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Ukazuje się od 2011 roku

Wejherowo rozmawia

jaka będzie ulica hallera?
Już od jutra, 8 czerwca mieszkańcy Wejhero-

wa będa mogli  głosować na projekty Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 

Od 8 do 22 czerwca wejherowianie zadecydują o 
wyborze projektów do realizacji, która nastąpi w na-
stępnym 2019 roku. Wśród 22 poddanych pod gło-
sowanie projektów jest 12 propozycji inwestycyjnych 
oraz 10 - nieinwestycyjnych.                Str. 3

od jutra, 8.06. 
głosowanie 

Mieszkańcy Wejherowa, w tym ul. Hallera przekazali władzom miasta 318 wypełnionych ankiet, do-
tyczących planowanej przebudowy ulicy Hallera. O wynikach konsultacji społecznych za pośrednictwem 
ankiet poinformowano mieszkańców w miniony wtorek w sali Filharmonii Kaszubskiej. Podczas tego spo-
tkania zastępca prezydenta miasta, urzędnicy, architekt krajobrazu, specjalista od ruchu drogowego oraz 
Miejski Konserwator Zabytków wspólnie z mieszkańcami rozmawiali o przyszłym kształcie ulicy Hallera.  

Jak podkreśliła zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, przebudowa tej zabytkowej ulicy jest na eta-
pie przygotowania koncepcji, a ostateczny projekt zależeć będzie przede wszystkim od opinii mieszkańców 
Wejherowa, zwłaszcza ul. Hallera. To ich głos jest najważniejszy.                                                               Str. 3

Jest już trzech kandydatów na Prezydenta Wejhe-
rowa: Krzysztof Hildebrandt, Arkadiusz Szczy-
gieł i Tomir Ponka. Do wyborów pozostało około 5 
miesięcy. Kto jeszcze się zgłosi?                          Str. 2

Wybory
samorządowe

Z okazji 375. rocznicy powstania Wejherowa i 409. 
urodzin Jakuba Wejhera - założyciela miasta, odbył 
się coroczny Dzień Jakuba.  Podczas uroczystości 
wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Urodziny miasta, a także 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości uczczono też uroczystą sesją 
Rady Miasta w Filharmonii Kaszubskiej.

Prezentem od Starostwa Powiatowego dla Miasta 
z okazji święta Wejherowa było wydanie  „Wilkierza” 
Ignacego Przebendowskiego w tłumczeniu i opraco-
waniu prof. Andrzeja Grotha.                              Str. 7

Święto miasta
Najwięcej emocji w dyskusjach i konsultacjach wzbudza wycinka lub wymiana niektórych starych drzew.
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STRAŻ MIEJSKA
strażnicy edukują
Po zdarzeniu, związanym z rozpyleniem gazu pieprzowego 

w SP 9 w Wejherowie, w szkołach prowadzonych przez samo-
zrąd miejski odbywają się pogadanki  na temat odpowiedzial-
ności karnej za popełnione przez nieletnich czyny karalne, tj. 
wykroczenia i przestępstwa. Policjanci i strażnicy miejscy mó-
wią uczniom o skutkach użycia substancji niebezpiecznych w 
obiektach szkolnych oraz o odpowiedzialności za przynoszenie 
niebezpiecznych substancji i gazów do szkoły. 

Zajęcia z uczniami na wniosek szkolnego pedagoga  prowa-
dzi jarosław Walczykowski - naczelnik prewencji Straży Miej-
skiej w Wejherowie. W spotkaniu w SP 9 przy ul. Sobieskiego w 
Wejherowie funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej przedsta-
wili sposób i tryb postępowania z nieletnimi sprawcami czy-
nów karalnych oraz zakres kar, jakie może zastosować wobec 
nich Sąd Rodzinny. Pogadanka odbyła się w trzech turach, łącz-
nie wzięło w niej udział około 320 osób. 

Niewidoczne znaki drogowe
Część poboczy dróg zarasta trawami i chwastami, a gałęzie z 

liśćmi zasłaniają znaki drogowe. Są one niewidoczne  dla kierow-
ców. Straż Miejska w Wejherowie przeprowadziła kontrole pod 
kątem widoczności znaków drogowych przy drogach publicz-
nych i stwierdziła, że kilkadziesiąt znaków drogowych jest dla 
kierujących pojazdami niewidoczna lub widoczna częściowo. 

Informacje o miejscach, w których gałęzie i liście drzew za-
słaniają znaki drogowe przekazane zostaną zarządcom dróg, 
którzy będa musieli odsłonić znaki drogowe oraz zlikwidować 
chwasty i trawy na poboczach dróg i chodnikach. 

Zgodnie z przepisami cięcia techniczne wzdłuż ciągów ko-
munikacyjnych są obowiązkiem zarządców dróg, a za utrzyma-
nie chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości 
odpowiada właściciel. Straż Miejska apeluje do właścicieli nie-
ruchomości, aby likwidowali chwasty i trawy na  przyległych 
bezpośrednio do nieruchomości chodnikach. Mają też obowią-
zek usuwania gałęzi z żywopłotów, gdy te wchodzą w pas dro-
gowy, w tym na chodnik.

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

kandydat pis na prezydenta

tomir ponka

Pytany o program wyborczy stwierdził, że powstanie on w 
oparciu o spotkania i konsultacje z mieszkańcami. Kandydat 
na prezydenta zadeklarował dokończenie i realizację kluczo-
wych inwestycji dla miasta, choć chce też dokonać zmian. 

T. Ponka chce aktywnie uczestniczyć w realizacji progra-
mów rządowych (na marginesie - mają być one ogólnodostępne 
dla wszystkich samorządów). Nie zabrakło pytań o kontro-
wersje związane z osobą ojca kandydata. Gerard Ponka był 
działaczem komunistycznym w czasach PRL, a w latach 80. 
prominentnym członkiem aparatu Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej. Jego syn, startujący obecnie z PiS, Tomir Pon-
ka powiedział, że jest dumny z taty i dodał: „nie chciałbym 
komentować wyborów moralnych mojego taty”. 

Zdjęcie T. Ponki u góry strony pochodzi ze strony interneto-
wej Prawa i Sprawiedliwości w Wejherowie.

Podczas konferencji w biurze poselskim na 
pl. Jakuba Wejhera, Prawo i Sprawiedliwość 
w Wejherowie zaprezentowało swojego kan-
dydata na urząd prezydenta miasta - Tomira 
Ponka. Co ciekawe, jest to prawie nieznany 
wejherowski przedsiębiorca, bez doświad-
czenia samorządowego i z małym dorobkiem 
w działalności społecznej. 

W miejskich i powia-
towych komendach 
policji na Pomorzu 
służbę pełni etatowo 
411 dzielnicowych. 
Można na nich głoso-
wać w plebiscycie na 
najbardziej popular-
nego dzielnicowego w 
województwie pomor-
skim. Głosowanie trwa 
do końca czerwca br.

Krzysztof Hildebrandt 
to znany mieszkańcom i 
doświadczony samorzą-
dowiec, obecny Prezydent 
Wejherowa, lider Ruchu 
Społecznego „Wolę Wejhe-
rowo”. W rozmowie z naszą 
redakcją potwierdził swój 
start w wyborach. 

Arkadiusz Szczygieł - 
radny miejski ze Stowarzy-

Wybory na prezydenta Wejherowa

jest trzech kandydatów. 
kto jeszcze?

Krzysztof Hildebrandt. Arkadiusz Szczygieł. Tomir Ponka.

Do momentu zamknięcia tego numeru „Pulsu” trzech kandyda-
tów ogłosiło, że zamierza ubiegać się o urząd Prezydenta Miasta w 
jesiennych wyrobach samorządowych.

szenia „Dla Wejherowian” 
i pracownik Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie. 

Tomir Ponka - repre-
zentuje partię Prawo i 
Sprawiedliwość i ostatnio 
zgłosił zamiar kandydowa-
nia. O tej kandydaturze pi-
szemy poniżej. 

Kto następny zadekla-
ruje udział w wyborach na 

Prezydenta Wejherowa? 
Może pojawi się kandydat 
Platformy Obywatelskiej? 

Wybory samorządowe za-
pewne odbędą się na przeło-
mie października i listopada. 
Pozostało zatem około 5 mie-
sięcy, ale oficjalna rejestra-
cja kandydatów nastąpi już 
we wrześniu.  

Dzielnicowy
głosowanie
do końca 
czerwca

Głosy można oddawać po-
przez wejście na stronę www 
danej KMP/KPP i przez zakład-
kę dot. plebiscytu wejść na li-
stę dzielnicowych, znaleźć 
konkretnego dzielnicowego i 
oddać na niego głos poprzez 
„kliknięcie”. 

Można też głosować, korzy-
stając z tego linku:

https://pomorska.poli-
cja.gov.pl/ankieta2018.php

Dzielnicowy to policjant 
pierwszego kontaktu, który po-
maga w sprawach drobnych, 
jak i poważnych. Dzielnicowy, 
który wygra plebiscyt i zosta-
nie wyróżniony podczas wo-
jewódzkich obchodów Święta 
Policji. 

