiganie baga-
ży z drogi w miejsce noclegu.

W dodatku pojawiły się 
problemy techniczne z rowe-
rem. Od mrozu i przeciążenia 
pękło aż 7 szprych w tyl-
nym kole i wyprawa rowero-
wa zamieniła się …w pieszą 
wędrówkę. W sumie na wła-
snych nogach Artur Wysocki 
przebył około 400 kilometrów.

- Do Narwiku trzeba by-
ło dotrzeć o własnych siłach, 
prowadząc rower - mówi po-
dróżnik. - Zresztą często cho-
dziłem także w nocy, kiedy 

ulice miasteczek wymierały. 
Wpadałem w trans chodze-
nia zazwyczaj około godziny 
23.00. Nogi chodziły same, 
łydki nie bolały, kręgosłup 
nie sztywniał, nie czułem 
rosnących pęcherzy. Swoista 
mantra w której trzeba było 
bardzo uważać na moment, 
gdy człowiekowi zabraknie 
„paliwa”. Wtedy momental-
nie robi się zimno i natych-
miast opadamy z sił. Szybki 
posiłek i można iść dalej.

Po takich wędrówkach 
wejherowianin na pamięć roz-
wijał się hamak, udeptywał 
śnieg, przygotowywał i zja-
dał posiłek, po czym zasypiał, 
wcześniej chowając rzeczy,  
których nie można zostawić 
na mrozie. Zwłaszcza baterie, 
żeby się nie rozładowały.

Spełnione 
marzenia
Na rowerze podróżnik 

przejechał około 1200 kilo-
metrów. Dwa razy spał pod 
dachem, trzy noce spędził w 
namiocie, a resztę nocy w ha-
maku, na ogół pośród śniegu. 
Nigdy nie brakowało mu wo-
dy: wody śniegowej, wody z 
potoków i wodospadów, a tak-
że filtrowanej wody z rzeki. 

Wejherowianin miał wie-
le problemów, ale też wiele 
radośc z podziwiania cudow-
nych widoków i satysfakcji z 
realizacji planów i wyzwań. 
Nie zabrakło spotkań z 
życzliwymi ludźmi, których 
obdarowywał kaszubską ta-
baką, bo chciał zostawić na 
dalekiej północy pamiątkę z 
naszego regionu.

- Przeżyłem przygody, 
których nie da się kupić, 
czasami trudno je opowie-
dzieć, ale też nie można ich 
sprzedać. Dowiedziałem się 
ile jest warte słowo ludzkie i 
na kim można polegać. Prze-
konałem się o tym siedząc 
w mokrych przymarzają-
cych ciuchach, po zerwaniu 
przez wiatr namiotu i burzy 
śnieżnej. Nie było łatwo, ale 
dzięki wyprawie zobaczyłem 

wymarzoną północ i Arkty-
kę (a właściwie jej skrawek). 
Byłem w miejscach o któ-
rych czytałem i marzyłem 
jako dziecko - podsumowuje 
swoją wyprawę Artur Wy-
socki, który po ponad trzech 
tygodniach (podróż trwała 
24 dni) wrócił do Wejhero-
wa lżejszy o 9,5 kilogramów. 
Najważniejsze, że po raz ko-
lejny sprawdził się w trud-
nych warunkach i poradził 
sobie z przeciwnościami. 

W styczniu 2018 r. wejhe-
rowianin weźmie udział w 
sztafecie rowerowej dookoła 
świata, w której poprowadzi 
etap przez Mongolię. Udział 
w projekcie „Rowerowe Jam-
boree 2019” będzie nowym 
doświadczeniem, z pewno-
ścią równie ekscytującym.   

- Kompletuję ekipę na wy-
jazd, a dokładnie na udział 
w mongolskim etapie sztafe-
ty dookoła świata. Start za-
planowano 2.01.2018 r. Etap 
trwa 28 dni, zimą, w trud-
nym terenie. Warunki będą 
dość ciężkie - mówi Artur Wy-
socki. - Zapewniony będzie 
sprzęt: rowery, odzież, śpi-
wory, kuchenki, namioty, ale 
uczestnicy pokrywają koszty 
dojazdu i wyżywienia.     AK.

