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Ciekawe i atrakcyjne
lato w Wejherowie
Orzeł Samorządu
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
został uhonorowany Nagrodą Specjalną - Najlepszy
Prezydent 10-lecia w ogólnopolskim plebiscycie Orły
Polskiego Samorządu. Nagrodą Specjalną uhonorowano także Miasto Wejherowo, jako Gmina 10-lecia.
Wyróżnienia zostały wręczone podczas jubileuszowej
gali „Polska Przedsiębiorczość” w Warszawie. Str. 2

W sobotę 7 lipca w Luzinie odbędzie się
XX Światowy Zjazd Kaszubów.
Str. 11

Ponad 100 milionów
dla Wejherowa!
Sportowe soboty, zumba i joga w parku, a także niedzielne letnie koncerty z cyklu „Muzyczne Lato” to nie
jedyne wakacyjne atrakcje w naszym mieście. W amfiteatrze odbywają się projekcje filmów wejherowskiego
„Kina pod Gwiazdami”, a turyści i mieszkańcy zwiedzają miasto z przewodnikiem. Indywidualnie można
zwiedzić ciekawe sale w zabytkowym ratuszu, zwłaszcza multimedialną salę opowiadająca o Wejherowie
w latach międzywojennych. Dzieci i młodzież nie tylko korzystają z zajęć w bibliotece lub w Wejherowskim
Centrum Kultury, ale mogą także poznawać przyrodę podczas spacerów edukacyjnych po parku (na zdjęciu).
							 Szczegóły wakacyjnej oferty na stronach 8-9.

To suma środków zewnętrznych, przede wszystkim
z funduszy unijnych, zdobytych przez władze miasta
w obecnej kadencji 2015-2018 i latach poprzednich.
- Wszyscy wejherowianie na tym skorzystali - podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Str. 7

Sprawa absolutorium dla prezydenta
Wejherowa. 			
Str. 3
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AKTUALNOŚCI
Nagroda dla prezydenta i dla Wejherowa

Orzeł Samorządu!

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa został uhonorowany
Nagrodą Specjalną - Najlepszy Prezydent 10-lecia w ogólnopolskim
plebiscycie Orły Polskiego Samorządu. Nagrodę Specjalną uhonorowano także Miasto Wejherowo, jako Gmina 10-lecia.
Plebiscyt realizowany jest w ramach
Narodowego Programu Promocji Polska
Przedsiębiorczość, przy poparciu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Organizatorem plebiscytu jest Ogólnopolska Federacja
Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl.
Wśród dziewięciorga samorządowców
wyróżnionych z okazji 10-lecia Orłów Polskiego Samorządu, prezydent Krzysztof
Hildebrandt jest jedynym prezydentem
miasta. Jak mówią organizatorzy plebiscytu, 10 lat Orłów Polskiego Samorządu
to dobry moment na podsumowanie.
- Dla nas organizatorów był to okres niezwykle dynamiczny, bowiem od samego początku naszym założeniem było stworzyć
najlepszy projekt promujący polskie samorządy - informuje Ogólnopolska Federacja
Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl. - Projekt, dzięki któremu gminy,
miasta i regiony będą mogły pokazywać jak
osiągnąć sukces, będący zarazem inspiracją i wzorem dla innych, a także motywacją
do dalszego rozwoju. Przez tych dziesięć lat
mieliśmy okazję spotykać się ze wspaniałymi menedżerami - prezydentami miast,
burmistrzami, wójtami - za których ciężką
pracą stoi efektywne zarządzanie dążące
do podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, poprawa jakości życia
mieszkańców, stworzenie odpowiednich
warunków dla przedsiębiorców. Dzięki ich
skutecznemu zarządzaniu podziwialiśmy
niejednokrotnie inwestycje o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju regionu, projekty
angażujące do działania na rzecz rozwoju gminy również mieszkańców, czy też
rekordowe środki pozyskane z funduszy
unijnych.
- Cieszy mnie to wyróżnienie i docenienie Wejherowa na forum ogólnopolskim -

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podczas jubileuszowej gali „Polska Przedsiębiorczość” w Warszawie.

mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent
Wejherowa, który nagrodę odbierał wspólnie z sekretarzem miasta Bogusławem
Suwarą. - W Wejherowie żyje się coraz
lepiej i bardziej komfortowo. Realizujemy wizję rozwoju Wejherowa, jako miasta
przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców - stąd szereg inwestycji. Staramy się
także, aby oferta dla wejherowian wychodziła naprzeciw osobom poszukującym
interesujących wydarzeń kulturalnych, ceniących sobie sport i rekreację czy zainteresowanych inicjatywami prospołecznymi.
Wejherowo się zmienia i dalej będziemy je
zmieniali.