Zmieniona została orga-
nizacja ruchu na ul. Roszczy-
nialskiego w Wejherowie, przy 
kaplicy cmentarnej. Od ponie-
działku do soboty w godzi-
nach 8:00-14:00 mogą  tam 
parkować jedynie pojazdy z 
obsługi cmentarza, posiada-
jące identyfikatory. O zakazie 
tym informuje kierowców znak 
zakazu zatrzymywania się z ta-
bliczką informacyjną. 

Straż Miejska przypomina i 
apeluje, aby w miejscu nie par-
kować pojazdów, bo za takie po-
stępowanie kierowca otrzyma 
100 złotowy mandat i 1 punkt 
karny. Tym bardziej, że nieopo-
dal jest duzy bezpłatny parking, 
który może pomieścić ponad 
300 aut. W obrębie cmentarza 
są też miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych. 

przy kaplicy
Zakaz
parkowania
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 Wśród 22 poddanych pod głosowanie projektów jest 12 
projektów inwestycyjnych oraz 10 nieinwestycyjnych. Przy-
pomnijmy, że każdy mieszkaniec Wejherowa, który do dnia 
31.12.2017 r. ukończył 16 lat, może oddać głos na jeden pro-
jekt inwestycjyjny i na jeden projekt nieinwestycyjny.

Wśród propozycji inwestycyjnych tradycyjnie przewa-
żają obiekty sportowo-rekreacyjne (przy szkołach pod-
stawowych nr 6, 8, 9 i 11, na osiedlach Sucharskiego, 
Fenikowskiego, Sikorskiego i 1000-lecia oraz w Parku 
Miejskim), jest remont chodnika na ul. Św.Jacka i ogród 
sensoryczny na ul. Wałowej. 

Pewnym nowum jest propozycja zakupu latającego dro-
na do lokalizowania miejsc bardzo trującego spalania od-
padów. O projekcie zrobiło się głośno, co spowodowane jest 
wzrostem zainteresowania wejherowian problematyką za-
nieczyszczenia powietrza (wielokrotnie poruszaliśmy ten 
temat na naszych łamach). Pojawiła się więc konkretna 
propozycja w budżecie obywatelskim dotycząca jego ochro-
ny. Celem projektu jest nie tylko sama kontrola, ale też 
zaplanowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych doty-
czących bardzo dużej szkodliwości spalania odpadów oraz 
udzielenie wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji material-
nej w zakresie zakupu normalnego opału lub wymianie pie-
ca. Projekt popiera Wejherowski Alarm Smogowy.

Propozycje działań nieinwestycyjnych są bardzo zróżnico-
wane: sportowe, kulturalne, edukacyjne i integracyjne.

8 czerwca, a więc już jutro rozpoczyna 
się głosowanie na projekty Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Od 8 do 22 
czerwca mieszkańcy Wejherowa zadecy-
dują o wyborze projektów do realizacji, 
która nastąpi w następnym 2019 roku. 

Więcej informacji m.in. prezentację projektów można 
znaleźć na stronie: www.wejherowo.pl/budzetoby-
watelski.

Pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego należy 
kierować pod tel. 58 677 70 00 lub adres elektroniczny: 
budzetobywatelski@wejherowo.pl.

•  Drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej 
www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/glosowanie 

z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez 
mieszkańców.

•  W formie pisemnej za pomocą karty do głosowania 
- dla osób nie posiadających dostępu do internetu przy-
gotowane zostanie stanowisko do głosowania w kancela-
rii urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 
195 i w ratuszu - pl. j. Wejhera oraz w następujących 
punktach do głosowania na terenie miasta: Filharmonia 
kaszubska, ul. Sobieskiego 255, Miejska Biblioteka pu-
bliczna, ul. Kaszubska 14, szkoła podstawowa nr 5, ul. 
Gdańska 30, szkoła podstawowa nr 8, ul. Nanicka 22 i 
szkoła podstawowa nr 9, Osiedle 1000-lecia PP 15.

jak i gdzie głosować

Budżet obywatelski

od jutra
głosowanie

Wejherowo rozmawia

jaka będzie ulica hallera?
Mieszkańcy Wejherowa, w tym ul. Hallera przekazali władzom miasta 318 wypełnio-

nych ankiet, dotyczących planowanej przebudowy ulicy Hallera. O wynikach konsulta-
cji społecznych za pośrednictwem ankiet poinformowano mieszkańców Wejherowa, w 
tym ul. Hallera w miniony wtorek w sali Filharmonii Kaszubskiej. Podczas tego spotka-
nia zastępca prezydenta miasta, urzędnicy, architekt krajobrazu, specjalista od ruchu 
drogowego oraz Miejski Konserwator Zabytków wspólnie z mieszkańcami rozmawiali 
o przyszłym kształcie ulicy Hallera. 

 Jak podkreślała zastępca 
prezydenta Beata Rutkie-
wicz, przebudowa tej zabyt-
kowej ulicy jest na etapie 
przygotowania koncepcji, a 
ostateczny projekt zależeć 
będzie przede wszystkim od 
opinii mieszkańców Wejhe-
rowa, zwłaszcza ul. Hallera 
(w sumie mieszka tam 390 
osób). To głos wejherowian 
jest najważniejszy.                                  

Najwięcej emocji wzbu-
dza sprawa ewentualnej 
wycinki niektórych drzew 
(w sumie na ul. Hallera ro-
śnie ich 61, w większości 
lip), uniemożliwiających re-
mont kanalizacji deszczo-
wej lub budowę chodnika 
z prawdziwego zdarzenia, 
zwłaszcza poszerzenie go. 

Chodnik jest nierówny, w 
wielu miejscach zniszczony 
prze konary drzew, co jest 
uciążliwe dla przechodniów, 
szczególnie osób starszych, 
matek z wózkami czy osób 
niepełnosprawnych. Zapew-
ne dlatego zdania mieszkań-
ców na temat wycinki czy 
wymiany drzew są podzielo-
ne, a opinie różne.

W ankiecie, na pytanie: 
Czy jest Pan/Pani za pozo-
stawieniem istniejącej alei 
drzew (z wyjątkiem drzew 

Przebudowa ulicy Hallera 
zostanie przeprowadzona 
w ramach projektu pod na-
zwą „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”, na 
który Gmina Miasta Wejhe-
rowa otrzymała dofinanso-
wanie ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Informacje przekazywali mieszkańcom i na ich pytania 
odpowiadali specjaliści z różnych dziedzin oraz zajmu-
jąca się inwestycjami w mieście zastępca prezydenta 
Wejherowa, Beata Rutkiewicz.

W ramach
rewitalizacji

wymagających wycinki ze 
względu na ich zły stan) 
co wiąże się z konieczno-
ścią ograniczenia szerokości 
chodnika do ok. 1 m (pozo-
stawienie istniejącej szero-
kości chodnika? 195 osób 
odpowiedziało TAK, a 120 
osób odpowiedziało NIE (w 
3 ankietach pozostawiono to 
pytanie bez odpowiedzi). 

Na pytanie: Czy jest Pan/
Pani za wymianą starych 
drzew na nowe (w formie 
alei) co umożliwi wykonanie 
chodnika o szerokości 1,5 
m? 90 osób odpowiedziało 

TAK, a 222 - NIE (6 ankiet 
bez odpowiedzi).

Na pytanie: Czy jest 
Pan/Pani za całkowitym 
wycięciem drzew i niena-
sadzaniem nowych (likwi-
dacja alei), co umożliwi 
wykonanie pełnowymiaro-
wego chodnika o szerokości 
2 m? 70 osób odpowiedziało 
TAK, a 239 - NIE. 

W ankiecie pojawiło się 
także pytanie o opinię na 
temat wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ul. 
Hallera, od ul. Sobieskiego 
do Strzeleckiej.  161 osób 
jest za wprowadzeniem ru-
chu jednokierunkowego, a 
156 nie chce takiej zmiany.

Temat wycinki, wymia-
ny lub pozostawienia drzew 
dominował również w dys-
kusji na spotkaniu w Fil-
harmonii. Najpierw jednak 
poinformowano mieszkań-
ców o historii oraz o stanie 
alei lipowej na ul. Hallera, 
o wieku drzew (średnia wie-
ku to 50 lat), przedstawiono 
ekspertyzę dendrologiczną. 

Przekazano też infor-
macje o zagrożeniach dla 
kierowców i pozostałych 
użytkowników ruchu dro-
gowego. W wielu miejscach 

drzewa ograniczają widocz-
ność kierowcom, powodując 
niebezpieczne sytuacje. 

Jak zaznaczyła a Beata 
Rutkiewicz, w żadnym wy-
padku nie chodzi o ewen-
tualną wycinkę wszystkich 
drzew, a jedynie o wymianę 
niektórych z nich na nowe, 
posadzone w odpowiednich 
miejscach i odległościach. 

