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Wspólny Powiat
Podróż w czasie, czyli
idzie do wyborów
obrona przed Szwedami

Gabriela Lisius, starosta wejherowski, a zarazem lider „Wspólnego Powiatu”, ogłosiła start
kandydatów tego ugrupowania w tegorocznych
wyborach samorządowych.
- Wszystkie nasze działania służą temu, aby powiat
wejherowski był dla mieszkańców dobrym miejscem
do zamieszkania, pracy i odpoczynku - powiedziała
starosta Gabriela Lisius, która podobnie jak członek Zarządu Jacek Thiel (oboje na zdjęciu) będzie
kandydawała do Rady Powiatu. 		
Str. 4

Fot. Materiały promocyjne WCK

Już za dwa dni, 23 czerwca Wejherowo po raz kolejny wypełni się szczękiem broni, hukiem wystrzałów,
dymem, ogniem, smakiem zdrady i gorącego, czynnego patriotyzmu. A wszystko to za sprawą rekonstrukcji
historycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Pułk Czarnieckiego i Wejherowskie Centrum Kultury. Przeniesiemy się do XVII wieku, by stanąć oko w oko z problemem szwedzkiego
najeźdźcy, który zaatakował Rzeczpospolitą Obojga Narodów w lipcu 1655 roku.
Wstępem do tego wydarzenia będzie Noc Kupały w Parku Miejskim, gdzie 22 czerwca odbędzie się koncert Zespołu Żywiołak oraz zespołu Fucus wraz z bazunistką Agatą Naczke. 		
Str. 9

Głosowanie
tylko do jutra
Jeszcze tylko do jutra, 22 czerwca mieszkańcy Wejherowa mogą głosować na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wśród 22 poddanych pod głosowanie projektów
jest 12 propozycji inwestycyjnych oraz 10 - nieinwestycyjnych.
Str. 3

21 czerwca 2018

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Dewastacje na Kalwarii Wejherowskiej dziełem dzieci

Zniszczone lampy i dachówki
Na początku czerwca ktoś zdewastował kaplice na Kalwarii Wejherowskiej przy ul.
Roszczynialskiego. Kilka dni temu Straż Miejska wykryła sprawców poważnych zniszczeń. Okazało się, że dokonały ich dzieci.
Jak informował Paweł
Formela z Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych, przy kaplicy
Wniebowstąpienia i Ogrójca stłuczone zostały reflektory podświetlające kaplice,
a na kaplicy Grobu Matki
Bożej zniszczono dachówkę,
a na ścianach umieszczono
wulgarne napisy.
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa
apelowała
do
mieszkańców o czujność i reakcję na akty wandalizmu.
Kalwaria Wejherowska jest
przecież miejscem kultu religijnego i nazywana jest
często perłą architektury
sakralnej Polski Północnej.
- Niestety, od czasu do
czasu zdarzają się akty
wandalizmu na Kalwarii
- mówi Beata Rutkiewicz.

- Wejherowo jest duchową
stolicą Kaszub i o to miejsce
dbamy szczególnie. Apeluję
do mieszkańców, by zwracali uwagę na takie akty
lub nawet zamierzenia czasami widać, że może coś
złego może się wydarzyć.
Wystarczy wtedy zawiadomić policję, straż miejską
lub urząd, natychmiast zareagujemy.
Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie, Zenon
Hinca, zapewnił, że sprawa zostanie potraktowana
bardzo poważnie i słowa dotrzymał.
Strażnicy szybko ustalili
sprawców poważnych zniszczeń na Kalwarii Wejherowskiej. Okazały się nimi
dzieci, a dokładnie trzech
chłopców: dwóch jedenastolatków i dziewięciolatek.

Z POLICJI
2 kilogramy amfetaminy
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w wyniku intensywnych działań
związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej
zatrzymali 34-letniego mężczyznę posiadającego narkotyki. Podczas przeszukania jego mieszkania w lodówce kryminalni znaleźli prawie 2 kg amfetaminy.
Zatrzymany został przesłuchany i usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Za przestępstwo grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Groźne dopalacze
Policjanci ostrzegają przed przypadkami nielegalnego
handlowania tzw. dopalaczami. Ostatnio w wyniku ich zażywania w woj. zachodniopomorskim wiele osób jest hospitalizowanych, a ich stan wskazuje na zażycie groźnych
dla zdrowia i życia substancji.
Policjanci ostrzegają, że producenci dopalaczy oraz
sprzedawcy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic
mając ludzkie życie. Sprzedaż najczęściej jest dokonywana poprzez sieć internetową. Dlatego nie kupuj i nie
próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. To grozi śmiercią.
Nie ma bezpiecznych dopalaczy. Dopalacze to substancje uzależniające, a nawet jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.
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STRAŻ MIEJSKA
Znaki muszą być widoczne

Strażnicy przeprowadzili przeglądy widoczności znaków
drogowych przy drogach publicznych w Wejherowie. W ponad
30 przypadkach ujawniono nieprawidłowości. Znaki drogowe
były niewidoczne i zakryte rozrośniętymi gałęziami i liśćmi
drzew i krzewów, co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Stwierdzone nieprawidłowości zgłoszono
do zarządców dróg z wnioskiem o wykonanie cieć technicznych. Zalecenia te zostały wykonane.

Pijany kierowca

Funkcjonariusze z wspólnego patrolu Straży Miejskiej i Policji podjęli interwencję na jednym z wejherowskich osiedli,
gdzie doszło do kolizji dwóch pojazdów. Gdy przybyli na miejsce sprawcy kolizji już nie zastali.
Po śladach rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz oleju
funkcjonariusze dotarli do miejsca zaparkowanego pojazdu
sprawcy kolizji. Na widok mundurowych mężczyzna próbował
uciekać. Miał ku temu powody, bo był nietrzeźwy. Kierowca
opla przyznał się do kierowania pojazdem i uszkodzenia Daewoo Lanos. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.
Narozrabiali 5 i 13 czerwca. Straty są poważniejsze,
bo zniszczyli osiem halogenów za 16 tys. zł, dachówki
za 2,5 tys. zł i elewację za 2
tys. zł. Teraz za nieletnich

Utonął
w jeziorze
Sześćdziesięcioletni mężczyzna wybrał się nad jezioro
Marchowo w Kielnie (gmina Szemud), aby w upalny
weekend popływać łódką.
Niestety zakończyło się to
dla niego tragicznie, bo utonął. W pewnym momencie
świadek zauważył mężczyznę obok łódki, niknącego
już w wodzie. Zaalarmował
ludzi i wezwał ratowników.
Nurkowie wyciągnęli mężczyznę spod wody, ale nie
udało się go uratować.

Bezpieczne
wakacje
Wejherowscy
policjanci
spotkali się z przedstawicielami Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej
i Straży Leśnej. Przedstawiciele służb omówili temat zapewnienia
bezpieczeństwa
w sezonie letnim w 2018 r., a
głównie koordynacji działań.

wandali będą odpowiadać
ich rodzice.
Przy okazji strażnicy
stwierdzili, że oświetlenie
Kalwarii działało ostatnio
nieprawidłowo.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Tylko WTBS

Straż Miejska w Wejherowie wystąpiła do zarządców wejherowskich osiedli mieszkaniowych i spółdzielni z wnioskiem
o montowanie dystrybutorów z woreczkami do sprzątania po
psach. Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej chce,
aby administrowane tereny znajdowały się w należytym stanie
sanitarny, ale nie chce montować dystrybutorów. Na wniosek
nie odpowiedziała Spółdzielnia Energetyk.
Pozytywnie odpowiedziało Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Na zarządzanych osiedlach zaczęli
montować profesjonalne dystrybutory. Przy tych budynkach
ze sprzątaniem po psach nie powinno być już problemu.
Straż Miejska nadal będzie edukować dorosłych, realizując
program „Żółta kartka”, a najmłodszych w ramach programu
„Każde dziecko wie , że sprząta się po psie.”

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
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.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Budżet Obywatelski

Głosowanie
tylko do jutra

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Bezpieczny tor przeszkód do treningów i zabawy

Plac Parkour na Osielu Przyjaźni
Plac Parkour, składający się z części betonowej i stalowej, otwarto na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie. Treningi i zabawa w tym miejscu umożliwi dzieciom i młodzieży,
ale także dorosłym, wszechstronny i bezpieczny rozwój siły, gibkości i koordynacji ruchowej. Jest to realizacja jednego z projektów Budżetu Obywatelskiego.
Plac Parkour to tor prze-szkód pokonywany w najszybszy i najprostszy, a
zarazem bezpieczny sposób.
- Złożyliśmy wniosek i
ostatecznie udało nam się
wygrać - mówi
Łukasz
Milka, autor zwycięskiego projektu wejherowskiego
Budżetu Obywatelskiego. W stworzeniu projektu pomógł nam klub z Trójmiasta.
W rezultacie powstał w tym
miejscu dobrej jakości plac,

który będzie służył dzieciom
i młodzieży w uprawianiu
tej dyscypliny. W 2013 roku
powstał UKS Parkour Wejherowo. Jest to pierwsza i
jedyna Akademia Parkour
w powiecie wejherowskim.
- Zbudowany w ramach
Budżetu
Obywatelskiego 2016 Plac Parkour, który kosztował prawie 140
tys. zł, jest pierwszym elementem powstającej na
tym osiedlu inwestycji miej-

Spotkanie w ratuszu

skiej - powiedział otwierając
obiekt prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
- Cieszę się, że dzieci i młodzież mogą już od dzisiaj z
tego placu korzystać.
- Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tego obiektu - od
etapu projektowania, przygotowania wniosku, a przede
wszystkim oddali głos na
projekt - mówi Tomasz
Groth, wejherowski radny.