Rowerem na przylądek Nordkapp, czyli kolejna „Podróż z tabakierą”

Zobaczyć i poczuć wymarzoną północ

Krótki film z wyprawy (pierwszy z sześciu odcinków) 
można obejrzeć na: 

https://www.facebook.com/podrozeztabakiera
Tam również można znaleźć infomacje o wyprawie 

do Mongolli. 

„Podróże z tabakierą” - cykl podróży zapoczątkowany 
w 2016 roku, zainspirowany kulturą Laponii i Lapończy-
ków, nazywanych także Saamami. Ten lud pochodzący 
z najdalszej części Skandynawii, zamieszkuje północne 
tereny Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Rosji. 
Lapończycy (Saamowie) są uznawani za prawowitych 
potomków najstarszych skandynawskich osadników. 
Obecnie Saamowie posiadają pełnię praw politycznych i 
kulturowych, a nawet własny parlament, dzięki któremu 
mogą decydować o kwestiach związanych z edukacją, 
kulturą i gospodarką ich ziem. Mają własne biblioteki, 
a jedna z nich urządzona jest w tradycyjnym lapońskim 
namiocie, nazywanym lavvo. 
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Już w 4 minucie meczu J. Wicon zdobył gola dla gospoda-
rzy, a kibice zaskoczeni niespodziewanym obrotem sprawy 
oczekiwali skutecznego pojedynku i zwycięstwa. Niestety, 
tylko na tej akcji i golu zakończyli swoją skuteczną grę wej-
herowianie. Goście grali ospale i bez pomysłu. 

Druga część zaczęła się od śmielszych ataków Radomia-
ka, a z biegiem czasu przewaga gości byłą już widoczna. W 
70. min. goście strzelili wyrównującego gola, a potem mieli 
kolejne okazje do podwyższenia wyniku. 

Tuż przed końcem sędzia podyktował rzut karny dla Ra-
domiaka, ale po konsultacjach odwołał swoja decyzję i wej-
herowianie mogli odetchnąć z ulgą. Kolejny raz w końcówce 
mogli przegrać. Gryf Wejherowo nadal zajmuje pozycję w 
strefie spadkowej II ligi piłki nożnej.

Gryf Wejherowo: Leleń - Regliński, Wicki, Kamiński, Go-
erke - Brzuzy (Gabor), Nadolski, Kołc, Wicon (Trąbka), Ma-
ciejewski (Ptak) - Gierszewski (Okuniewicz).

Zuzanna Kalbarczyk zdo-
była brązowy medal w kat. 
kadetek do 60 kg w formule 
pointfighting oraz brązowy 
medal w konkurencji light 
contact, Paulina Stenka brą-
zowy medal w kat. juniorek 
do 70 kg w formule light con-
tact oraz kick-light. 

Filip Stark dotarł do 1/8 fi-
nału w formule pointfighting 
oraz 1/16 finału w formule li-
ght contact w wadze do 74 kg 
juniorów. W zawodach wzię-
ło ponad 1400 zawodników 
z 37 krajów. Obowiązki tre-
nera Kadry Narodowej ka-
detów pełnił wejherowianin 
Rafała Karcz. Reprezenta-
cja Polski była po Rosji naj-
liczniejszą reprezentacją w 
turnieju, liczącą prawie 150 
osób (zawodnicy oraz kadra 
trenerska i sędziowie). 

Dla Zuzanny Kalbarczyk 
był to już drugi medal, zdo-
byty na najbardziej prestiżo-
wych zawodach dla kadetów. 
Rok wcześniej wywalczyła 

Piłka nożna. Druga liga

Ważny remis
Na Wzgórzu Wolności zjawił się kolejny 

pretendent do gry w pierwszej lidze. Tym 
razem piłkarze Gryfa Wejherowo zmierzyli 
się z Radomiakiem i zremisowali 1:1.