Konsultacje z mieszkań-
cami w sprawie sposobu 
przebudowy ul. Hallera, w 
szczególności drzew, będą 
kontynuowane zanim po-
wstanie ostateczny projekt.
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- W czerwcu odbędzie 
się sesja absolutoryjna, 
podczas której radni wy-
słuchają  sprawozdania z 
wykonania budżetu mia-
sta w 2017 roku i między 
innymi na tej podstawie 
ocenią pracę prezyden-
ta Wejherowa. Najpierw 
jednak swoją opinię za-
prezentuje kierowana 
przez Pana komisja, któ-
rej zdanie jest w takim 
momencie bardzo ważne. 

-  Tak, ponieważ na se-
sji absolutoryjnej oceniamy  
realizację budżetu, a człon-
kowie Komisji Budżetu i Fi-
nansów mają dużą wiedzę 
na ten temat.

- Dlaczego?
- Najkrócej mówiąc, przez 

całą kadencję Rady Miasta 
analizujemy i opiniujemy 
uchwały, które będą przed-
stawiane na sesji  Rady 
Miasta, a mające jakikol-
wiek wpływ na dochody i 
wydatki budżetowe. 

Śledzimy realizację in-
westycji miejskich oraz 
wszystkie decyzje budżeto-
we, wywierające bezpośred-
ni wpływ na mieszkańców 
Wejherowa np. podatki lo-
kalne, wydatki miasta na 
opiekę i pomoc socjalną. 
Zajmujemy się gospodar-
ką nieruchomościami w 
zakresie jej wpływu na fi-
nanse miasta. 

Nasza komisja analizuje 
również Wieloletnią Progno-
zę Finansową, która poka-
zuje jak będzie kształtowała 
się sytuacja finansowa mia-
sta w latach przyszłych. W 
obecnej kadencji Komisja 
obradowała 37 razy. 

Bardzo dobry stan 
budżetu miasta

Rozmowa z radnym Krzysztofem Gajewskim, przewodniczącym 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa 

- Jak Pan ocenia stan 
budżetu miasta pod ko-
niec obecnej kadencji sa-
morządu miejskiego?

- Podsumowując ka-
dencję 2014-2018, muszę 
stwierdzić, że stan budżetu 
miasta przez całą kadencję 
był bardzo dobry. Dochody 
budżetowe i wydatki rosły 
we wszystkich dziedzinach 
życia miasta. Stawki miej-
skich podatków od pięciu 
lat są na tym samym pozio-
mie, a niektóre stawki są 
nawet niższe. Pomimo tego 
jesteśmy świadkami rekor-
dowych inwestycji i rozwoju 
Wejherowa.

- Czy nasze miasto jest 
bardzo zadłużone?

- Zadłużenie Wejherowa 
utrzymuje się na względ-
nie niskim i  co najważniej-
sze, bezpiecznym poziomie. 
Wskaźnik zadłużenia na ko-
niec 2017 roku wyniósł 25,9 
procent, co nie stanowi na-
wet połowy 60-procentowe-
go progu przyjmowanego za 
wartość dopuszczalną. 

- Miasto realizuje 
bardzo dużo inwesty-
cji, jak Pan powiedział 
„rekordowych”.  A co 
o inwestycjach mówią 
konkretne liczby?

- Dla porównania po-
wiem, że w poprzedniej ka-
dencji 2010-2014 wydatki 
inwestycyjne wyniosły ogó-
łem  113,8 mln zł, natomiast 
w obecnej kadencji 2014-
2018 zamkną się kwotą aż 
143,7 mln zł. To oznacza 
wzrost o ponad 26 procent! 
Podkreślić należy, że cała 
obecna kadencja, nie tyl-
ko bieżący rok, jest jeszcze 

lepsza od poprzednich, jeśli 
chodzi o tempo inwestycji i 
rozwój miasta. Takich pie-
niędzy nigdy nie mieliśmy. 

Nie czekamy, wydajemy 
je na potrzebne wejherowia-
nom zadania, co widać cho-
ciażby na naszych ulicach. 

- Czy Pana zdaniem 
uda się utrzymać tempo 
i poziom realizowanych 
inwestycji również w 
kolejnych latach?

- Sądzę, że tak. W Wielo-
letniej Prognozie Finanso-
wej już zabezpieczyliśmy 
znaczne środki na kolejne 
inwestycje, np. 10 mln zł 
na budowę tunelu pod dro-
gą krajową nr 6 w ramach 
Węzła Śmiechowo (Zryw) 
w latach 2020-2021. Jako 
radny, zdaję sobie spra-
wę, że potrzeby i oczeki-
wania społeczne zawsze i 
wszędzie będą większe niż 
możliwości, ale starałem 
się mówić o faktach, o tym 
co rzeczywiście się dzieje 
w mieście. 

 - Dziękuję za rozmowę.

Radny Krzysztof Gajewski.

Do 15 czerwca 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia uczestników XXi konkursu na najładniej 
ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta Wejherowa. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Konkurs organizowany jest w 
trzech kategoriach: balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych; ogrody przydomowe oraz 
ogrody działkowe. Do 10 sierpnia 2018 r. komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, 
laureatów konkursu.  Więcej szczegółów na stronie http://www.wejherowo.pl/artykuly/konkurs-
-na-najpiekniejszy-balkon-i-ogrod-a5797.html

piękne ogrody i balkony w konkursie

- Od kilku lat, w róż-
nych częściach Wejherowa 
rocznie modernizowanych 
jest około dziesięć ulic. Ta-
ka technologia utwardzania 
ulic jest korzystna, ponie-
waż płyty yomb są ekolo-
giczne, przepuszczają wodę 
do gruntu i zapewniają 
komfort mieszkańcom.

W najbliższych miesią-
cach dziewięć ulic w Wejhe-
rowie zyska nawierzchnię z 
płyt yomb. 

Obecnie trwają prace 
na ul. Gryfa Pomorskie-
go, na odcinku od ronda 
ul. Patoka do osiedla Dzię-
cielskiego. Kontynuowane 
będzie układanie płyt na 

Podczas spotkania w wejherowskim ratuszu prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt przedstawił listę kolejnych ulic w 
Wejherowie, które zostaną utwardzone płytami yomb. W tym roku 
na ten cel miasto przeznaczy 1 371 400 zł, a w tej kadencji około 4 
mln zł. Oznacza to ponad 5 km nowych nawierzchni utwardzonych 
płytami, nie licząc innych robót drogowych.

Ekologiczne i wygodne płyty

kolejne ulice
będą utwardzone

W poprzednich latach wiele ulic w Wejherowie utwardzono płytami jomb. 

W latach 2015-2017 nawierzchnię z płyt yomb otrzy-
mały m.in. następujące ulice: Modra, Urocza, Złota, Zielna, 
droga serwisowa równoległa do ul. Sucharskiego, Archi-
tektów , Kołłątaja, Wschodnia, Środkowa, Jasna, Poprzecz-
na, Rybacka - tzw. sięgacz do kościoła, Iwaszkiewicza, 
Torowa, Spokojna, Szczęśliwa, Krzywa, Kropidłowskiej, 
Grottgera, Mokwy, Podmiejska.

kolejnych odcinkach uli-
cy Podmiejskiej. Rozpo-
częcie tego rodzaju prac 
zaplanowano na ulicach: 
Obrońców Kępy Oksyw-
skiej, na odcinku Otylii 
Szczukowskiej, Roga-
czewskiego, Stolarskiej, 
Ogrodowej, Słowińców. 

Dodatkowo na ul. Har-

cerskiej, wzdłuż bloku nr 
4 powstanie nowy chodnik. 
Ułożona zostanie tam na-
wierzchnia z kostki.

Jak poinformował prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt, 
wejherowskie ulice będą mo-
dernizowane w różnych eta-
pach, ale wszystkie prace 
zakończą się we wrześniu br.

  Jury pod przewodnictwem prof. Zbignie-
wa Bruny przyznało Grand Prix Festiwalu 
i nagrodę Prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta Chórowi Żeńskiemu 
„Gaudeamus” z Gościcina pod dyrekcją 
Marka Rogalskiego. 

ogólnopolski Festiwal w Filharmonii

utalentowani chórzyści 50+

I miejsce w kategorii chóry mieszane zdo-
był Chór „Con Grazia” z Czastar pod dyr. 
Sebastiana Sikory, a I miejsce w kategorii 
chórów kameralnych zdobył Kaszubski Chór 
„Morzanie” z Dębogórza.  Przyznano też kil-
ka innych nagród i wyróżnień.

W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbył się II Ogólnopolski Festi-
wal Chóralny 50+, którego organizatorem był Wejherowski Chór Mieszany 
„Camerata Musicale” i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej przy współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury.



5

redakcja@pulswejherowa.pl 7 czerwca 2018

Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

W trakcie zebrania pisem-
ne podziękowania Zarządu 
Okręgu zostały przyznane 
prezydentowi Wejherowa 
Krzysztofowi Hildebrand-
towi, staroście wejherow-
skiemu Gabrieli Lisius i 
wójtowi Gminy Wejherowo 
Henrykowi Skwarło. 