Miłośnicy tego sportu marzyli o takim miejscu. Ten
sport postrzegany jest jako
niebezpieczny, ale tak nie
jest. - Podczas treningów
uczymy się, jak bezpiecznie
pokonywać przeszkody. Pomagamy sobie wzajemnie
i nie ma między nami niezdrowej rywalizacji - mówi
Mariusz.
Wykonawcą
inwestycji
jest wejherowska spółka Zakład Usług Komunalnych.

Dla wejherowskich szkół

Sprzedaż alkoholu Dotacje na książki
O zakazach związanych ze sprzedażą alkoholu oraz
konsekwencjach prawnych, które mogą spotkać przedsiębiorców nie stosujących się do obowiązujących
przepisów rozmawiali właściciele sklepów, w których
sprzedawany jest alkohol, policjanci, strażnicy miejscy,
przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz włodarze Wejherowa.
Szkolenie „Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy” dotyczyło prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
i nietrzeźwym. Uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę na temat
przepisów prawnych i nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych spożywania alkoholu.
Jak przypomniał Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa,
jest to już kolejne spotkanie z przedsiębiorcami, które ma na celu
edukować właścicieli sklepów.
- Tak jak w latach ubiegłych, zwracamy się do Państwa z apelem:
nie sprzedawajcie żadnych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia - powiedział Bogusław Suwara. - To
przestępstwo, za które grozi wysoka grzywna lub utrata koncesji.
O konsekwencjach karnych, na które mogą być narażeni
przedsiębiorcy mówili też m.in. policjanci i strażnicy.

Trzy wejherowskie szkoły podstawowe: nr 9,
nr 11 oraz nr 8 otrzymały dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szkoły otrzymały łącznie 24 tys. złotych.
Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz wsparcie bibliotek szkolnych w promowaniu i wspieraniu rozwoju czytelnictwa, a
także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych.
- Cieszę się, że wejherowskie szkoły wzbogacą się o nowy,
atrakcyjny księgozbiór - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy zachęcać młodych ludzi do czytania książek. Wyrobienie nawyku czytania i sprawienie,
aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą
przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy
domu i szkoły. Czytanie nie tylko rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.
Uczniowie tych placówek będą mieli wpływ, jakie książki zostaną zakupione, gdyż szkoła zasięgać będzie opinii
rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

Od 8 czerwca trwa głosowanie na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeszcze tylko do jutra, 22 czerwca
mieszkańcy Wejherowa mogą decydować o
wyborze projektów do realizacji, która nastąpi w następnym 2019 roku. Jeszcze w tym
miesiącu poznamy zwycięskie projekty.
- Wejherowianie dzięki budżetowi obywatelskiemu
chcą uczestniczyć w zarządzaniu swoim miastem - mówi
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Zachęcam zatem do głosowania i do aktywnego uczestnictwa w
życiu Wejherowa. Wśród zaproponowanych projektów jest
wiele wspaniałych pomysłów.
Wśród 22 poddanych pod głosowanie projektów jest 12
projektów inwestycyjnych oraz 10 nieinwestycyjnych. Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec Wejherowa, który do dnia
31.12.2017 r. ukończył 16 lat, może oddać głos na jeden projekt inwestycjyjny i na jeden projekt nieinwestycyjny.
Wśród propozycji inwestycyjnych tradycyjnie przeważają obiekty sportowo-rekreacyjne (przy szkołach podstawowych 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 drona do lokalizowania miejsc bardzo trującego spalania odpadów. Pojawiła się więc konkretna propozycja w budżecie
obywatelskim dotycząca ochrony czystego powietrza. Projekt popiera Wejherowski Alarm Smogowy.
Propozycje działań nieinwestycyjnych są bardzo zróżnicowane: sportowe, kulturalne, edukacyjne i integracyjne.
Więcej informacji m.in. prezentację projektów można
znaleźć na stronie: www.wejherowo.pl/budzetobywatelski.
Pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego należy
kierować pod tel. 58 677 70 00 lub adres elektroniczny:
budzetobywatelski@wejherowo.pl.

Jak i gdzie głosować
• 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 przygotowane zostanie stanowisko do głosowania w kancelarii 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 Publiczna, 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.
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Komisja Rewizyjna RM
jest za udzielaniem
absolutorium prezydentowi
Na 29 czerwca 2018 roku zaplanowana jest sesja Rady Miasta
Wejherowa, podczas której radni debatować będą nad udzieleniem prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium
za rok 2017. To jedna z najważniejszych sesji w roku, a szczególną
rolę wypełnia Komisja Rewizyjna Rady Miasta. O jej zadaniach
i absolutorium dla prezydenta rozmawiamy z przewodniczącym
komisji, radnym Mariuszem Łupiną.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz radni, reprezentujący „Wspólny Powiat”.

Wystartuje w wyborach samorządowych

Wspólny Powiat

Działający od trzech lat „Wspólny Powiat” wystartuje w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego. Obecnie
radni Wspólnego Powiatu zasiadają w powiatowym samorządzie,
zarówno w Radzie Powiatu, jak i Zarządzie Powiatu Wejherowskiego. Właśnie to ugrupowanie reprezentuje starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel.
Podczas konferencji w
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej starosta Gabriela
Lisius ogłosiła start tego
ugrupowania w tegorocznych wyborach samorządowych oraz podsumowała
kończącą się kadencję.
- Naszym najważniejszym
celem, priorytetem, zawsze
był człowiek - dodała starosta
Gabriela Lisius. - Wszystkie
działania, które podejmowaliśmy, były po to, aby powiat
wejherowski był dla mieszkańców dobrym miejscem do
zamieszkania, pracy i odpoczynku. Przez ponad trzy lata
dbaliśmy więc o rozwój infrastruktury zarówno drogowej,
jak i społecznej. Ale też - myśląc o młodych ludziach - o
infrastrukturze edukacyjnej.
Edukacja była dla nas priorytetem przez całą bieżącą, niedługo kończącą się, kadencję.
Starosta podkreśliła także, że powiat wejherowski
jest powiatem młodym, średnia wieku wynosi tu 37 lat.
„Najmłodsze” wiekiem swoich mieszkańców miasta i
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gminy to: Reda, gmina Wejherowo oraz gmina Luzino.
Podczas konferencji mówiono o najważniejszych
inwestycjach drogowych, o
inwestowaniu w ścieżki rowerowe, sport i kulturę, a
także o wydatkach na renowację zabytków.
- Jesteśmy otwarci na
współpracę z aktywnymi
ludźmi i organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami - powiedział
Jacek Thiel, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego. - Cieszy nas rosnąca
liczba stowarzyszeń, których
mamy w powiecie wejherowskim ponad 460. Co roku
wspieramy organizacje ze
wszystkich gmin. Mamy też
sporo zabytków, o które dbamy. Wspieramy także rozwój
sportu, duży nacisk kładziemy na kulturę, pomoc społeczną i pomoc prawną dla
mieszkańców. Mogą oni korzystać z bezpłatnych porad.
Starosta Gabriela Lisius
mówiła o dobrej współpracy
z przedsiębiorcami i wspieraniu przedsiębiorczości

- W powiecie wejherowskim powstała Powiatowa
Rada
Przedsiębiorczości,
opracowujemy także strategię rozwoju przedsiębiorczości
na najbliższe lata - powiedziała Gabriela Lisius. Starosta
zapowiedziała kontynuację
rozpoczętych inwestycji oraz
realizację nowych projektów.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele władz miast
i gmin z całego powiatu.
- Samorząd powiatowy
jest powiązany z samorządami gminnymi - powiedział
Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa. - Moim zdaniem w ostatnich latach odnieśliśmy sukces,
nie rywalizując ze sobą, ale
współpracując. I to cała istota, którą samorządy potrafiły wypracować. Wspólny
Powiat to wspólna praca.
- Mieszkańcy nie chcą
wybierać partii, tylko ludzi, którym ufają, którzy
będą pracować dla nich - dodał Henryk Skwarło, wójt
gminy Wejherowo. - Wspólny Powiat jest komitetem
wyborczym, a nie partią.