Policjanci apelują, aby nie korzystać z telefonów komórkowych podczas jazdy. W miniony weekend wejherowscy policjanci przeprowadzili
akcję, zwracając szczególną uwagę na kierujących, którzy podczas jazdy
popełniają wykroczenie używając telefonu komórkowego.
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Rafał Szlas wystartował
Platforma Obywatelska zaprezentowała swojego kandydata na
prezydenta Wejherowa i kandydatów na radnych. O najwyższy w
mieście urząd ubiegał się będzie Rafał Szlas, radny, działacz sportowy, właściciel firmy.
Wszyscy będą kandydowali w ramach Koalicji Obywatelskiej, którą jako ogólnopolskie
porozumienie tworzą PO i Nowoczesna. „Przywrócimy wolność i suwerenność. Pogonimy
PiS” - tak o celu powstania Koalicji Obywatelskiej powiedział Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO. Podczas inauguracji w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Rafał Szlas przedstawił swoją kandydaturę i cel, którym generalnie jest przyśpieszenie
rozwoju miasta. Nie atakował obecnego prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, powiedział:
„Nie można powiedzieć, że miasto się nie rozwija”. Dużo mówił o współpracy. Jednak dyskusja
i głosowanie nad absolutorium dla prezydenta
K. Hildebrandta nieco ponad tydzień później
(piszemy o tym na stronie 3) świadczy o czym
innym, co poddaje w wątpliwość wiarygodność
Rafała Szlasa. Trudno powiedzieć, co ten kandydat na prezydenta naprawdę myśli.

Policja apeluje: jedziesz,
nie gadaj przez telefon
W ten sposób policjanci chcą ograniczać
liczbę zdarzeń drogowych spowodowanych
przez nieuwagę kierowców zajętych obsługą
telefonu, a także popularyzować rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne i zgodne

Kandydat Platformy Obywatelskiej
na prezydenta Wejherowa

z przepisami korzystanie z telefonu w czasie jazdy. Skontrolowali 122 kierujących, a
27 osób ukarano mandatami karnymi za korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie
prowadzenia pojazdu.

Rafał Szlas to czwarty z kandydatów na prezydenta, którzy poinformowali, że zamierzają
wystartować w jesiennych wyborach samorządowych. Przypomnijmy, że wcześniej swój
udział zapowiedzieli: Krzysztof Hildebrandt
- znany mieszkańcom doświadczony samorządowiec, obecny prezydent Wejherowa, lider Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”; Arkadiusz
Szczygieł - radny miejski ze Stowarzyszenia „Dla
Wejherowian” i pracownik Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Tomir Ponka, który
reprezentuje partię Prawo i Sprawiedliwość, nie
ma doświadczenia samorządowego, a sam określa siebie jako przedsiębiorcę.

Kandydat na prezydenta Wejherowa,
Rafał Szlas jest znany przede wszystkim w środowisku piłkarskim.

Strażnicy edukują
Rozpoczęło się lato, więc strażnicy miejscy tradycyjnie spotkali się z
dziećmi. Tematem wizyty w przedszkolu „Słoneczko” w Wejherowie
były zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas wakacji.
Strażnicy przybliżyli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zasady
zachowania się dzieci nad wodą i jak bronić
się i radzić sobie w sytuacjach spotkania z
agresywnym psem. Opowiedzieli też o zasadach postępowania w sytuacji zagubienia się
np. w parku czy na ulicy.
W spotkaniu udział wzięło 40 dzieci w
wieku od 3-5 lat. Dzieci miały także pytania dotyczące codziennej pracy strażników

miejskich. Całe spotkanie odbywało się w
miłej atmosferze. Teraz funkcjonariusze w
ramach rewizyty zaprosili milusińskich do
swojej siedziby.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Sprawa absolutorium dla prezydenta Wejherowa