Przewodniczący podzięko-
wał również przewodniczące-
mu Zarządu Okręgu ZIW RP 
płk. Stanisławowi Skrzyń-
skiemu i honorowemu pre-
zesowi kmdr. Romanowi 
Rakowskiemu.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP. 
Przewodniczącym Zarządu Oddziału ZIW RP został ponownie Stanisław Harasiuk, a jego 
zastępcami - płk. rez. Roman Szrajer i Rafał Miszke.

Odznaczeni (po prawej) ze starostą G. Lisius i przewod-
niczącym Oddziału ZIW RP - S. Harasiukiem.

Krzyże 100-lecia Związ-
ku Inwalidów Wojennych 
otrzymali: Maria Naza-
ruk i Jerzy Groth. Gratu-
lacje kombatantom  złożyli 
zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz oraz starosta 
Gabriela Lisius. 

Przewodniczący przypo-
mniał, że w 2013 roku Od-
dział zrzeszał 84 osoby, ale 
w okresie sprawozdawczym 
ubyły 24 osoby. Minutą ci-
szy uczczono pamięć tych, 
którzy odeszli.

inwalidzi wojenni w starostwie

Podczas Targów Edukacyjnych, które odbyły się w Po-
wiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi (tzw. Hipolit) prezen-
towały się szkoły z powiatu wejherowskiego. Gimnazjaliści, 
uczestniczący w targach mogli wybrać ofertę edykacyjną 
odpowiednią dla siebie.

Uczniowie 10 szkół powiatowych w Wejherowie, Rumi 
i Redzie wzięli udział w grze miejskiej „Młodzież ra-
zem dla Bezpieczeństwa”, która ma kształtować bez-
pieczne zachowania zdrowotne oraz promować życie bez 
uzależnień.  Zwycięzcami zostali uczniowie Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Smerfy promowały rodzicielstwo zastępcze w Po-
wiecie Wejherowskim. Ulicami Wejherowa przeszedł 
barwny pochód postaci z tej bajki, a jego uczestnicy rozda-
wali mieszkańcom miasta balony , gadżety, a także wiatraki 
- symbole rodzicielstwa zastępczego.

„Smerfowa Rodzina” odwiedziła także Starostwo Powia-
towe, gdzie wręczono podziękowania dla rodzin zastępczych. 
Akcję zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydarzenia

Autorzy najciekawszych 
pomysłów zostali nagrodze-
ni. Powiatowy konkurs na 
najciekawszą zabawkę in-
spirowaną kulturą kaszub-
ską zorganizowany został 
przez Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej oraz Społeczną 
Szkołę Podstawową nr 1.

We wspólnej zabawie 
wzięło udział blisko 600 
osób, a spotkanie integra-
cyjne dzieci, młodziezy i ich 
rodzin dostarczyło mnóstwo 
okazji do dobrej zabawy.

Do Wejherowa przyjecha-
li uczniowie ze wszystkich 
placówek z powiatu wej-
herowskiego, którzy wzię-
li udział w różnego rodzaju 
konkurencjach sportowych i 
występach artystycznych.

Ciekawe zabawki kaszubskie

integracja i zabawa w sosW
Na terenie Specjal-

nego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczym w 
Wejherowie odbył się 
festyn integracyjny.

Uczniowie ze szkół 
powiatowych zapro-
jektowali zabawki z 
motywem kaszubskim!
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WYDARZENIA

Przed pomnikiem Ja-
kuba Wejhera, ucharak-
teryzowanego na postać 
Lorda Vadera, uczestników 
Zlotu powitał prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-

Wejherowo gościło po raz trzeci fanów „Gwiezdnych Wojny”. W barw-
nym pochodzie ulicami miasta przeszli: Darth Vader, Han Solo, Księżnicz-
ka Leia, mistrz Joda, inne postaci z tej filmowej serii.  A wszystko to z 
powodu III Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen Forcecon 2018, połączonego 
z polską premierą filmu „Han Solo: Gwiezdne Wojny”. 

Forcecon po raz trzeci

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

debrandt. W Filharmonii 
Kaszubskiej czekało na nich 
mnóstwo atrakcji, m.in. 
Strefa Gier - planszowych 
i komputerowych, a także 
Strefa Malucha z atrakcja-

mi dla najmłodszych. 
Bohaterowie „Gwiezd-

nych Wojen” zawitali też do 
wejherowskiego szpitala, 
gdzie odwiedzili najmłod-
szych pacjentów. 

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

powiatowy Dzień strażaka

W uroczystości na pla-
cu Jakuba Wejhera udział 
wzięli posłowie Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk i 
Jan Klawiter, wicewoje-
woda pomorski Mariusz 
Łuczyk, zastępca komen-
danta wojewódzkiego PSP 

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wej-
herowie świętowali tradycyjny Dzień Strażaka. Wielu funkcjonariuszy 
i druhów OSP otrzymało wyróżnienia.

st. bryg. Piotr Socha, sta-
rosta wejherowski Gabrie-
la Lisius, przewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard 
Czarnecki, sekretarz mia-
sta Bogusław Suwara 
- jako przedstawiciel pre-
zydenta Wejherowa, prze-

wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Bogdan To-
kłowicz, komendant po-
wiatowy PSP bryg. Jacek 
Niewęgłowski, ks. pra-
łat Tadeusz Reszka oraz 
przedstawiciele samorzą-
dów i służb mundurowych.

Fani  „gwiezdnych Wojen” w Wejherowie przemarsz ulicami i uroczystość na rynku

Poznańskie „Skowronki” zajęły także I miejsce w ka-
tegorii chórów świeckich, wyróżnienie za najlepszy utwór 
z fortepianem oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta. 

W wydarzeniu wzięło udział 19 chórów z całej Polski, 
śpiewających w trzech kategoriach: chóry kościelne, chóry 
świeckie i chóry akademickie. 

W skład jury IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Re-
ligijnej wchodzili: przewodnicząca: dr hab. Agnieszka 
Franków-Żelazny, prof. zw. dr hab. Marek Rocławski 
i prof. dr hab. Marek Gandecki.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Reli-
gijnej „Pater Noster” to: Parafia rzymsko-katolicka p.w. 
Św. Marii Magdaleny w Strzepczu, Urząd Gminy w Lini, 
Gminny Dom Kultury w Lini, Akademia Muzyczna im. St. 
Moniuszki w Gdańsku, Gdański Oddział Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr, Starostwo Powiatowe w Wejhero-
wie, Zespół Szkół w Strzepczu.

ogólnopolski Festiwal pieśni Religijnej „pater Noster” w strzepczu

grand prix dla „skowronków” z poznania
Chór Dziewczęcy „Skowronki” z Poznania 

pod dyrekcją Alicji Szelugi został zwycięz-
cą IV Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater No-
ster” w Strzepczu, zdobywając Grand Prix. 
Festiwal odbył się w miniony weekend.

Fot. Starostwo w Wejherowie

inspektorat Zus w 
Wejherowie zaprasza 
płatników składek i pra-
cowników biur rachun-
kowych na bezpłatne 
szkolenie poświęcone e-
-ZLA, czyli elektronicznym 
zwolnieniom lekarskim. 

Szkolenie odbędzie się 15 
czerwca 2018 r. w siedzibie In-
spektoratu przy ul. Sobieskiego 
294. Początek o  godz.10.00  

Już wkrótce lekarze będą 
wystawiali zwolnienia wyłącz-
nie w formie elektronicznej. 
Przedsiębiorcy powinni przy-
gotować się do obsługi takich 
dokumentów, a wiec ich od-
bioru, zarządzania obiegiem, 
a także archiwizacji. 

Na szkoleniu będą również 
mogli poznać ważne terminy 
wynikające  z przepisów.

Zgłoszenia uczestnictwa 
przyjmowane są telefonicznie 
pod numerem: (58) 572-97-17. 

Zus zaprasza
na szkolenie
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Otwierając  galę w Dniu 
Jakuba Prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt 
poinformował, że najwyższe 
wyróżnienie w mieście, czy-
li Statuetkę Jakuba Wejhe-
ra - Rada Miasta Wejherowa 
postanowiła powiązać ze 
100-leciem odzyskania nie-
podległości i przyznała ją 
kpt. Aleksandrowi Pawel-
cowi.  Ze względu na stan 
zdrowia nie mógł on przybyć 
na uroczystość, a nagroda 
zostanie wręczona w innym 
terminie. Sylwetkę kpt. A. 
Pawelca przybliżył Bogdan 
Tokłowicz, przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa.  

Po czym nastąpiło wrę-
czanie nagród Prezydenta 
Miasta Wejherowa

- Święto Miasta to okazja 
do zabawy, pokazania na-
szej wspólnoty, ale również 
do podziękowań dla osób, 
które przyczyniły się do pro-
mocji i rozwoju Wejherowa. - 
podkreśla prezydent. - Są to 
urodziny miasta, a więc nas 
wszystkich. Świętujmy więc 
razem. Wszystkiego najlep-
szego! - dodał Krzysztof Hil-
debrandt.