- Komisja Rewizyjna
ma szczególne zadania,
dotyczące udzielenia absolutorium
prezydentowi miasta. Jak Pan i
członkowie komisji przygotowujecie się do tego
ważnego momentu?
- To prawda, mamy obecnie dużo pracy, m.in. związanej z przygotowaniem
uchwał absolutoryjnych dla
prezydenta Wejherowa. W
tym celu, jak co roku, obrady komisji trwały dwa dni.
Pierwszego dnia prezydent omówił wykonany budżet, a członkowie komisji
zadawali pytania prezydentowi oraz skarbnikowi.
Drugiego dnia komisja wypracowała projekt uchwały.
To ustawowe obowiązki Komisji Rewizyjnej, która co
roku składa Radzie Miasta
projekt uchwały o udzieleniu
lub nie udzieleniu absolutorium prezydentowi.
- Czy w tym roku prezydent otrzyma absolutorium?
- To będzie zależało od wyniku głosowania wszystkich
radnych podczas sesji Rady
Miasta 29 czerwca. Komisja
Rewizyjna, po wnikliwej analizie tematu, przyjęła projekt

uchwały o udzieleniu prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za
rok 2017 i taką decyzję zaproponujemy radnym.
- Czym Pan uzasadnia
taką decyzję Komisji?
- Uważam, że nasze miasto rozwija się, realizujemy rekordowe i ważne dla
wejherowian inwestycje, a
mieszkańcy mogą korzystać
z bogatej oferty kulturalnej
i sportowej. Miasto funkcjonuje normalnie, budżet został zrealizowany, finanse
miejskie są stabilne, co oznacza, że prezydent Krzysztof
Hildebrandt dobrze wypełnia swoje obowiązki. Tak
zresztą było w latach poprzednich, w których Rada
Miasta udzielała absolutorium prezydentowi.
- Czy oprócz zadania,
o którym Pan mówił, Komisja Rewizyjna pełni jakieś inne funkcje?
- Tak, zajmujemy się także rozpatrywaniem skarg,
które wpływają do Rady Miasta. Są to najczęściej skargi
mieszańców na różnego rodzaju działania urzędników
miejskich oraz prezydenta.
Na 35 posiedzeń Komisji
Rewizyjnej w tej kadencji,

Kaszubskie pieśni ludowe

Koncert w Muzeum
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie zaprasza 22 czerwca o godz. 18.00 na LVI koncert
z cyklu Spotkania z muzyką Kaszub pt. „Niezabôtczi ë marzëbiónczi”. Wstęp wolny!
W programie koncertu, odbywającego się w przeddzień nocy świętojańskiej i w pierwszy dzień lata, znajdą się kaszubskie
pieśni ludowe o kwiatach, ziołach i ich magicznej mocy.

Radny Mariusz Łupina.

aż 16 dotyczyło rozpatrywania skarg.
Do trzeciej grupy zadań
Komisji należą kontrole.
Komisja Rewizyjna ma w
swoich kompetencjach i zadaniach kontrolować urząd
i jego jednostki, a także
podmioty, które otrzymują
dotacje od UM na swoją statutową działalność. Zespół
Kontrolny Komisji Rewizyjnej spotkał się kilka razy i
do tej pory została skontrolowana przez nas Biblioteka
Miejska w Wejherowie oraz
WCK. Nie mieliśmy zastrzeżeń do pracy tych placówek.
- Dziękuję za rozmowę.

OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Absolutorium
dla Zarządu Powiatu

Powiatowe konkursy

Podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która odbyła się 8 czerwca br., radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego
wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, którą przedstawiła przewodnicząca komisji
Anna Jamróz-Szadaj.
„Zarząd Powiatu realizował zadania związane z
wykonaniem budżetu kierując się zasadą celowości,
legalności i oszczędności w
gospodarowaniu środkami
publicznymi” - czytamy w
uzasadnieniu Komisji Rewizyjnej.
Ponad 30 mln zł powiat
wejherowski zainwestował
w drogi powiatowe. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 r. należy:
rozbudowa drogi Kniewo Luzino - Łebno, w tym rondo „Rosochy”, budowa ronda
w Rumi u zbiegu ulic Pomorskiej i Gdańskiej, remont
drogi w Dzięcielcu oraz przebudowa na odcinku Szopy Będargowo.
- Inwestycje drogowe należą do najbardziej kosztownych zadań, dlatego
staraliśmy się pozyskiwać
środki zewnętrze oraz realizować zadania drogowe przy
wsparciu finansowym gmin
- zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Wśród zadań wykonanych

wspólnie z gminami wymienić można m.in.: budowę
drogi między Sopieszynem,
Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, przebudowę drogi
na trasie Warzno - Karczemki, kontynuację remontu
ulicy Bądkowskiego w Rumi oraz budowę chodnika
wzdłuż ulicy Obwodowej w
Redzie.
Ponad 70 mln zł w ubiegłym roku powiat przeznaczył na zadania związane z
oświatą. Rozpoczęto realizację projektów związanych z
rozwojem i podniesieniem jakości kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim.
Na te zadania samorząd pozyskał rekordową kwotę ponad 24 mln zł z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Pomorskiego.
Dzięki dofinasowaniu ruszyły rozbudowy pięciu powiatowych zespołach szkół.
Ponadto rozpoczęto remont budynku Powiatowego
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz
kontynuowano
termomodernizację w Powiatowym
Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. W ub. roku rozpoczęła
się także budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej
przy Powiatowym Zespole
Szkół nr 4 w Wejherowie, na
którą powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 3,2

mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
polityki społecznej oraz rodziny powiat wydał w 2017 r.
blisko 40 mln zł. Wśród istotnych zadań wymieć można
projekty wspierające aktywizację osób bezrobotnych,
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
pn. „System Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II”.
Ponadto realizowany był
projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”,
który zakłada utworzenie
135 mikroprzedsiębiorstw
na terenie powiatu wejherowskiego.
- To był dobry rok dla
powiatu
wejherowskiego, zwłaszcza pod kątem
inwestycji
drogowych,
tak bardzo oczekiwanych
przez mieszkańców naszego powiatu, a wykonanych
wspólnie z samorządami
gminnymi - mówi Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius. - Zrealizowaliśmy także wiele istotnych projektów
oświatowych, kulturalnych
oraz społecznych, ale także
kontynuowaliśmy rozpoczęte zadania. Wszystko z myślą o mieszkańcach naszego
powiatu, by żyło im się lepiej
i bardziej komfortowo.

Uroczyście podsumowano i wręczono nagrody laueratom konkursów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczystość odbyła się w Starostwie w Wejherowie.
Rozstrzygnięto odsłony
literacką, fotograficzną i
plastyczną odsłonę Powiatowego Konkursu z okazji ob-

chodów 100-lecia odzyskania
niepodległości - 1918-2018
pod hasłem „100 lat minęło”.
Nagrody zostały wręczone

podczas spotkania w Starostwie Powiatowym, a prace
uczestników zaprezentowano na wystawie.

„Elektryk” najlepszy
w województwie

Starosta Gabriela Lisius, a także etatowy członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego Wojciech Rybakowski, pogratulowali uczniom Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie wielu sukcesów.
Uczniowie z „Elektryka”
okazali się najlepsi w województwie w kilku turniejach. Zajęli pierwsze miejsce
XLI Wojewódzkich Zawo-

dach Sportowo-Obronnych
„Sprawni jak żołnierze”, w
LVII Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O srebrne Muszkiety” oraz w XXVI

Okręgowe
Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy PCK.
Drużyny będą reprezentować szkołę na szczeblu ogólnopolskim.
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WYDARZENIA

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spotkanie działaczy Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wejherowskim z udziałem
parlamentarzystów odbyło się przed Biurem Poselskim PiS w Wejherowie 18 czerwca.

Spotkanie działaczy PiS w Wejherowie

Kiedy dworzec PKP
doczeka się remontu?
Na wejherowskim rynku odbyło się spotkanie powiatowych
struktur Prawa i Sprawiedliwości z udziałem działaczy tej partii z całego powiatu wejherowskiego, a także parlamentarzystów
PiS. Udział wzięło ok. 30 osób. Podczas spotkania przedstawiono
kandydatów reprezentujących PiS - Tomira Ponkę na prezydenta
Wejherowa i Mariusza Sochę na burmistrza Rumi.
Spotkanie dotyczyło wyborów samorządowych, ale
mówiono także o inwestycjach i remontach w Wejherowie. W imieniu naszych
Czytelników - mieszkańców Wejherowa zapytaliśmy o planowany od dawna
przez PKP remont dworca w Wejherowie, gdyż ta
sprawa bardzo interesuje
wejherowian.
Dworzec PKP w Wejherowie jest w złym stanie i
wymaga pilnego remontu.
Sprawa bulwersuje tym
bardziej, że dworce w Redzie i Rumi zostały już
wyremontowane, a wejherowski nie.
Dworzec należy do Polskich Kolei Państwowych,
czyli odpowiedzialna za jego stan jest instytucja państwowa, a więc finalnie
rząd, dlatego teraz tłumaczyć musi się PiS.
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Przez prawie trzy lata
nic w tej dziedzinie nie zrobiono. Niestety przedstawiciele PiS nadal nie potrafili
przedstawić żadnych konkretów w tej interesującej
mieszkańców sprawie. Poseł Janusz Śniadek po
krótkiej wymianie zdań
przyznał, że nie zna sprawy, zaś poseł Marcin Horała stwierdził, że remont
dworca w Wejherowie jest
„w przygotowaniu” (w dalszym ciągu od trzech lat?).
Kandydat na prezydenta
miasta Tomir Ponka poza
ogólnikiem, że „to jest temat nad którym będziemy
się pochylać”, też niewiele
potrafił powiedzieć.
Wychodzi na to, że PiS
chce rządzić miastem, a
nie potrafi sobie poradzić z
remontem 1 (słownie: jednego) i to nie za dużego budynku. Nawet nie ma w tej