Politycznie,
a nie merytorycznie

Ostatnią przed wakacjami sesję Rady Miasta Wejherowa zdominowała sprawa absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta za rok 2017. W praktyce rada nie
zajęła stanowiska. Nie została uzyskana ani bezwzględna większość 11 głosów za udzieleniem absolutorium, ani przeciw (10 głosów za, 4 przeciw, 7 wstrzymujących). Nie wywołuje to skutków i nie ma znaczenia formalnego. W tym głosowaniu wyraźnie było
widać atmosferę przedwyborczą, związaną z kandydatami na prezydenta z poszczególnych ugrupowań. Była to okazja, aby zaatakować obecnego prezydenta.
Co ciekawe, wcześniej
radni przyjęli zdecydowaną
większością głosów sprawozdanie finansowe prezydenta
za 2017 r. (16 za, 4 przeciw,
1 wstrzymujący), a Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie
zaopiniowała
wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielnie absolutorium.
Radni, którzy nie poparli absolutorium (np. Maciej
Łukowicz, Jacek Gafka,
Rafał Szlas) argumentowali to m.in. tym, że prezydent
nie uzgodnił z nimi listy
ulic, które mają być utwardzone płytami drogowymi, a
zaprezentował je na konferencji prasowej. Tyle tylko,
że to zdarzenie sprzed miesiąca i na liście były ulice na
2018 r., zaś absolutorium
dotyczyło roku ... 2017.
Poza tym, jak się okazało
ulice, które są utwardzane
były również postulowane
przez radnych.
Kolejnym argumentem
było zadaszenie pomiędzy rewitalizowanym starym młynem, a budowaną książnicą
prof. G. Labudy koło muzeum, które nie podobało się
radnym. To zadaszenie stanowi 0,85 % wydatków 2017
roku, a było wręcz obsesyjnie
wskazywane jak pretekst,
aby nie poprzeć prezydenta.

Walka
przedwyborcza

Wyglądało to jak czepianie się i szukanie powodów
na siłę. Zresztą dyskusja
była dość krótka i mało dotyczyła meritum, czyli wykonania przez prezydenta
budżetu i zadań z 2017 roku. Dużo mówiono o rzekomym braku współpracy ze
strony prezydenta z radymi,
ale w 2017 trudno zarzucić

ten brak współpracy z radnymi. Przecież budżet na rok
2017 i jego późniejsze zmiany zostały przyjęte głosami
ogromnej większości radnych i ten budżet oraz zadania zostały przez prezydenta
zrealizowane.
Część radnych nie poparła
teraz tego, za czym wcześniej
sama głosowała. Świadczy
to o tym, że argumenty dotyczące braku poparcia dla
absolutorium związane były z walką przedwyborczą i
nie miały charakteru merytorycznego. Wśród radnych
jest dwóch kandydatów na
prezydenta Wejherowa, którzy w jesiennych wyborach
staną na przeciw Krzysztofa
Hildebrandta.
Kandydat
PO
Rafał
Szlas i radni jego ugrupowa-

Prezydent Krzysztof Hildebrandt
o głosowaniu nad absolutorium:
- Wielka szkoda, że generalnie zgodna praca na rzecz
mieszkańców w tej kadencji, w jej końcówce u części radnych
jednak przegrała z polityką i partyjnymi czy osobistymi interesami. To zły sygnał wysłany mieszkańcom.
Bardzo serdecznie dziękuję wejherowianom za wszystkie
wyrazy uznania, wsparcie, także za uwagi krytyczne, dyskusje o mieście, za Państwa pomysły i propozycje. Codziennie
się z Państwem spotykam i to jest sensem mojej pracy. Wejherowo i jego mieszkańcy są najważniejsi, a polityka jest dla
mnie daleko w tyle.
Dziękuję za poparcie na dzisiejszej sesji radnym „Wolę Wejherowo” oraz radnym Czesławowi Kukowskiemu i Bartłomiejowi Czyżewskiemu. Dziękuję za całoroczną pracę wszystkim
pracownikom wejherowskiego samorządu.

Nazwane ronda i
zmiany w budżecie

nia wstrzymali się od głosu
(6). Kandydatem Stowarzyszenia „Dla Wejherowian”
jest Arkadiusz Szczygieł i
ci radni byli przeciw (4).
PiS też ma swojego kandydata na prezydenta i radny
Marcin Drewa wstrzymał
się, jak PO, od głosu (1).

Za absolutorium głosowali radni z „Wolę Wejherowo” (8), którego liderem jest
obecny prezydent oraz radni
Czesław Kukowski (Wejherowski Ruch Sąsiedzki)
i Bartłomiej Czyżewski
(PO), ale było ich zbyt mało,
aby przegłosować uchwałę.