W koncercie galowym z 
okazji Dnia Jakuba wystą-
pił zespół Quantos i Moni-
ka Kitel. Gwiazdą Wieczoru 
była Margaret, którą obej-
rzały setki mieszkańców.

Z okazji 375. rocznicy powstania Wejherowa i 409. urodzin Jakuba Wejhera - założyciela miasta, odbył się coroczny Dzień 
Jakuba.  Podczas uroczystości wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. Urodziny miasta, a także 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości  uczczono też uroczystą sesją Rady Miasta w Filharmonii Kaszubskiej.

Nagrody otrzymali:  teresa Malinowska 
(na zdjęciu obok), Alina iskierska-Bałka, 
Beata Felczykowska, joanna kos, Alek-
sandra kotłowska,  s. Daniela Dąbrow-
ska, Edyta Boyke-Rhode, Aleksandra 
szeląg, Aneta katarzyna krawczyk-Wa-
dlewska, Marlena pindras, henryk Bie-
lecki, jerzy Zalewski, Rafał Rompca, 
Weronika pawlak i tomasz hirsz.

Nagrody prezydenta 
Miasta Wejherowa

- Od 25 lat co roku świętujemy tę ważną dla naszego 
miasta datę - powiedział podczas uroczystej sesji Rady Mia-
sta jej przewodniczący Bogdan Tokłowicz. - Ideą obcho-
dów powołania do życia Wejherowskiej Woli jest integracja 
mieszkańców, utożsamianie się z rodzinnym miastem i jego 
założycielem Jakubem Wejherem. W obecnym, 2018 roku, 
obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę 
Niepodległości. Z tej okazji oraz z okazji Święta Miasta, dzię-
kuję wszystkim gościom za przybycie, a Radnym Rady Mia-
sta Wejherowa za wspólny wysiłek w zarządzaniu Grodem 
Wejhera. Niech będzie miastem zawsze pięknym i przyja-
znym dla mieszkańców i przybywających gości, rozsławiając 
imię jego założyciela.

Podczas uroczystej sesji z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Państwo Polskie wykład okolicznościowy 
wygłosił dr Michał Hinc.  

Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego 
podkreśliła doskonałą współpracę miasta z powiatem, któ-
ra owocuje wieloma projektami z zakresu sportu, kultury, 
oświaty oraz realizowanymi inwestycjami drogowymi.

28 maja 1643 roku jakub Wejher założył osadę Wejherowska Wola

Wejherowianie świętowali urodziny miasta

Więcej zdjęć z wręczania Nagród prezydenta na: facebook.com/pulsWejherowa

promocja „Wilkierza” ignacego przebendowskiego

przepisy miejskie z XViii wieku
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się 

druga część uroczystej sesji Rady Miasta Wejherowa, podczas której mia-
ła miejsce promocja „Wilkierza” Ignacego Przebendowskiego. Publika-
cja, jak podkreśliła starosta Gabriela Lisius, jest prezentem od Starostwa 
Powiatowego dla Miasta z okazji święta Wejherowa.

Przekładu „Wilkierza” z języka niemieckiego i naukowego opracowania dokonał prof. An-
drzej Groth (na zdjęciu obok), który wygłosił interesującą prelekcję na temat znaczenia rodu 
Przebendowskich w XVIII wieku. Wilkierz, to nic innego, jak zbiór praw i obowiązków dla 
mieszkańców miasta. Ignacy Przebendowski ustanowił przepisy dla Wejherowa w 1769 r.

Wydany drukiem „Wilkierz” starosta Gabriela Lisius przekazała wszystkim radnym i 
gościom. Pierwsze egzemplarze otrzymali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
oraz przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.

Koncert Margaret zgromadził tłum widzów.
Fot. Urząd Miejski
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Więcej zdjęć na: facebook.
com/pulsWejherowa

Po  otwarciu festynu na scenie wystąpią kolejno: Jarosław 
Maszota WTZ Bojano w utworze ,,Autyzm inne spojrzenie na 
otoczenie”, przedstawiciele PZKS Wejherowo w tańcu ,,Dży-
basy, artyści z WTZ Wejherowo ,,Hymn WTZ Wejherowo” 
oraz z WTZ Caritas Rumia, a także dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie. 

Usłyszymy również finalistów XVI Festiwalu Piosenki 
Kaszubskiej ,,Kaszebscze Spiewe” Luzino 2018 oraz Miej-
skiego Konkursu Recytatorskiego literatury kaszubskiej,, 
Rodno Mowa”. 

O godz. 11.40 zaplanowano pokaz mody, a o 12.30 - roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego ,,Letnie Marzenia”, 
zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w Wejherowie oraz wręczenie nagród. 

Kolejne punkty programu to wręczenie medali i nagród 
Finalistom Tenisa Stołowego Free-Art 2018 (godz. 13.00) 
oraz losowanie nagród za losy zakupione podczas kierma-
szu, zorganizowanego wokół sceny.

Obok stoisk z wyrobami rękodzieła artystycznego in-
struktorzy młodzieżowi PCK w Wejherowie zaprezentują 
pokaz pierwszej pomocy. Nie zapomniano o poczęstunku dla 
uczestników, przygotowany przez cukiernię „WENTA” (ta-
lony do odebrania u organizatora Fundacja Zdrowia ESCO 
- Izabeli Mazurkiewicz). Dla każdego będzie wata cukrowa 
dzięki paniom z KGW w Bolszewie. A poza tym foto budka, 
malowanie twarzy, balony, bańki, i inne atrakcje.

8 czerwca w Wejherowie odbędzie się  fe-
styn pod nazwą FREE-ART 2018 - Dzień 
Godności i pokaz sztuki osób niepełno-
sprawnych. Imprezę zaplanowano w godz. 
10.00-14.30 w Parku Miejskim im. A. Maj-
kowskiego. Do wspólnej zabawy zaprasza 
Fundacja Zdrowia ESCO.

pokaz sztuki i zabawa

Free Art

IMPREZY
jak co roku w Dzień Dziecka w wejherowskim parku

udana olimpiada uśmiechu

W jubileuszowej paradzie 
przy dźwiękach szkolnej 
orkiestry oraz klaksonach 
samochodów i motocykli, 
barwny korowód przeszedł 
ulicami miasta na plac Ja-
kuba Wejherora. Tam głos 
zabrała dyrektor ZSP nr 4 
Anna Wilk. Wśród gości 
znaleźli się m.in.: starosta 
Gabriela Lisius członko-
wie Zarządu Powiatu  Woj-
ciech Rybakowski i Jacek 
Thiel, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz oraz sekretarz 
miasta Bogusław Suwara.

Po raz dziesiąty w 
Wejherowie odbyła 
się parada młodzieży 
Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 
im. Jakuba Wejhera. 

Po raz dziesiąty młodzież „Samochodówki” świętowała Dzień Patrona, jednocze-
śnie promując swoją szkołę na ulicach Wejherowa.

uczniowie „samochodówki” promowali swoją szkołę

jubileuszowa parada ulicami

O uczestników wydarze-
nia zadbali: Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz Pre-
zydent Miasta Wejherowa, a 
także Stowarzyszenie „Na-
przód Wejherowo” oraz Ja-
cek Drewa. Podczas różnych 
konkurencji i prezentacji 
świetnie bawili się zarów-
no najmłodsi, jak i starsi 
uczestnicy Olimpiady.

Mnóstwo atrakcji 
czekało na dzieci i 
ich rodziców 1 czerw-
ca w wejherowskim 
parku. Odbyła się tam 
Olimpiada Uśmiechu.
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O G Ł O S Z E N I E 
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KULTURA I HISTORIA

W Filharmonii Kaszubskiej 25 czerwca odbędzie się Koncert 
Wiedeński. Podczas gali wystąpią znakomici soliści operowi, a to-
warzyszyć im będą wybitni polscy kameraliści młodego pokolenia, 
występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami oraz dyrygen-
tami w Polsce i Europie.

Bilety na zaplanowany na godzinę 18.30 zostały już sprzedane, 
ale organizatorzy zapraszają chętnych na drugi koncert tego 
samego wieczora o godz. 20.45.  

Bilety 85 zł: Kasa Filharmonii Kaszubskiej 
tel.795 453 133, 58 672 27 75 (wew. 55), grupy - tel. 504 091 909
bilety online: www.wck.org.pl
oraz w sieciach: Empik, Media Markt, Media Expert, Saturn

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenia na 
koncert Wiedeński 25 czerwca o godz. 20.45. 

W poprzednich wydaniach „Pulsu Wejherowa” bilety na Koncert 
Wiedeński wygrały panie: Sylwia Szotrowska, Adela Plińska, Teresa 
Robaczewska i Lucyna Pałasz. W tym wydaniu gazety proponujemy 
kolejne dwa bilety na ten koncert na godzinę 20.45.

Aby je zdobyć, trzeba wysłać swoje imię i nazwisko na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl do soboty 9 czerwca br. włącznie.

W temacie wiadomości prosimy napisać:  koncert Wiedeński. 
Do wylosowanej osoby odpiszemy.