Kickboxing. Mistrzostwa w Macedonii

Dziewczyny najmocniejsze
W Skopje w Macedonii w Mistrzostwach Europy w kickboxingu WAKO reprezentan-

ci Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzino: Zuzanna 
Kalbarczyk, Paulina Stenka oraz Filip Stark wywalczyli cztery medale.

również brąz na Mistrzo-
stwach Świata w Irlan-
dii. Świetny debiut na tak 
wielkiej imprezie zaliczy-
ła Paulina Stenka, która w 

efektownym stylu zapewniła 
sobie medal w light contact, 
pokonując bardzo silną Tur-
czynkę, ale uległa Chorwat-
ce. W nowym roku szkolnym 

trwa już nowy nabór do sek-
cji kickboxingu w Wejhero-
wie i Luzinie. Informacje na 
stronie: www.sportwejhe-
rowo.pl.

W Luzinie rozegrano Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Luzino Jarosława Wejera. W kategorii kobiet zwyciężyła 
Kasia Płotka przed Magdą Płotką.

W kategorii mężczyzn po zaciętym finałowym pojedynku bra-
ci Dariusza i Przemysława Dosz. lepszy okazał się Dariusz.

Tenis stołowy

O Puchar Wójta
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W kategorii + 40 rewela-
cyjnie spisała się Małgorza-
ta Fidala, zdobywając dwa 
złote i jeden srebrny medal 
(złoto indywidualnie i w de-
blu oraz srebro w mikście). 

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

Spotkanie inaugurujące rozgrywki I ligi mężczyzn gru-
py północnej otworzył prezes ATS Jarosław Przyborowski 
wraz z członkiem Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jac-
kiem Thielem.

- Dzisiejsza inauguracja to historyczny moment i nagroda 
dla wszystkich działaczy, trenerów i zawodników ATS Małe 
Trójmiasto Rumia. Awans ATS jest promocją i tenisa stoło-
wego - powiedział Jacek Thiel.

Tenis stołowy. KTS-K GOSRiT Luzino

Druga liga kobiet
Przygotowujące się do drugoligowych rozgrywek, tenisistki KTS-

-K GOSRiT Luzino wystartowały z powodzeniem w Międzynarodo-
wym Turnieju Weteranów w Międzyzdrojach. 

M. Fidala jest także między-
narodowym sędzią ITTF fe-
deracji tenisa stołowego. 

Druga tenisistka Iwona 
Gadomska zdobyła złoto i 
srebro (złoto gra podwójna, 

srebro indywidualnie).
Mecz II ligi kobiet, zosta-

nie rozegrany 30 września 
o godz.11.00, a przeciwni-
kiem KTS-K GOSRiT bę-
dzie GKTS Gdańsk. 

Tenis stołowy

ATS Małe Trójmiasto 
zadebiutował w I lidze

O G Ł O S Z E N I EW hali MOSiR w Rumi zespół OT Logistics 
Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia rozegrał 
pierwszy mecz w ramach I ligi tenisa stołowego 
z drużyną Poltarex Pogoń Lębork. 
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Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

N A S Z  P A R T N E R

SKUTECZNA REKLAMA 
 W  PULSIE WEJHEROWA

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

Renta czy emerytura? 
Osoby, które pobierają rentę 

z tytułu niezdolności do pracy, a 
w związku z obniżeniem wieku 
emerytalnego od 1 październi-
ka będą mogły przejść na eme-
ryturę, muszą pamiętać, że nie 
zawsze będzie ona korzystniej-
sza niż dotychczas pobierane 
świadczenie.