Podsumowanie 2017 roku w Wejherowie
Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 212 351 366 zł zostały wykonane w 100
procentach. Natomiast wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 229 999 419 zł zostały
zrealizowane w wysokości 210 654 925,83 zł.
Zadłużenie miasta na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz
emisji obligacji stanowi 25,89% wykonanych dochodów ogółem. Jest to jeden z niższych
wskaźników zadłużenia wśród polskich miast.
W zakresie bieżącego funkcjonowanie miasta, samorząd we wszystkich dziedzinach, jak:
oświata, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, komunalny zasób
mieszkaniowy, transport publiczny, usługi komunalne i utrzymanie czystości oraz porządku, kultura, sport i rekreacja, wspieranie przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc
pracy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, praca administracji, itd. funkcjonował
normalnie, prawidłowo i bez większych zakłóceń realizował swoje zadania.
Budowa węzłów komunikacyjnych Wejherowo (Kwiatowa) i Śmiechowo (Zryw), inwestycje drogowe i sportowe, walka ze smogiem, realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego, wiele nowych projektów – to najważniejsze dokonania inwestycyjne wejherowskiego
samorządu w 2017 roku. Urząd Miejski realizował ogółem 50 różnych zadań inwestycyjnych za ponad 26,4 mln zł.
Dużym sukcesem prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w zeszłym roku było zamknięcie
trudnych negocjacji i podpisanie - jako pierwsi na Pomorzu - porozumienia z PKP PLK w
sprawie uczestnictwa kolei w budowie tuneli pod torami kolejowymi w ramach węzłów
komunikacyjnych Śmiechowo (Zryw) i Nanice. Daje to realną perspektywę zakończenia
tych inwestycji, gdyż kolej posiada odpowiednie środki.

Na tej samej, ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta, radni podjęli szereg innych ważnych uchwał, m.in. dotyczących nazw nowo wybudowanych rond w Wejherowie.
I tak: rondo położone przy ul. Ofiar Piaśnicy, u zbiegu ulic
Granicznej i Lelewela otrzymało nazwę 11 Listopada 1939
roku; rondo u zbiegu ulic Batalionu Morskiego oraz łącznika z ulicą Zachodnią otrzymało nazwę 11 Pułku Łączności Marynarki Wojennej; rondo położone na nowym
węźle komunikacyjnym Śmiechowo (Zryw), u zbiegu ulic
Jana Patoka i Jaśminowej, otrzymało nazwę Pierwszych
Osadników Dzielnicy Śmiechowo Północ 1934 roku;
natomiast rondo położone przy ul. Ofiar Piaśnicy, u zbiegu
ulicy J. Karnowskiego otrzymuje nazwę Błogosławionej
Siostry Alicji Kotowskiej.
Tablice z nazwami rond będą zasłonięte do czasu oficjalnego odsłonięcia.
Na wniosek prezydenta radni dokonali zmiany budżetu
na 2018 rok, m.in. zwiększając środki na remonty chodników
oraz budowę placów zabaw w ramach programu „Otwarte
strefy aktywności”, na który miasto zdobyło dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Radni zadecydowali również o udzieleniu dotacji w wysokości 100 tys. zł na sfinansowanie prac konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościele p.w.
Trójcy Świętej w Wejherowie.
Ważną uchwałą było przyjęcie regulaminu określającego
zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł
ciepła w budynkach na terenie Wejherowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) i środków
miasta Wejherowa. Łączna pula środków to nawet 390 tys.
zł. Do konkursu zgłosiło się 52 właścicieli budynków, głownie
jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać do 35 proc. dofinansowania. W efekcie może zostać zlikwidowanych 96 starych
pieców pod warunkiem pozytywnej decyzji WFOŚ. To kolejne tegoroczne działania władz miasta na rzecz poprawy
czystości powietrza w Wejherowie. W ich wyniku planuje
się w tym roku łącznie likwidację rekordowych 190 pieców.
Ponadto podjęto uchwały dotyczące m.in. sprzedaży lokali
komunalnych na rzecz najemców, zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych, pomocy dla policji oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, jak również zasad jego sprzedaży.
Podjęto również uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Został on dostosowany do przepisów obowiązujących od początku
roku szkolnego 2018/2019, określających wyższe kwoty dodatków funkcyjnych dla opiekuna stażu i wychowawcy klasowego
oraz wychowawcy w oddziale przedszkolnym.
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AKTUALNOŚCI
Będzie ruch wahadłowy