Bilety dla Czytelników

Panowie specjalizują się w wykonywaniu utwo-
rów w języku kaszubskim. Wiele z nich jest autor-
stwa Tomasza Fopke, a wszystkie aranżacje należą 
do Ryszarda Borysionka. Zespół swoją działalność 
zainaugurowało 1 czerwca 2008 roku w Chmielnie. 
Wtedy po raz pierwszy zabrzmiały po kaszubsku 
piosenki z repertuaru Mieczysława Fogga.  

Repertuar „Dwóch Koni” jest bardzo zróżnicowa-
ny. Podczas koncertu z okazji dziesięciolecia zespołu 

kaszubskie Duo 7 czerwca

We Dwa konie
Kaszubskie Duo Artystyczne „We Dwa Ko-

nie” 7 czerwca o godz. 19.00 uczci dziesię-
ciolecie swojej działalności w Filharmonii 
Kaszubskiej. Zespół tworzą absolwenci gdań-
skiej Akademii Muzycznej: Tomasz Fopke - 
baryton i Ryszard Borysionek - akordeon.

w Filharmonii Kaszubskiej usłyszymy zarówno pio-
senki, które powstały z myślą o Duo, jak też wersje 
kaszubskie znanych utworów francuskich, rosyj-
skich, z repertuaru ABB-y i Mieczysława Fogga. 

Dla wszystkich Gości przygotowano jubileuszową 
broszurkę na temat zespołu, z której wspólnie wy-
konanych zostanie kilka utworów. 

Po koncercie będzie można nabyć płytę - „We dwa 
konie - Kaszubskie Piosenki Kabaretowe”.

W programie tej niezwykłej nocy, która rozpocz-
nie się już po południu, znajdą się: projekcja fami-
lijnego filmu „Tarapaty” (o godz. 16.00), rodzinna 
gra terenowa (w siedzibie biblioteki) „Od Słowian 
do Zaborów”, zabawy muzyczne z chustą animacyjną 
dla dzieci oraz turniej gier planszowych i na x-boxie. 

Zaplanowano także „flirt z Niepodległą”, wieczor-
ne udostępnianie zbiorów oraz wspólne czytanie 
wiersza oddającego ideę akcji (godz. 19.00). Wiersz 
będzie wybrany przez organizatorów dla wszystkich 

Spotkanie odbędzie się we 
wtorek 12 czerwca w auli Szko-
ły Podstawowej nr 9 (budynek 
byłego Gimnazjum nr 1, ul. Jana 
III Sobieskiego 300).  Początek o 
godzinie 11. Wstęp wolny! Bez-
płatne zaproszenia do pobrania 
na stronie www.muzeumpia-
snickie.pl

9 czerwca:  Noc Bibliotek

Ciekawy film, rodzinne gry 
i wspólne czytanie

bibliotek, biorących udział w akcji „Noc Bibliotek”. 
Uczestnicy wydarzenia w bibliotece przy ul. Ka-

szubskiej w Wejherowie beda mogli obejrzeć trans-
misję z oficjalnej uroczystości Nocy Bibliotek w 
Warszawie.

W ramach ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta” 9 
czerwca (w sobotę) w godz. 15.00-20.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhe-
rowie zaprasza na niekonwencjonalną promocję czytania. 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i Muzeum Piaśnickie w 
Wejherowie serdecznie zapraszają na III spotkanie z cyklu „Akademia Nie-
podległości”, podczas którego dr Mariusz Kardas z Akademii Marynarki Wo-
jennej wygłosi wykład pt. „Polska Marynarka Wojenna w stulecie odzyskania 
Niepodległości”. 

Akademia Niepodległości

Akademia Niepodległości to 
cykl popularnych wykładów, 
przedstawiających drogę do 
Niepodległej - od pierwszej de-
kady XX po syntetyczny bilans 
międzywojennego dwudziesto-
lecia. Przesłaniem Akademii 
poszerzenie wiedzy oraz formo-
wanie patriotycznych postaw, 

szacunku dla niepodległościo-
wej tradycji i przywiązania do 
Ojczyzny.

Akademia Niepodległości w 
Wejherowie zainaugurowana 
została 13 lutego br. wykładem 
prof. dr hab. Przemysława Ol-
stowskiego z PAN pt. „Powrót 
Pomorza do Polski 1918-1920”. 
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MŁODZI ZDOLNI

Legnica Cantat to jeden 
z najstarszych i najbardziej 
prestiżowych festiwali chó-
ralnych w Polsce. W tym 
roku do turnieju zakwali-
fikowano dziewięć zespo-
łów z całej Polski, a wśród 
nich  Art’n’Voices. Po  festi-
walowych przesłuchaniach, 
podczas których zespoły pre-
zentowały dowolny repertu-
ar, jury pod przewodnictwem 
prof.  Stanisława Kraw-
czyńskiego zdecydowało o 
przyznaniu nagród w dwóch 
pasmach: srebrnym i złotym. 

Pierwsze miejsce w zło-
tym paśmie zdobył zespół 
Art’n’Voices, w składzie: 
Małgorzata Priebe, Ma-
ria Krueger, Anna Ro-
cławska-Musiałczyk, 
Marta Jundziłł, Mateusz 
Warkusz, Szymon Du-
raj, Tomasz Chyła i Filip 
Czajkowski. 

Śpiewacy zostali docenie-
ni również przez nieoficjalne 

Wejherowianie znów najlepsi

Złoto dla Art’n’Voices
Oktet wokalny Art’n’Voices zdobył pierwsze miejsce w 49. 

Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat. Wejherowski 
zespół otrzymał również wszystkie nagrody specjalne festiwalu. 
Tak naprawdę żadnego zaskoczenia nie było. Znakomicic woka-
liści z Art’n’Voices od kilku lat są bezkonkurencyjni i wygrywają 
wszystkie konkursy.

jury festiwalu (zorganizowa-
ne dla dyrygentów chórów, 
muzyków i muzykologów, 
w ramach Ogólnopolskiego 
Turnieju Chórów) i otrzy-
mali od nich nagrodę Grand 
Prix. Art’n’Voices zdobyło 
również nagrodę specjalną 
Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Chórów i 
Orkiestr za najlepsze wyko-
nanie utworu współczesne-

go kompozytora polskiego 
utwór Bartosza Kowalskie-
go pt. „Gdzie ten kot?”. 

Trzy nagrody na osiem 
osób, to naprawdę świet-
ny wynik. Tym bardziej że 
w turnieju nie było wyzna-
czonej osobnej kategorii dla 
zespołów kameralnych. Ar-
t’n’Voices rywalizowało więc 
z dużymi, kilkudziesięcio-
osobowymi chórami. 

Zespół Art’n’Voices powstał w roku 2010 w Wejherowie. 
Obecnie skupia ośmiu śpiewaków z Wejherowa, Gdańska i 
Gdyni. Są wśród nich profesjonalni muzycy i dyrygenci, stu-
denci Akademii Muzycznej, ale także… dwaj informatycy i 
automatyk. Zespół swoją siedzibę ma w Wejherowie, w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Ar-
t’n’Voices ma na swoim koncie wiele nagród ogólnopolskich 
i międzynarodowych, w tym aż dziewięć Grand Prix. 

Przed nimi lipcowa trasa koncertowa po Prowansji. 
O dalszych planach zespołu i koncertach można dowie-

dzieć się z ich fanpage’u facebookowego: 
https://www.facebook.com/artnvoices/

Wicemistrzowie Świata

Świat Tańca Joanny i Jacka Bernaśkiewiczów rywalizował z reprezentacjami ta-
kich państw, jak Austria, Słowenia, Węgry, Czechy, Chorwacja, Słowacja i Afryka.

W poszczególnych kategoriach wejherowianie zajęli nastepujące miejsca: 
II (tytuły wicemistrzów) - Świat Tańca Children - formacje children oraz Świat 

Tańca Juniors 1 - formacje junior, 
VII miejsce - Świat Tańca Juniors 2 - formacje junior, VI - Kacper & Oskar Doma-

chowscy - duet senior, VII - Dobrosława Laskiewicz - solo children, X - Paulina Wi-
kar i Zuzanna Plichta - duet junior, XII - Julianna Białk - solo junior. Gratulujemy!

Reprezentujący Polskę zespół Świat Tańca z Wejherowa spisał się 
znakomicie na Mistrzostwach Świata ESDU w Chorwacji, gdzie wej-
herowianie byli po raz kolejny i skąd zawsze wracają z nagrodami. 
Tym razem wywalczyli, a dokładnie wytańczyli tytuły wicemistrzów!

sukcesy muzyczne
Złota „Dziewiątka” z Wejherowa

- Jestem bardzo dumna z moich chórzy-
stów, którzy zaprezentowali trudne, trzy-
głosowe utwory, a taki repertuar dla chóru 
szkolnego jest niewątpliwie wyzwaniem - 
mówi pani dyrygent. - Chórzyści mnie nie 
zawiedli, systematycznie chodzili na próby 
i całym sercem zaangażowali w przygotowa-
nia do konkursu.

grand prix dla Chóru psM
XIII Pomorskie Spotkania Chórów w Gdańsku zakończyły się wielkim 

sukcesem Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Cho-
pina w Wejherowie. 