sprawie nic do powiedzenia.
Podczas
poniedziałkowego spotkania na rynku
kandydat PiS na prezydenta Wejherowa Tomir Ponka
nie przedstawił żadnego programu i mówiąc o przyszłości Wejherowa powtarzał
ogólniki, że miasto trzeba
zdynamizować, żeby rzeczywiście się rozwijało, żeby zaczęło tętnić życiem, itp.
- Widzimy potrzebę rozwoju, intensyfikacji działań
- mówił Tomir Ponka, nie
precyzując o jakie konkretne
działania chodzi oraz krytykując obecnego prezydenta.
Kandydat PiS nie ma żadnego doświadczenia samorządowego i niewielki dorobek w
działalności społecznej. Sam
określa siebie jako przedsiębiorcę. Co ciekawe, Tomir
Ponka jest synem działacza
komunistycznego z czasów
PRL - sekretarza PZPR.

Koniec udanego roku
akademickiego
Studenci Wejheroskiego
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku YMCA w Wejherowie uroczyście
zakończyli rok akademicki, juz 13. z
kolei. Jak co roku
były
podziękowania i wyróżnienia.
Koordynator
WUTW
Krystyna Laskowska w
imieniu Rady Uczelni i
słuchaczy dziękowała władzom miasta i powiatu za
wsparcie. Szczególne wyróżnienie wręczono zastępcy prezydenta Wejherowa
- Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi, szczerze zaskoczonemu i wzruszonemu.
Podziękowania otrzymali też wolontariusze, prowadzący ciekawe zajęcia
z różnych dziedzin nauki,
sztuki, turystyki i rekreacji.
Wyróżniono studentów,
którzy znakomicie poradzili sobie podczas Olimpiady
Seniora w Gdańsku, o której
pisaliśmy w „Pulsie”.
Uroczystość w sali Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej przy ul. Dworcowej
uświetnił koncert akordeonowy w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie pod
kierunkiem Ryszarda Borysionka.

redakcja@pulswejherowa.pl
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EKOLOGIA, PRZYRODA
Nagrody i wyróżnienia za działania na rzecz środowiska

Wejherowskie szkoły
wśród najlepszych

Komunalny Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podczas uroczystej gali podsumował dwudziestą edycję działań edukacyjnych w zakresie ekologii. Co roku biorą w nich
udział setki dzieci z Wejherowa.
- W obecnej kadencji w latach 2015-2017 w działaniach
edukacyjnych prowadzonych przez Komunalny Związek
Gmin „Dolina Redy i Chyloni” udział wzięło łącznie 5 700
uczniów z 16 wejherowskich szkół i przedszkoli. Oczywiście
w roku obecnym te działania są kontynuowane - podsumowuje radny Wojciech Kozłowski, członek zarządu KZG Są to działania skierowane do dużego grona naszych dzieci
i młodzieży, ale we wszystkich obszarach ekologii: ochrony
powietrza, wody, gleby czy segregacji odpadów. Realizujmy
je w różnorodnych, atrakcyjnych formach, takich jak konkursy, warsztaty, lekcje ekologiczne. Jest też projekt skierowany do nauczycieli.
Tegoroczne działania KZG koncentrowały się na powietrzu i jego ochronie.
- Oprócz budowy infrastruktury służącej ochronie środowiska i wdrażaniu przepisów oraz procedur z tym związanych, to właśnie edukacja, zwłaszcza młodego pokolenia, jest
kluczem do sukcesu w przyszłości i do czystej Polski - podkreśla zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, który uczestniczył we wręczaniu naród i wyróżnień
dzieciom oraz placówkom oświatowym.
Nagrodzeni uczniowie z Wejherowa
Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” XX edycja
Wyróżnienie w kat. przedszkola w tym oddziały przedszkolne w SP: Wiktoria Szamocka - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka i Hanna Grota, Szkoła
Podstawowa nr 7 z oddziałami szpitalnymi
W kat. Szkoły Podstawowe Klasa II- I miejsce - Emilia
Dembicka, SP nr 7 z oddziałami szpitalnymi, II miejsce Gracjan Sieciński, SP nr 8, III miejsce Oleg Klawikowski SP nr
7 z oddziałami szpitalnymi
Wyróżnienie w kat. SP klasa III - Jakub Czapski, SP nr 8
Konkurs Fotograficzny X edycja
III miejsce w kat. Szkoły Podstawowe klasy IV-VI - Marta
Kwiatkowska, SP nr 8
II miejsce w kat. Szkoły Podstawowe klasy VII - Zuzanna
Tarnawska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
Wyróżnienie w kat. SP klasy VII i oddziały gimnazjalneNatalia Marmułowska i Zuzanna Lazik, SP nr 8

Piskląt doczekała się m.in. para czarnych łabędzi z
wejherowskiego parku.

Nie dotykać, nie zabierać

Piskleta mają
rodziców
Konkurs „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”
III miejsce- Franciszek Tetzlaff, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie
Wyróżnienie - Piotr Piaseczny, Społeczna Szkoła nr 1
Nagrodzone placówki oświatowe z Wejherowa:
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”
- III miejsce oraz tytuł „Ekspert EE 2017/2018” w konkursie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (9,86 kg/os), tytuł
„Lidera Lokalnej Ekologii 2017/2018”, II miejsce w konkursie zbiórki plastikowych nakrętek pt. „Mała nakrętka – duży
problem” (5,30 kg/os). Koordynator konkursów i projektu:
Anna Paczull
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - III miejsce oraz
tytuł „Ekspert EE 2017/2018” w konkursie zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Ekspert E.E. czyli
w trosce o środowisko” (6,48 kg/os)
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego - tytuł
„Ekspert EE 2017/2018” w konkursie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”
Szkoła Podstawowa nr 8 - Tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2017/2018”.

Trwa okres lęgowy ptactwa, więc podczas
spacerów w wejherowskim parku lub w lesie
mieszkańcom zdarza się zobaczyć pisklęta.
Nie należy ich dotykać ani zabierać, bo można w ten sposób skrzywdzić ptaki i samego
siebie. O tym jak się zachować w sytuacjach,
gdy stykamy się z ptakami, wyjaśniali w parku fachowcy.
Kierownik działu edukacji przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Paweł Formela
oraz lekarz weterynarii Michał Michalski apelują do spacerowiczów o niezabieranie z parku lub lasu piskląt. Takie
sytuacje się zdarzają, czego dowodem są przypadki przynoszenia ptaków do placówki WZNK w Parku Miejskim.
- W sezonie lęgowym możemy często zetknąć z tzw. podlotkami, które są pod czujną opieką rodziców. Kontakt z nimi może okazać się dla nas niebezpieczny, ponieważ dzikie
zwierzęta, w tym ptaki są nosicielami chorób bakteryjnych i
pasożytniczych - tłumaczy doktor Michał Michalski. - Poprzez
urazy, wynikające z zadrapania ptaki mogą nas zarazić.
Pisklęta pozornie wydają się osamotnione, ale ich rodzice
opiekują się nimi.
- Zabierając je szkodzimy nie tylko ptakom, ale możemy
zaszkodzić również sobie - dodaje Paweł Formela. - Zatem
pozostawmy je na łonie przyrody, bo tam mają większe szanse na przeżycie.