Obrazuje to przykład 65-let-
niego pana Tadeusza. W 2015 r. 
ZUS przyznał mu rentę do cza-
su osiągnięcia wydłużonego 
wieku emerytalnego, czyli do 
połowy przyszłego roku, kiedy 
to skończy 66 lat i 5 miesięcy. 
Obecnie jego świadczenie wy-
nosi 1400 zł miesięcznie. Pan 
Tadeusz zastanawia się, czy już 
w październiku przejść na eme-
ryturę. Problem w tym, że jego 
emerytura będzie wówczas 
niższa od renty. Jeśli sam złoży 
wniosek o emeryturę to będzie 
ją dostawał, mimo że będzie 
ona niższa od jego renty. 

Jeżelipan Tadeusz będzie 
chciał nadal pobierać świadcze-
nie wyższe, będzie musiał wyco-
fać wniosek     o emeryturę.  Ma 
na to 30 dni od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu emerytu-
ry. Jeżeli jednak pan Tadeusz z 
przejściem na emeryturę pocze-
ka do osiągnięcia wydłużonego 
wieku emerytalnego, ZUS przy-
zna mu ją z urzędu. 

Jeżeli będzie ona niższa od 
renty to  ZUS będzie wypłacać 
wyższe świadczenie. Innymi 
słowy pan Tadeusz czekając na 
emeryturę przyznaną  z urzędu, 
nie straci finansowo. 

Przepisy zobowiązują ZUS 
do wypłaty świadczenia, o któ-
re został złożony wniosek. Jeżeli 
będąc na rencie składamy wnio-
sek o emeryturę, dla ZUS ozna-
cza to, że chcemy by to właśnie 
emerytura, niezależnie od jej 
wysokość była nam wypłacana. 
Dlatego, aby oszczędzić sobie 
formalności składania, a później 
wycofywania wniosku warto 
odwiedzić doradcę emerytal-
nego, który wyliczy prognozę 
naszej przyszłej emerytury. 

Można złożyć 
wniosek o emeryturę
Od 1 października przy-

wrócony zostaje wiek eme-
rytalny 60 lat dla kobiet i 65 
dla mężczyzn. Osoby zainte-
resowane przejściem na zre-
formowaną emeryturę mogą 
składać wnioski o świadcze-
nie już od 1 września.

W całym kraju do końca ro-
ku z obniżonego wieku emery-
talnego może skorzystać ponad 
330 tys. osób. Jednak nie wszy-
scy zdecydują się na to już teraz. 
20 proc. potencjalnych eme-
rytów zadeklarowało bowiem 
kontynuację pracy zawodowej, 

a blisko 30 proc. zastanawia się 
jeszcze nad podjęciem decyzji o 
emeryturze. 

Na rozpatrzenie wniosku ZUS 
ma 30 dni od wyjaśnienia ostat-
niej okoliczności niezbędnej do 
ustalenia uprawnień emerytal-
nych. Emerytura przyznawana 
jest, co do zasady, na wniosek 
osoby zainteresowanej. 

Wniosek o emeryturę składa-
my na formularzu EMP. We wnio-
sku należy wpisać m.in. swoje 
dane oraz podstawę ubiegania 
się o emeryturę, a także okre-
ślić jakie świadczenia pobierało 
się do tej pory. Do każdego for-
mularza dołączona jest szcze-
gółowa instrukcja, informująca 

jak go wypełnić. Wnioski moż-
na też składać elektronicznie 
za pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS. Tą 
drogą można też zarezerwować 
wizytę, dzięki czemu umówimy 
się na konkretną godzinę i unik-
niemy oczekiwania w kolejce. 

Osoby, które mają wątpli-
wość bądź pytania dotyczą-
ce reformy emerytalnej nadal 
mogą skorzystać z pomocy 
doradcy emerytalnego, który 
wyjaśni np. od czego zależy 
wysokość emerytury, a także 
wyliczy w kalkulatorze eme-
rytalnym wysokość progno-
zowanego świadczenia oraz 
pomoże wypełnić dokumenty.

 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  
21 września, a kolejny 9 października

R E K L A M A

ZUS informuje i doradza

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

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.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