Chór pod dyrekcją pani Ewy Rocławskiej zdobył Grand Prix festiwalu! To nie koniec 
sukcesu chóru z Wejherowa. Nauczyciel PSM - Urszula Zakrzewska dostała dyplom dla 
najlepszego akompaniatora!

Najmłodsi pianiści wyróżnieni
W Elblągu na II Ogólnopolskim Kon-

kursie Pianistycznym wystąpili uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. 
Fryderyka Chopina w Wejherowie. W su-
mie było tam 58 uczestników konkursu z 
całej Polski, a wśród nich troje reprezen-
tantów wejherowskiej szkoły. 

W kategorii „chóry szkół podstawowych” 
wystąpiło siedem zespołów. 

Radość podczas ogłoszenia wyników była 
ogromna. Jurorzy pogratulowali chórzystom 
„dziewiątki” udanego debiutu w konkursie i 
podkreślili wysoki poziom  występu.

W chórze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wej-
herowie śpiewa ponad 40 uczniów. 

Chór Szkoły Podstawowej nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wejherowie zdo-
był Złote Pasmo w XX Konkursie Chórów Regionu Pomorskiego w Gdań-
sku. Chórem dyryguje Aleksandra Janus. 

Wszyscy otrzymali wyróżnienia! 
W grupie I wystąpił Zbyszek Truse-

wicz z kl. III  Urszuli Zakrzewskiej 
oraz Agata Sulborska z kl. IV, uczen-
nica Elżbiety Lieder. W grupie II pięk-
nie zagrała Zosia Pałasz z kl. V, również 
przygotowana przez Elżbietę Lieder.  
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Fot. Starostwo w Wejherowie

TURYSTYKA, EDUKACJA

Uczniowie przygotowali 
prezentacje multimedialne 
w formie filmu krótkometra-
żowego,  indywidualnie lub 
w dwuosobowych zespołach. 

Celów konkursu było kil-
ka: wykorzystanie technik i 
technologii komputerowych 
w praktyce, doskonalenie 
umiejętności posługiwania 
się zaawansowanymi tech-
nologiami komputerowymi 
i informatycznymi, wymia-
na swoich doświadczeń, roz-
wijanie zainteresowań oraz 

Laureatka wielu konkur-
sów wiedzy o regionie i litera-
turze kaszubskiej nie wiąże 
dalszej edukacji z kaszubsz-
czyzną. Ukończyła liceum 
w klasie o profilu biologicz-
no-chemicznym i zamierza 
studiować nauki medyczne. 
Ma jednak nadzieję, że zna-
jomość kaszubskiej kultury i 
języka pomoże jej w pracy le-
karza na Kaszubach.

Nauczanie języka kaszub-
skiego i poznawanie małej 
ojczyzny zaczęło się  w „So-
bieskim” w 2010 r., kiedy 
rozpoczęło działalność koło 
regionalne. Uczestniczyli w 
nim uczniowie wykazujący 
zainteresowanie gramaty-
ką i literaturą, zwyczajami 
i tradycją. Od kilku lat or-
ganizujemy w szkole huczny 
Dzień Kaszubski, podczas 
którego młodzież spotyka się 
z wybitnymi postaciami re-
gionu, odbywają się koncerty 
regionalnych artystów oraz 
finał konkursu „Miejsca, lu-
dzie, wydarzenia”. Włączyli-
śmy się w obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości, 

 Słuchacze WUTW pra-
gnęli pokazać gosciom z Trój-
miasta to, co w Wejherowie 
najpiękniejsze i najciekaw-
sze. Po przejściu szakiem 
wzdłuż Cedronu i pozna-
niu fragmentu Szlaku Nut 
Kaszubskich, po zwiedza-
niu placu Jakuba Wejhera, 
w ratuszu seniorów powitał 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt i zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz. 

seniorzy - olimpijczycy z trójmiasta w Wejherowie

oczarowani naszym miastem
Na zaproszenie prezydenta miasta i Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 29 

maja gościła w naszym mieście 30-osobowa grupa uczestników I Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”. Spotkanie zorganizowała Teresa Malinowska, 
która zorganizowała olimpiadę w Wejherowie (przypomnijmy, że czworo wejherowian 
dotarło już do ogólnopolskiego etapu rywalizacji).

Goście poznali historię Wej-
herowa, zwiedzili historycz-
ne sale ratusza,  zostali też 
obdarowani pamiątkowymi 
gadżetami. Potem kontynu-
owali zwiedzanie Wejhero-
wa, m.in. kościoła św. Anny, 
Parku Miejskiego i Filhar-
monii Kaszubskiej. Wyciecz-
kę prowadziła i o naszym 
mieście opowiadała koordy-
nator Grupy Turystycznej 
WUTW Bożena Krywald.

W siedzibie przy ul. Ko-
pernika 13, na gości czekała 
koordynator WUTW YMCA 
Krystyna Laskowska, Ra-
da Uczelni i uczestnicy Woje-
wódzkiej Olimpiady, a wśród 
nich czwórka, która pojedzie 
na finał do Warszawy. Pod-
czas rozmowy seniorzy dzie-
lili się wrażeniami. Wszyscy 
byli urzeczeni pięknem i czy-
stością miasta, przemianami, 
atmosferą i zielenią. Niektó-

rzy nawet deklarowali prze-
prowadzkę do Wejherowa.

Dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomogli w organizacji 
tego wydarzenia, a szcze-
gólnie A. Kraszkiewiczowi, 
z którego inicjatywy do-
szło do spotkania w ratuszu 
oraz prezydentowi K. Hil-
debrandtowi, który znalazł 
czas na krótki wykład histo-
ryczny o Wejherowie.

 Teresa Malinowska

Multimedialny konkurs w „Elektryku”

przyszłość w zawodzie
W Powiatowym Zepole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w 

Wejherowie odbył się konkurs prezentacji multimedialnych dla szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego, pod patronatem Starostwa 
Wejherowskiego pt. „Moja przyszłość w zawodzie”. 

stworzenie uczestnikom 
konkursu możliwości szla-
chetnej i zdrowej rywalizacji 
oraz kontynuacja współpra-
cy między szkołami powiatu.

Komisja konkursowa wy-
łoniła laureatów, którym 
wręczono nagrody i wyróż-
nienia. Ceremonię zakoń-
czenia konkursu uświetnili 
swą obecnością przedstawi-
ciele Starostwa: Wojciech 
Rybakowski, członek Za-
rządu Powiatu oraz Ludwik 
Zegzuła, przewodniczący 

Komisji Edukacji Rady Po-
wiatu Wejherowskiego, a 
także dyrekcja szkoły i opie-
kunowie uczniów, prezentu-
jących prace. 

Pierwsze trzy miejsca za-
jęły prace: 

1. Wiktorii Kohnke i 
Ilony Dargacz z PZS nr 
1 w Rumi, 2. Dawida An-
drzejczaka i Łukasza 
Stobińskiego z PZS nr 2 
w Wejherowie, 3. Aleksan-
dra Kawiaka z PZS nr 3 
Wejherowie.

Marta Lidzbarska chce zostać lekarzem

Matura z kaszubskiego
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego do eg-

zaminu maturalnego z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym 
przystąpiła Marta Lidzbarska z Szemuda, która od dziecka posługuje się 
tym językiem. Marta jest jedyną maturzystką w powiecie wejherowskim, 
która zdawała maturę z kaszubskiego. 

przypominając na uroczy-
stości powiatowej historycz-
ne znaczenie Kaszubów w 
tworzeniu nowego Państwa 
Polskiego. 

Podjęcie trudu przygoto-
wania się do tych wszyst-
kich przedsięwzięć, a przede 
wszystkim chęć obcowania z 
literaturą i poezją własnego 

regionu włącza młodzież do 
intelektualnej elity nie tylko 
Kaszub.

Mamy nadzieję, że wybit-
ny uczeń wejherowskiego li-
ceum (w latach 1928-1936), 
propagator kaszubszczyzny 
prof. Gerard Labuda byłby  
z nas dumny. 

Bożena Conradi

Marta Lidzbarska i dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie (I 
LO) Bożena Conradi.
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O G Ł O S Z E N I E 

Zapowiada się bardzo 
ciekawe wydarzenie, 
wpisujące się w obcho-
dy 100-lecia odzyska-
nia niepodległości.

Wiele organizacji, któ-
re zapowiedziały udział 
w Przemarszu, przygo-
towuje sporą ilość po-
staci z historii Polski 
i z polskiej literatury. 
Towarzyszyć nam będą 
symbole Orła Białego z 
różnych okresów historii 
naszej Ojczyzny. 

Ponadto: zabytkowe 
samochody, wśród nich 
najważniejszy, z 1918 
roku, z Józefem Piłsud-
skim.

Będzie też wspólne ra-
dosne śpiewanie. Wraz 
z zespołem Fucus przy-
gotowaliśmy 700 śpiew-
ników, które rozdamy 
uczestnikom imprezy. 