Miasto Wejherowo wraz z partnerami prowadzi szereg działań
o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie ochrony środowiska: Urząd Miejski w Wejherowie, WZNK, ZUK, Straż Miejska
- publikacje na stronie internetowej (np. zakładka „Czyste Miasto
Wejherowo), kampanie informacyjne oraz konkursy, spektakle ekologiczne dla dzieci, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chyloni - strona internetowa i inne publikacje; konkursy, warsztaty i projekty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w wejherowskich szkołach i
przedszkolach oraz dla uniwersytetów trzeciego wieku, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami,
Spółka komunalna OPEC - Dni Otwarte w Ciepłowodni Nanice, publikacje, współpraca ze szkołami i uniwersytetami trzeciego
wieku, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami.
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KULTURA, EDUKACJA
Polska Opera Królewska wystąpi w Wejherowie

Dyryguje Dawid Runtz

Polska Opera Królewska w ramach projektu W DRODZE, którego założeniem jest docieranie do mniejszych miast w Polsce wystąpi w Wejherowie. Koncert odbędzie się w
niedzielę, 24 czerwca o godzinie 16.30 w kościele Świętej Trójcy w Wejherowie. Orkiestrą
pokieruje w tym dniu dyrygent Dawid Runtz, dla którego Wejherowo jest miastem rodzinnym i szczególnie bliskim sercu.
W programie Koncertu
oratoryjnego znajdą się wybitne utwory religijne Wolfganga Amadeusza Mozarta
i Stanisława Moniuszki.
Muzykę sakralną Mozart
tworzył głównie podczas
służby u arcybiskupa Colloredo w Salzburgu, czyli do
1781 roku. Podczas swojego niedługiego życia skomponował 18 mszy, z czego
dwóch nie ukończył. Jedną
z najsłynniejszych, obok Requiem, jest Msza C-dur tzw.
Koronacyjna, z 1779 roku.
Wczesnochrześcijański
hymn modlitewny Te Deum
laudamus, stanowił inspirację muzyczną dla wielu
kompozytorów.
Warstwa
tekstowa w swej strukturze
jest analogiczna do wyznania wiary, a jej autorstwo
przypisuje się św. Ambrożemu i św. Augustynowi. Mo-

zart muzykę do Te Deum
skomponował około 1769
roku.
Koncert zwieńczy III Litania Ostrobramska Moniuszki. Utwory religijne
stanowiły istotną część twórczości kompozytora - jednym z jej najważniejszych
przejawów są pisane w latach 1843-1855 cztery Litanie Ostrobramskie. Litanie
dedykowane były ku czci
Najświętszej Marii Panny
Ostrobramskiej i wykonywano je w Ostrej Bramie w
Wilnie. Słychać w nich wyraźnie inspiracje kantyczkami i ludowymi pieśniami.
Największym
uznaniem,
jeszcze za życia Moniuszki,
cieszyła się III Litania e-moll, ze względu na swoją
okazałość, zróżnicowanie i
silnie romantyczną ekspresję. Sam Moniuszko uważał

ją za jedno ze swych najlepszych dzieł. Zachwycił się
nią również znany włoski
kompozytor - Gioacchino
Rossini, któremu Moniuszko podarował partyturę III
Litanii z dedykacją.

Program koncertu: W. A. Mozart - Te Deum, W. A. Mozart - Msza Koronacyjna C-dur, Stanisław Moniuszko - III
Litania Ostrobramska
Dyrygent: Dawid Runtz Obsada: Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek - sopran, Dorota Lachowicz - mezzosopran, Tomasz Krzysica - tenor, Krzysztof Łazicki - bas,
Chór i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej.

Czwartki w Amfiteatrze
Znany jest już repertuar tegorocznej edycji Wejherowskiego Kina pod Gwiazdami.
Seanse startują 5 lipca o godz. 21.30. Na początek zaplanowano oskarową produkcję, tym
razem będzie to „La La Land” Damiena Chazella.
A potem w kolejne czwartki w Amfitearzte w Parku Miejskim można będzie obejrzeć ciekawe filmy. Na seanse zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury. Wstęp wolny.
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Dla dzieci
i dla dorosłych
Ofertę zajęć wakacyjnych przygotowała,
jak co roku, Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie przy ul. Kaszubskiej. Tym
razem będą to zajęcia pod hasłem „Kocham Polskę”.
Zajęcia są skierowane do dzieci od 6 do 10 lat i odbywać się będą od 25 czerwca do 13 lipca w godzinach od 10 do
12. Zajęcia będą przeprowadzone w formie Turnieju Drużyn.
Obowiązują wcześniejsze zapisy (wyłącznie osobiście) w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (od 11.06).
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

24 czerwca, niedziela,
Godzina: 16:30
Kościół Świętej Trójcy
w Wejherowie
Wstęp wolny.

Wejherowskie Kino pod Gwiazdami

Wakacje w bibliotece

Języki obce

Darmowe
kursy
Firma Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza mieszkańców Wejherowa i okolic na
bezpłatną naukę j.angielskiego
oraz niemieckiego.
Projekt jest finansowany ze
środków Unii Europejskiej i kierowany jest dla osób bezrobotnych jak i pracujących z średnim
oraz wyższym wykształceniem.
Nauka odbywa się na poziomie
podstawowym oraz średnim.
Kurs trwa 240 godz. Grupy liczą
12 osób. Każdy z uczestników
otrzyma bezpłatnie podręcznik.
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. Chętne osoby proszone są
o kontakt pod nr tel. 577-862169 oraz mailem pod adresem:
katarzyna.mikolajka@wp.pl

Dodatkowe wydarzenia o charakterze otwartym, dla
wszystkich chętnych dzieci:
28.06 w godz. 10.00-12.00 zabawa plenerowa na bibliotecznym podwórku oraz pokazy spektakli dla dzieci w wykonaniu teatru „Blaszany bębenek”:
03.07 o godz. 10.00 „Kot w butach”
10.07 o godz. 10.00 „Piraci i wyspa skarbów”
Wstęp wolny.
Na spektakle grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Ilość
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe atrakcje w Zakątku Wyobraźni :
pon.-pt. w godzinach pracy biblioteki - gry planszowe, piłkarzyki,
wtor.-pt. w godzinach 15.00-17.00 - x-box
Wakacyjna oferta dla dorosłych:
• Wakacyjne spotkania „W kręgu zdrowia i urody”:
17, 19 i 24.07 godz. 16.30 spotkania z fitoterapeutą Michałem Konkelem dotyczące ziołolecznictwa
26.07, godz. 16.30 spotkanie z mistrzem pszczelarstwa
Ireneuszem Kowalewskim pt. „Miód i pszczoły w życiu człowieka”
Wstęp bezpłatny. Zapisy w Wypożyczalni dla Dorosłych.
• Gra biblioteczna „Między książkami”
Gra będzie dotyczyła rozwiązywania zadań w różnych
miejscach w budynku biblioteki, które będą prowadziły do
sylwetki konkretnego, autora książek z zakresu literatury
pięknej. Zabawa będzie dotyczyła trzech autorów i będzie
trwała 3 tygodnie.
Termin: 23.07-10.08
Tydzień I 23.07-27.07, Tydzień II 30.07-3.08, Tydzień III
6.08-10.08
Na każdego autora będzie poświęcony jeden tydzień. Codziennie - czyli przez 5 dni – w budynku biblioteki pojawią
się do rozwiązania zadania, które będą przybliżały uczestnika do osoby autora. Ostatniego dnia tygodnia, czyli w piątek
do godziny 15 zadaniem uczestnika będzie podanie pracownikowi biblioteki w Wypożyczalni dla Dorosłych nazwisko
autora i wrzucenie kuponu do urny. Wśród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, zostanie wylosowana nagroda książka autora, której dotyczyło zadanie.
Ponadto zaplanowano:
Lipiec, sierpień - spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
dla Młodzieży
Lipiec - sierpień - wystawa malarstwa w Galerii „Na Pietrze” w Bibliotece.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Medale i życzenia dla Jubilatów

Złote Gody w pałacu
Tradycyjnie i uroczyście uhonorowano małżonków z Wejherowa, którzy
przeżyli razem 50 lat. Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt wręczył im
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP.
Uroczystość, na którą jubilaci przybyli razem z rodzinami odbyła się w Pałacu
Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie.
- Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za pięćdziesiąt
lat wspólnego pożycia małżeńskiego - powiedział do
jubilatów prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Życzę Państwu
kolejnych dni, miesięcy i lat
pełnych szczęścia, radości,

uśmiechu, jak również tego, aby cieszyć się życiem
w każdym jego momencie.
Jesteście Państwo dla nas
wzorem, jak przeżyć pół
wieku w zgodzie i miłości.
Myślę, że pozytywne nastawienie człowieka do życia,
ale i do trudności, pozwala
mu łatwiej przez nie przejść.
To powoduje, że jest bardziej
szczęśliwy. Nasi mieszkańcy przy takim nastawieniu
na pewno są szczęśliwsi.

Sześć par jubilatów
Medale, przyznane
przez Prezydenta RP, otrzymali:
Regina i Edmund Cichosz,
Krystyna i Ryszard Lis,
Halina i Ryszard Perzowscy,
Halina i Gerard Strzebrakowscy,
Danuta i Jan Sulikowie
Konstancja i Edward Śliwińscy.

NMP Uzdrowienia Chorych

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

Odpust w Sanktuarium
Za nami dwa majowe odpusty na Kalwarii Wejherowskiej: Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Trójcy
św. W dniach 30 czerwca-1 lipca 2018 r. w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie odbędzie się
kolejny Odpust: Najświętszej Marii Panny Uzdrowienia Chorych.
W sobotę o godz. 15.00 w kościele klasztornym odmówiona
zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 16:00 w kościele
rozpoczną się obchody kalwaryjskie. O godz. 19:00 odprawiona zostanie msza św. przed
Cudownym Obrazem.
W niedzielę 1 lipca uroczy-
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stości odpustowe rozpoczną się
o godz. 9:00 procesją na Kalwarię, do Kaplica Kajfasza.
Tam o godz. 10:00 odprawiona zostanie suma odpustowa
pod przewodnictwem o. Iwo
Hoefta z Torunia, połączona z
udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych i Błogosławieństwem Lurdzkim.

W Filharmonii Kaszubskiej 25 czerwca odbędzie się Koncert
Wiedeński. Podczas gali wystąpią znakomici soliści operowi, a towarzyszyć im będą wybitni polscy kameraliści młodego pokolenia,
występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami oraz dyrygentami w Polsce i Europie.
Bilety na koncert o godzinie 18.30 zostały już sprzedane, ale organizatorzy zapraszają chętnych na drugi koncert tego samego
wieczora o godz. 20.45.

Bilety dla Czytelników

Podczas uroczystości zaplanowano
modlitwę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Wejherowskiej.
O rocznicy koronacji obrazu przez
Jana Pawła II piszemy na str. 13.

Dla naszych Czytelników mamy bezpłatne zaproszenia na
Koncert Wiedeński. W poprzednich wydaniach „Pulsu Wejherowa”
bilety na koncert wygrali: Sylwia Szotrowska, Adela Plińska, Teresa
Robaczewska, Lucyna Pałasz i Przemysław Hałęza.
W tym wydaniu gazety proponujemy kolejne dwa bilety na Koncert Wiedeński 25 czerwca o godzine 20.45.
Aby je zdobyć, trzeba wysłać swoje imię i nazwisko na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl do niedzieli 24 czerwca br. włącznie.
W temacie wiadomości prosimy napisać: Koncert Wiedeński.
Do wylosowanej osoby odpiszemy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Święty Józef patronem Szkoły Rzemiosła
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie otrzymała patrona - św. Józefa. Podczas uroczystości nadania imienia prezydent
Krzysztof Hildebrandt wyróżnił tę placówkę Medalem Róży.
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie wraz z
Powiatowym Cechem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związek Pracodawców w Wejherowie, tworzy silny ośrodek
rzemieślniczy, promieniujący na cały region.
- Od kilkudziesięciu lat wypełnia lukę edukacyjną istniejącą w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego, będąc jednocześnie atrakcyjną ofertą edukacyjno-zawodową
– powiedział Krzysztof Hildebrandt, który pogratulował
Brunonowi Gajewskiemu, prezesowi Powiatowego Cechu
MiŚP w Wejherowie wyboru patrona i życzył, by jedna z nielicznych szkół rzemiosła w Polsce nadal się rozwijała.

W uroczystości, która odbyła się w Niepublicznej Szkole Rzemiosła wzięła udział młodzież szkolna.

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie była
pierwszą tego typu placówką na Pomorzu. Rozpoczęła
działalność 1 września 2006 roku i jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Założycielem
szkoły jest Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Wejherowie.

Dyrektor szkoły Iwona Chrzanowska-Drewa oraz prezes Powiatowego Cechu - Brunon Gajewski odbierają
gratulacje m.in. od przewodniczącego Rady Miasta
Bogdana Tokłowicza.
Fot. Urząd Miejski

Akademia Niepodległości w Wejherowie

Wykład o polskiej
Marynarce Wojennej

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie kontynuuje cykl ciekawych
wykładów pod hasłem „Akademia Niepodległości”, organizowanych wespół z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 12
czerwca odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie. W prelekcji dr
Mariusza Kardasa uczestniczyło blisko 100 uczniów i gości.
Słuchaczy przywitała dr
Barbara Męczykowska z
Biura Edukacji Narodowej
IPN w Gdańsku, a po niej
głos zabrał dr Mariusz Kardas, historyk i politolog z
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który wygłosił
ciekawy wykład pt. „Polska
Marynarka Wojenna w stulecie odzyskania Niepodległości”. M. Kardas zajmuje
się historią i politologią, ze
szczególnym
uwzględnieniem historii Pomorza oraz
historii wojskowej.
- Sto lat, według historyków, to pięć pokoleń, które
doświadczyły wolności naszego państwa. Odtwarzanie i budowanie Polski było
rzeczą niesamowicie trudną. 28 listopada 1918 roku
naczelnik Józef Piłsudski
rozkazał utworzenie Marynarki Polskiej - mówił hi-

storyk. - Naczelnik państwa
nie precyzował wprawdzie,
że chodzi o Marynarkę Wojenną, jednak okoliczności
i ludzie powołani do tej historycznej misji, uzasadniają traktowanie tej daty jako
dzień narodzin Polskiej Marynarki Wojennej.
Przesłaniem „Akademii
Niepodległości” jest posze-

rzanie wiedzy i przybliżanie
czasu heroicznego wysiłku pokolenia niepokornych,
formowanie patriotycznych
postaw oraz szacunku dla
tradycji i przywiązania do
Ojczyzny.
Kolejne spotkanie w ramach „Akademii Niepodległości” odbędzie się po
wakacjach.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Czy zakazać używania smartfonów w szkole?

Młodzież debatowała

Podczas finału Debaty Oksfordzkiej młodzież dyskutowała o zakazie używania smartfonów w szkole.
Z tezą „W szkole powinien zostać wprowadzony
zakaz używania smartfonów” mierzyli się uczniowie z Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Rumi.

Drużyny przedstawiały
swoje stanowiska za pomocą
konkretnych argumentów,
Pierwsza była za zakazem,
druga przeciwko zakazowiu
używania smartfonów.

Werdykt ostatecznie wydała publiczność, według
której więcej korzyści przyniesie wprowadzenie zakazu
korzystania ze smartfonów
w szkole.

Wszystkim uczniom, starszym i młodszym, życzymy
wspaniałych słonecznych wakacji, pełnych przygód i
dobrej zabawy. Udanego wypoczynku życzymy również
nauczycielom. 			
Redakcja „Pulsu Wejherowa”
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WYDARZENIA

XX Zjazd Kaszubów
Na poczatku lipca w Luzinie zapowiada się wielkie wydarzenie, znaczące nie tylko dla powiatu wejherowskiego, ale dla całego regionu.
XX Światowy Zjazd Kaszubów odbedzie się 7 lipca
właśnie w Luzinie. Władze Gminy i działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przygotowują już mnóstwo atrakcji na jubileuszową odsłonę corocznego
regionalnego święta.
O godz. 10.00 na dworzec w Luzinie zajedzie rozśpiewany, specjalny pociąg Transcassubia. Barwny pochód
przejdzie do kościoła na mszę św., a poten na boisko GOSRiT, gdzie odbędzie się zabawa. Więcej szczegółów w następnym „Pulsie”, 5 lipca oraz na facebooku.

XV Turniej Formacji Tanecznych

Festyn integracyjny

Roztańczone Bolszewo Słoneczny Free Art

W hali sportowo-widowiskowej w Bolszewie odbył się XV Turniej
Formacji Tanecznych, na który zgłosiły się 44 zespoły taneczne z
Malborka, Lęborka, Gdańska, Gdyni, Nowego Dworu Wejherowskiego, Gościcina, Rumi i Wejherowa.
Dzieci i młodzież mogły
zaprezentować się w dwóch
kategoriach
tanecznych.
Wśród 39 nagrodzonych zespołów znalazły się zespoły
w Wejherowa i powiatu wejherowskiego (wyniki obok).
Organizatorem Turnieju
był Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
we współpracy ze Szkołą
Podstawową z oddziałami
gimnazjalnymi w Bolszewie. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe
w Wejherowie oraz Urząd
Gminy Wejherowo.

Inscenizacja taneczna:
I miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęły: Zespół
Różyczki Mini, zespół Różyczki z Dora Dance w Gościcinie, zespół Baccara Junior z Wejherowskiego Centrum Kultury
Wyróżnienia: Bąbelki Kids z Wejherowskiego Centrum Kultury oraz zespół Motylki ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie.
Inne Formy Tańca
I miejsca w swoich kategoriach wiekowych: Zespół Spinki 2 oraz Spinki 2 z MOSiR Rumia, II miejsce w swoich kategoriach wiekowych: Zespół Bąbelki Mini z Wejherowskiego
Centrum Kultury, SPIN MOSiR Rumia, III miejsce: Zespół Crazy Dance oraz zespół MIKS Dance z Dora Dance w Gościcinie.
Wyróżnienia: Zespół Spineczki z Rumi , Zespół GWiazdki z Dora Dance w Gościcinie oraz Zespół Power Girls z Ence
Pence w Luzinie, Zespół Eksplozja z Dora Dance w Gościcinie .

Zbiórka 23 czerwca w Bolszewie

Zostań dawcą krwi
Już w najbliższą sobotę 23 czerwca 2018 r. w Bolszewie odbędzie
się zbiórka krwi. Akcja organizowana jest przez Klub HDK Wejherowo PCK Wejherowo przy współpracy z ks. proboszczem parafii
Bolszewo, sołtysem Bolszewa oraz strażakami z OSP Bolszewo.
Specjalistyczny autobus
będzie stał przy OSP Bolszewo w godz. 9.00-13.00. Przy
rejestracji każdy krwiodawca otrzyma kwestionariusz,
który należy wypełnić.
Aby zostać krwiodawcą trzeba: mieć 18 lat, ale
nie przekroczyć 65 roku ży-
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cia, być zdrowym,mieć przy
sobie jeden z dokumentów
tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
legitymacja
studencka,
książeczka wojskowa z wpisanym nr PESEL), przed
oddaniem krwi zjeść lekki
posiłek i napić się wody.