Na tym nie koniec 
atrakcji. Dla dzieciaków 
będzie wata cukrowa i 
słodkie ciasteczka w bar-
wach narodowych. 

Dziękując w tym miej-
scu wszystkim, którzy 
włączyli się w organi-
zację, w tym patronom, 
współorganizatorom i 
sponsorom, zachęcamy 
wszystkich mieszkańców 
Wejherowa do wspólnego 
świętowania. 

Mile widziane przebra-
nie się za postacie zwią-
zane z historią Polski. 

ZAPRASZAMy!

W sobotę 
9 czerwca
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OGŁOSZENIA

Przerwa spowodowana jest koniecznością modernizacji 
źródła ciepła, ciepłowni „Nanice” w Wejherowie przy ul. Sta-
romłyńskiej 41, polegająca na:  

1.  Modernizacji układu hydraulicznego.
2.  Modernizacji automatyki AKPiA. 
W zakres modernizacji układu  hydraulicznego cie-

płowni wchodzi: 
•  demontaż istniejącej i montaż nowej armatury odcina-

jącej i regulacyjnej, zaworu bezpieczeństwa na rurociągach 
zasilających i powrotnych magistrali zasilających miasto w 
kier.: Śmiechowo, Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina

•  demontaż i montaż nowych kryz pomiarowych
•  montaż instalacji zmiany temperatury zasilania kierun-

ku Stare Miasto – Chopina
•  montaż instalacji stabilizacji ciśnienia zładu – zawór 

upustowy
•  montaż króćców na armaturę pomiarową, montaż ter-

mometrów i manometrów.
W zakres modernizacji automatyki AkpiA wchodzi:
•  montaż i uruchomienie szafy sterowniczej pomiarów 

ogólnych SPO
•  montaż i uruchomienie szafy elektrycznej zmieszania 

ciepłego
•  montaż siłowników elektrycznych regulujących prze-

pływ czynnika grzewczego w magistralach w kier.: Śmiecho-
wo, Kaszuby, i Stare Miasto - Chopina

informacja o przerwie w dostawie ciepła 
 w Wejherowie w dniach 12-17 czerwca br.

okręgowe przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp z o.o. informuje, że od dnia 12-06-2018 od godz. 6:00 do dnia 17-06-2018 godz. 20:00 
zostanie wstrzymana dostawa ciepła  dla wszystkich odbiorców ciepła zasilanych z Zakładu Energetyki Cieplnej Wejherowo.

•   montaż przetworników kryz pomiarowych oraz osprzętu 
•  montaż przetworników ciśnień w magistralach w kier.: 

Śmiechowo, Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina
•  montaż czujników temperatur w magistralach w kier.: 

Śmiechowo, Kaszuby, i Stare Miasto – Chopina.

Ciepło OPEC dociera do połowy mieszkańców Wejherowa 
za pomocą rozbudowanej sieci ciepłowniczej, której serce sta-
nowią ciepłownia i elektrociepłownia gazowa w Nanicach. 

Łączna długość sieci magistralnych, przesyłowych i przyłą-
czy wynosi ponad 40 km. Ciepłownia węglowa w połączeniu 
z blokiem kogeneracji sprawia, iż w przypadku wysokiego za-
potrzebowania, czy też stanów awaryjnych posiada wystarcza-
jący zapas mocy z pozostałych jednostek. Gwarantuje zatem 
bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom ciepła OPEC.

Mając na względzie dbałość o infrastrukturę ciepłowniczą i 
przeciwdziałanie nieoczekiwanym awariom ze względu na po-
godę celowo w sezonie letnim dokonujemy niezbędnych mo-
dernizacji i napraw. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Biuro obsługi klienta: infolinia 0 800-380-006 (bez-
płatna), tel. 58 627-39-62 lub 58 677-97-97

W związku z faktem, że w instalacjach wewnętrznych 
będzie tylko zimna woda prosimy o uwzględnienie tej oko-
liczności i niekorzystanie z kranów z ciepłą wodą, aby w 
konsekwencji niepotrzebnie nie zwiększać rachunku.

Informacja o ewentualnym skróceniu terminu przerwy w 
dostawie CO i CWU zostanie zamieszczona na stronie interne-
towej: www.opecgdy.com.pl
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SPORT

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

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNk

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

26 maja Gryf pokonał 
GKS Bełchatów 2:1, a to 
zwycięstwo dało wejhero-
wianom spokojne utrzyma-
nie w rozgrywkach, bo Gryf 
Wejherowo na swoim koncie 
zgromadził wystarczające 
mu 43 punkty. 

2 czerwca na zakończenie 
drugoligowego sezonu pił-
karze Gryfa na wyjeździe 
spotkali się z Błękitnymi 
Stargard i wygrali 2:3. 

Wielu kibiców wybrało się 
na ten mecz, aby w Stargar-
dzie cieszyć się z sukcesu. 
Nasza drużyna zagrała spo-
kojnie i rozsądnie w obronie. 
Pierwsi strzeliliśmy gola, ale 
gospodarze szybko wyrów-
nali. Tuż przed gwizdkiem 
sędziego, kończącym pierw-
szą część, sędzia podyktował 
karnego i znowu Gryf wy-
szedł na prowadzenie. 

piłka nożna. ii liga nadal dla gryfa

sukces wejherowskich piłkarzy
i podziękowania dla sponsorów

Tak miłego zakończenia rozgrywek ligowych piłkarze i kibice Gryfa Wejherowo nie 
przeżywali już dawno. Dwa ostanie pojedynki piłkarze Gryfa rozegrali koncertowo, wy-
grali je i utrzymali się w rozgrywkach II ligi.

W 70. min. padła trzecia 
bramka dla Gryfa, a po 10 
minutach drugi gol na Błę-
kitnych. Wejherowianie od-
nieśli zasłużone zwycięstwo, 
które dało i, dziewiąte miej-
sce w tabeli.

Gryf Wejherowo: Leleń – 
Gulczyński, Wicki, Wicon, 
Goerke, Brzuzy, Nadolski, 
Gabor (Kątny), Koziara (Wo-
jowski), Maciejewski, Czy-
chowski. 

Przed meczem z GKS 
Bełchatów działacze WKS 
„Gryf” zaprosili na płytę bo-
iska głównych sponsorów 
klubu, aby podziękować im 
za wsparcie finansowe II-
-ligowego zespołu w sezonie 
2017/2018. Wszyscy otrzy-
mali na pamiątkę piłki z 
podpisami zawodników.

- Dziękujemy, że jesteście 
tutaj z nami na dobre i na 

złe - powiedział prezes WKS 
Gryf Piotr Waga.

Wśród sponsorów, któ-
rzy otrzymali to podzięko-
wanie, byli m.in. prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-

debrandt, starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło, a także 
przedsiębiorcy, właściciele 
kilku wejherowskich firm.     

ogŁosZENiA

W  puLsiE 

WEjhERoWA

606  101 502

Do udziału w tej niepowtarzalnej imprezie zapraszają Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie, GOSRiT Luzino, Pomorskie Zrze-
szenie Ludowe Zespoły Sportowe, Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne. 

Sportowa rywalizacja odbywać się będzie na głównej płycie 
stadionu GOSRiT w Luzinie w sąsiedztwie głównych uroczysto-
ści zjazdu. Daje to gwarancję wielotysięcznej publiczności, która 
towarzyszyć będzie zmaganiom piłkarzy. Do udziału w turnieju 
zapraszani są zawodnicy pełnoletni. Najlepszych 20 zespołów tur-
nieju otrzyma statuetki „diabelskie skrzypce” oraz dyplomy. 

Wpisowe wynosi 150 zł.
Informacje i zapisy: piotr klecha, kontakt: p_klecha_gosrit@

luzino.pl

szóstki piłkarskie

Mistrzostwa Świata 
kaszubów

W ramach dwudziestego Zjazdu społeczności ka-
szubskiej, który odbędzie się tym razem w Luzinie 
7 lipca br., rozegrane zostaną i Mistrzostwa Świata 
kaszubów 6 piłkarskich.
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 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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
7 czerwca oraz 21 czerwca 2018 r.

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E 

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/

 
 
 

 

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

REKREACJA I POMOC

Bieg superbohaterów

Dziewczynce potrzebny jest NF Walker, a więc specjalny 
chodzik pomagający w utrzymaniu stabilnej pozycji ciała, 
który kosztuje aż 29 tys. zł. Charytatywny Bieg Superboha-
terów zorganizowało stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega, 
a imprezę dofinansował m.in. Urząd Miejski w Wejherowie 
i Powiat Wejherowski. Bieg otworzyli Jacek Thiel członek 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego i Michał Jeliński, na-
czelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.

W niedzielę 3 czerwca w wejherowskim 
parku po raz trzeci odbył się Bieg Super-
bohaterów. W biegu wystartowało wiele 
popularnych postaci z komiksów, filmów, 
baśni - w sumie ok. 700 osób. Charytatyw-
na impreza była dedykowana 9-letniej cho-
rej Patrycji Bieszke. 

Fot. Starostwo w Wejherowie