- Krew od zawsze była i
jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko
ludzie wrażliwi są źródłem
bezinteresownej
pomocy.
Oddając krew ratujesz zagrożone życie - przypomina
Ewa Trocka, prezes Klubu
HDK PCK Wejherowo.

Po raz dziewiąty w Parku Miejskim odbył się festyn integracyjny „Free-Art”, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele. We wspólnej zabawie wzięli udział
podopieczni 11 ośrodków.
Zaprezentowano tam rękodzieło i prace artystyczne, wykonywane przez
niepełnosprawnych.
Był
piękny pokaz mody, postaci z bajek, wspólne tańce,

muzyka i śpiew. W dodatku dopisała piękna słoneczna pogoda i dobry humor.
Spotkanie
integracyjne zorganizowało Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej
w
Wejherowie oraz Fundacja
Zdrowia ESCO. Na festynie
gościła m.in. Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa.

Fot. Urząd Miejski
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HISTORIA
65 lat temu ks. Karol Wojtyła modlił się na Kalwarii Wejherowskiej oraz w Piaśnicy

„Byłem tam jako młody człowiek...”
- powiedział Ojciec Święty o Wejherowie
W czerwcu obchodzimy dwie ważne rocznice, dotyczące związku Ojca Świętego Jana Pawła II z Wejherowem. W tym miesiącu, dokładnie 15 czerwca minęło 65 lat od jedynej wizyty ks. Karola Wojtyły, późniejszego papieża, w naszym mieście. Z kolei 19 lat temu,
w czerwcu 1999 roku w Sopocie papież Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej.
Ojciec Święty jako 33-letni kapłan modlił się na Kalwarii Wejherowskiej oraz w
Lasach Piaśnickich. Te wydarzenia opisała jako pierwsza Regina Osowicka,
znana wejherowska dziennikarka i pisarka, długoletnia wiceprezes Komitetu
Piaśnickiego. W październiku 2013 roku, niespełna rok
przed śmiercią R. Osowickiej, wspólnie z tą zasłużoną
wejherowianką przypomnieliśmy naszym Czytelnikom
ciekawą historię, związaną
z pobytem młodego księdza
Wojtyły w Wejherowie. Dzisiaj ją przypominamy.

Pieszo
przez Kaszuby

Grupa krakowskich studentów,
prowadzonych
przez dwóch księży, wikarych parafii św. Floriana w
Krakowie: Karola Wojtyłę
i Wacława Obtułowicza,
wędrowała w czerwcu 1953
roku po Kaszubach. Szli pieszo, odwiedzając Kartuzy,
Sianowo, Żukowo, Wejherowo i Żarnowiec. Sypiali na
plebaniach, gdzie korzystali też z posiłków. Odwiedzali
kościoły i sanktuaria, m.in.
Kalwarię Wejherowską, a
także takie miejsca pamięci
i kaźni, jak Piaśnica, gdzie
modlili się przy zbiorowym
grobie kapłanów.

Nikt nie wiedział

Przez wiele lat, nawet gdy
Karol Wojtyła został wybrany papieżem, wejherowianie
nie wiedzieli o jego wizycie w
naszym mieście. I nagle podczas wizyty w Watykanie,
gdzie zostali przedstawieni
jako mieszkańcy Wejherowa
usłyszeli znamienne zdanie
Ojca Świętego: „Byłem tam
jako młody człowiek…”.
W wielu głowach pojawiło się wówczas pytanie:
kiedy, w jakich okolicznościach i gdzie przebywał
święty Jan Paweł II na te-

renie naszego miasta?
Tego wszystkiego dowiedziała się Regina Osowicka, która poszła tropem
wspomnianych słów papieża i sprawdziła, że był on na
Kalwarii oraz w Piaśnicy 15
czerwca 1953 roku.

Chórzyści
na audiencji

- O swoim pobycie w Wejherowie Ojciec Święty powiedział członkom znakomitego
Chóru Cantores Vejherovienses pod dyrekcją Marka
Rocławskiego podczas audiencji w 1997 roku - powiedziała nam Regina Osowicka
w 2013 roku. - Nasz chór
śpiewał w Watykanie razem
z innymi chórami w ramach
wizyty delegacji pomorskiej
z okazji 1000-lecia Gdańska.
Został przedstawiony papieżowi przez arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego.
Gdy zobaczyłam fragment
tego wydarzenia w telewizji i usłyszałam słowa Jana Pawła II, postanowiłam
dowiedzieć się wszystkiego
o wizycie Karola Wojtyły w
Wejherowie.

List do Watykanu

Jak się okazało, to nie było łatwe zadanie. Żadnych
efektów nie przyniosło wertowanie wydawnictw i almanachów. Jedynym sposobem
dotarcia do prawdy było zapytanie o wycieczkę sprzed
lat samego Jana Pawła II.
Dlatego dziennikarka i pisarka wysłała list do Watykanu z prośbą o pomoc.
W odtworzeniu szczegółów wizyty Karola Wojtyły
w Wejherowie bardzo pomógł obecny kardynał Stanisław Dziwisz, wówczas
osobisty sekretarz papieża,
bo jak sam powiedział pani
Reginie w rozmowie telefonicznej, „my dzieci kolejarzy
musimy sobie pomagać…”
R. Osowicka pisząc krótko
o sobie wspomniała, że jej

ojciec był przedwojennym
kolejarzem. Okazało się, że
ojciec kardynała Dziwisza
również. Co najważniejsze,
ks. Stanisław Dziwisz przekazał informację od „szefa”,
jak się wyraził. Jan Paweł
II poradził, żeby w tej sprawie zwrócić się do Danuty
Ciesielskiej, nauczycielki z Krakowa, która była
uczestniczką wycieczki na
Kaszuby.
- Ks. Dziwisz podał mi
adres i telefon do tej pani,
a także uwagę „szefa”, żeby dzwonić po szesnastej.
Przyznam, że wzruszyła
mnie niesamowita pamięć
Ojca Świętego i dbałość o
szczegóły - mówiła R. Osowicka.Pani Regina dotarła
do krakowskiej nauczycielki, a dzięki niej do niemal
wszystkich
uczestników
wycieczki w czerwcu 1953
roku. Ponieważ większość
tych osób rozproszyła się po
Polsce i Europie, zbieranie
informacji i materiałów zajęło prawie rok.

Modlitwa
na schodach

- Grupa krakowskich studentów dotarła do Wejherowa 15 czerwca. Prowadził
ich duszpasterz akademicki
w parafii św. Floriana, ks.
Wacław Obtułowicz oraz ks.
wikary Karol Wojtyła - opowiadała redaktor Osowicka.
- Piechurzy odwiedzili Kalwarię, a ponieważ kaplice
były zamknięte, modlili się
m.in. na schodach Kościoła Trzech Krzyży. Byłam
wzruszona i ucieszona, kiedy w maju 2005 roku Ojcowie Franciszkanie umieścili
na ścianie tej największej
kaplicy kalwaryjskiej tablicę
z informacją o tym ważnym
wydarzeniu.
Studenci udali się też do
Piaśnicy, a świadkiem tej
wizyty był wejherowianin,
Franciszek Skierski, by-

Młody ksiądz Karol
Wojtyła odwiedził Kalwarię Wejherowską 15
czerwca 1953 roku.
ły więzień Stuthoffu, który
oprowadzał tam akurat swoich dawnych kolegów.
Zrelacjonował pani Reginie to przypadkowe spotkanie, podczas którego
rozmawiał z ks. Obtułowiczem. Zapytał go, kim jest
ten młody wysoki ksiądz.
„To mój kolega ks. Karol
Wojtyła z tej samej parafii - odparł ks. Obtułowicz.
- Studenci mówią na niego
Wujek, a na mnie Wacuś.
Jak myślą, że nie słyszę, dodają Wacuś Placuś”.
Pan Franciszek oprowadził gości z Krakowa po Lesie Piaśnickim, pokazując
im m.in. główny cmentarz,
gdzie przy palenisku nr 1
modlili się przed stojącą w
tam figurą Matki Bożej.
Przy okazji zbierania informacji Regina Osowicka
dowiedziała się wielu ciekawostek o wycieczce i o przy-

Koronacja

szłym papieżu. Życzliwy i
bardzo lubiany, był również
bardzo wymagającym opiekunem studentów.
- Uczestnicy opowiadali
mi, że maszerując nie raz w
skwarze wiele kilometrów,
chcieli przejechać jakiś odcinek drogi napotkaną furmanką lub choćby przewieźć
na niej bagaże - powiedziała
nam R. Osowicka. - Ks. Wojtyła, nazywany przez nich
Wujkiem, nigdy się na to nie
godził, mówiąc „Jak per pedes, to per pedes”. Dlatego
uczestnicy wyprawy żartowali, że to nie była wycieczka, a raczej obóz pracy czy
kolonia karna.
Anna Kuczmarska

5 czerwca 1999 roku
Ojciec Święty Jan Paweł
II uroczyście ukoronował
oryginalny cudowny Obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z kościoła św.
Anny w Wejherowie. Uroczystość odbyła się na
sopockim
hipodromie,
podczas drugiej wizyty
papieża w Trójmieście.
Warto dodać, że wejherowski Obraz jest jedynym na Kaszubach
koronowanym przez samego Papieża.
Oficjalnym
tytułem
Madonny Wejherowskiej
jest wezwanie Uzdrowienie Chorych na duszy i ciele. Z racji tego
wezwania i licznych
przypadków uzdrowień
duchowych i cielesnych,
w ostatnich latach Wejherowo nazywane jest
kaszubskim Lourdes.
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SPORT
Kickboxing

Najlepsza
W Mistrzostwach Polski kadetów, juniorów
i seniorów w kickboxingu w formule light contact, złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski wywalczyła Zuzanna Kalbarczyk.

Blisko 500 zawodników stanęło do walki o medale Mistrzostw Polski. Wśród nich znaleźli się reprezentanci
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego i GOSRiT
Luzino. Zawodnicy z Wejherowa i Luzina wywalczyli 4
medale: Z. Kalbarczyk - Mistrzyni Polski juniorek do 65
kg, N. Siecińska - wicemistrzyni Polski kadetek starszych
do 55 kg, P. Stenka - brązowy medal juniorka do 70 kg, P.
Krause - brązowy medal senior powyżej 94 kg. Bez medalu
wraca Patryk Siwa, który startował wśród kadetów starszych w wadze do 69 kg. Dodatkowo Z. Kalbarczyk została
wybraną najlepszą juniorką Mistrzostw Polski.
OGŁOSZENIE
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XXV Ogólnopolskie Regaty Jachtów Sterowanych Radiem o Puchar
Prezydenta Miasta Wejherowa oraz XIV Memoriał K. Dzięcielskiego

Pięć medali dla „Blizy-BalexMetal”
Na Zatoce Puckiej odbyły się XXV Ogólnopolskie Regaty Jachtów Sterowanych Radiem o Puchar
Prezydenta Miasta Wejherowa oraz XIV Memoriał Kazimierza Dzięcielskiego. W zawodach wzięło
udział 37 zawodników, którzy reprezentowali 7 klubów z całej Polski. Zawodnicy wejherowskiego
RJK PZPOW „Bliza - BalexMetal” świetnie wypadli w tych regatach, zdobywając pięć z dwunastu
medali w klasyfikacji indywidualnej.
W klasyfikacji zespołowej
najlepszym klubem okazał
się RJK PZPOW „Bliza-Balex Metal Wejherowo,
który wyprzedził Czarnych
Pieszcz oraz Trójmiejski
Klub Modelarski. W rywalizacji seniorów na najwyższym stopniu podium stanął
Julian Damaszk reprezentujący wejherowski klub.
Drugie miejsce zajął Mieczysław Muller z Wejherowa, natomiast na trzecim
Bartłomiej Jereczek z Wirlandu „Mausz” Parchowo.
W rywalizacji juniorów
najlepszy okazał się Artur
Mroske. W zmaganiach młodzików złoty medal otrzymał Błażej Dąbrowski, a
brązowy Konrad Grzenia.
Obaj są podopiecznymi Marka Gorlikowskiego w wejherowskim klubie.

Nagrody, medale i puchary wręczali w imieniu
Prezydenta Miasta Wejherowa - Michał Jeliński naczelnik Wydziału Kultury,
Sportu, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, dyrektor Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w
Wejherowie Andrzej Byczkowski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu,
Kultury i Rekreacji w Pucku - Janusz Klimczuk. Organizatorem zawodów był
Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Podziękowania za wsparcie regat należą się: Urzędowi Miasta Wejherowo oraz
spółce Balex – Metal”.
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SPORT
Lekka atletyka. Dysk Pomorski

Powiat wejherowski
był najlepszy
Lekkoatleci z powiatu wejherowskiego wygrał po raz ósmy generalną
klasyfikację Finału Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski” o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego.
Finał „Dysku Pomorskiego” rozegrano już po raz
dziesiąty. Powiat wejherowski zgromadził 539 punktów,
wyprzedzając w sportowej
walce 7 innych powiatów.
Walka o czołowe lokaty była w tym roku niezwykle
zacięta i do ostatniej konkurencji nie wiadomo było jaka będzie kolejność końcowa
tych zawodów. W nagrodę
trzy najlepsze reprezentacje powiatów, czyli powiat
wejherowski, bytowski oraz
gdański wezmą udział w konsultacjach szkoleniowych w
Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie, a najlepsi
zawodnicy oraz zawodniczki
mogą trafić do Kadry Województwa Pomorskiego.
W skład reprezentacji
powiatu
wejherowskiego
wchodziły dzieci i młodzież
ze: Szkoły Podstawowej nr
OGŁOSZENIE

Jubileuszowa X Kaszubska Paraolimpiada

Skrzydło Anioła w Luzinie
10 czerwca w hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT w Luzinie,
odbyła się jubileuszowa X Kaszubska Paraolimpiada. W imprezie
organizowanej przez Świetlicę Integracyjną „Skrzydło Anioła”
uczestniczyło ponad 160 niepełnosprawnych sportowców.
Rządzili młodzi sportowcy, którzy przy współudziale kilkunastu wolontariuszy
uczestniczyli w sportowych
aktywnościach. Oprócz nich
dla uczestników Paraolimpiady oraz licznych kibiców
czekało mnóstwo atrakcji, w
tym m.in. przejazdy motora-

mi, grochówka z wojskowej
kuchni, dmuchańce, kiermasz wyrobów i specjałów
przygotowanych przez podopiecznych i przyjaciół Świetlicy Integracyjnej.
Imprezą
towarzyszącą
był tradycyjnie IX Bieg i
VIII Marsz Charytatywny

Tenis stołowy. P&P START

Dobry występ
4 z Redy, Szkoły Podstawowej nr 9 z Wejherowa,
Szkoły Podstawowej nr 11
z Wejherowa, Szkoły Podstawowej nr 6 z Wejherowa, Szkoły Podstawowej
nr 2 z Luzina, Szkoły Pod-

stawowej z Bojana, Szkoły
Podstawowej z Bolszewa,
Szkoły Podstawowej z Orla, Szkoły Podstawowej z
Gościcina, Szkoły Podstawowej z Gniewina, Szkoły
Podstawowej nr 1 z Rumi.

W rozgrywkach Pomorskiej III Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018 bardzo dobrze wypadł beniaminek zespołu P&P START Wejherowo plasując się w końcowej tabeli na
wysokim 4 miejscu. Zawodnicy tego klubu odnieśli 10 zwycięstw, 7 porażek i osiągając 5 remisów.
Zespół występował w składzie: Mirosław Wroński, Jarosław
Mras, Tomasz Groenke, Karol Pallach, Krystian Angel i Adam Śledziński. Trenerem zespołu jest Dagmar Rzoska.
Udział w rozgrywkach był możliwy dzięki sponsorom:
P&P Orle, Małgorzata i Marcin Schroeder (myjnia samochodowa) i Bartłomiej Formela z Luzina.

„Skrzydło Anioła”. Po zakończeniu wszystkich konkurencji odbywała się uroczystość
wręczenia nagród.
Wójt Gminy Luzino Jarosława Wejera oraz starosta
wejherowskiego
Gabriela
Lisius wręczyli gratulacje
dla organizatorów imprezy z
okazji jej 10-lecia.
Impreza została dofinansowana przez Gminę Luzino i Starostwo Powiatowe w
Wejherowie, a także szerokie grono sponsorów.
OGŁOSZENIE

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
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WYDARZENIE
Barwny pochód historycznych i literackich postaci przeszedł ulicami Wejherowa

Wielki Przemarsz Pokoleń pod znakiem Orła
Wielki Przemarsz
Pokoleń pod Znakiem Orła, przygotowany
przez
Stowarzyszenie Misterników Kaszubskich
z udziałem
wielu innych organizacji z Wejherowa,
był wspaniałą inicjatywą, propagująca polską historię i
promującą postawy
patriotyczne.
Wejherowianie
wcielili
się w postaci zasłużonych
Polaków albo bohaterów z
polskiej literatury. Barwny
pochód przeszedł od jednostki wojskowej ulicą Sobieskiego aż na rynek.
Nie zabrakło zabytkowych samochodów, a wśród
nich pojazdu z 1918 roku,
wiozącego samego marszałka Józefa Piłsudskiego.
Na końcu, na placu Jakuba Wejhera (jego również nie
brakowało wśród historycznych postaci) było wspólne
radosne śpiewanie z zespołem Fucus i przy akompaniamencie orkiestry Fermata.

Po przejściu ulicami Wejherowa wszyscy spotkali się na placu Jakuba Wejhera, gdzie współnie świętowali przy muzyce.

Fot. Zygmunt Pałasz
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Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Administrator
nieruchomoŚci
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
16

WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/
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