Na ul. Chopina
powstanie
nowe rondo
Rozpoczynają się prace związane z
oczekiwaną przez mieszkańców budową ronda na dotychczas niebezpiecznym
skrzyżowaniu ulic Chopina, Staromłyńskiej i Nadrzecznej.
Wykonawca robót rozpoczął już przygotowania do budowy i wprowadzi na tym odcinku ruch wahadłowy.
Zakończenie budowy ronda planowane jest na koniec
listopada br.
Apelujemy o ostrożność i cierpliwość - aby było potem
lepiej, obecnie przez chwilę będą trudności w ruchu.

Przy ul. Iwaszkiewicza
i na os. Dzięcielskiego

Place zabaw
W Wejherowie powstaną dwa kolejne
nowoczesne place zabaw: przy ul. Iwaszkiewicza i przy osiedlu Dzięcielskiego - jako element uzupełniający budowę Węzła
Śmiechowo (Zryw).
- To nie tylko place zabaw, ale miejsca, które stworzą
przestrzeń aktywności sportowej sprzyjającej także integracji społecznej - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Uprawianie sportu jest świetną formą
spędzania czasu wolnego. Podkreślić trzeba otwartość i
ogólnodostępność takich miejsc, z których korzystać będą
wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek i płeć.
Place zabaw przy ul. Iwaszkiewicza i Dzięcielskiego
będą wyposażone w urządzenia wielofunkcyjne czyli zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i piaskownice. Oprócz zestawów zabawowo-sprawnościowych na każdym z placów
zaplanowano siłownię terenową i miejsca do wypoczynku osób ćwiczących oraz urządzenia do gier edukacyjnych
m.in. do gry w szachy oraz kółko i krzyżyk. Place będą
ogrodzone, zagospodarowane zielenią oraz wyposażone w
elementy małej architektury.
Budowa placu zabaw przy osiedlu Dzięcielskiego została zaplanowana już na etapie budowy Węzła Śmiechowa
(Zryw), a teraz miasto przystępuje do realizacji obiecanej
inwestycji. Zabiegał o nią radny Mariusz Łupina. Podobna inwestycja na wniosek radnego Bartłomieja Czyżewskiego rozpocznie się przy ul. Iwaszkiewicza.
Będą to ogólnodostępne obiekty służące wszystkim
mieszkańcom. Plenerowe strefy aktywności skierowane
będą doróżnych grup wiekowych
Na obie te inwestycje Wejherowo zdobyło dofinansowanie - po 50 tys. zł na każdy - z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności.
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Autorzy zwycięskich projektów i członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na uroczystym podsumowaniu
w Filharmonii Kaszubskiej.

IV Wejherowski Budżet Obywatelski 2018

Mieszkańcy wybrali projekty
Podczas finału IV edycji Budżetu Obywatelskiego ogłoszono wyniki głosowania na projekty w roku 2018. Zrealizowanych zostanie 10 zadań - 5 inwestycyjnych i 5 nieinwestycyjnych. Zwycięskie projekty mieszkańcy Wejherowa wyłonili w głosowaniu.
- Dzięki projektom realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego w
Wejherowie nasze otoczenie staje się coraz ciekawsze i to w taki sposób, jaki
oczekują nasi mieszkańcy. Projekty zmieniają naszą rzeczywistość, w której
mieszkamy. Myślę, że jest
to bardzo pozytywne i aktywizujące naszą społeczność.
Budżet Obywatelski, to fantastyczna sprawa - mówił
prezydent Krzysztof Hildebrandt zapewniając, że
na realizację zwycięskich
projektów, zgodnie z zapowiedzią, przeznacza milion
złotych. Dodał też, że w następnej edycji trzeba będzie zwiększyć nakłady na
projekty nieinwestycyjne z
uwagi na zainteresowanie
mieszkańców.
Prezydent wręczył gratulacje
wnioskodawcom
najwyżej ocenionych projektów i podziękował autorom projektów, które
poddane zostały pod głosowanie. Podziękował także
komisji Budżetu Obywatelskiego.

- Bardzo się cieszymy,
że nasz projekt zwyciężył.
Do działania zmobilizowała nas Anna Grubba
przewodnicząca Rady Rodziców, która napisała i
złożyła projekt w ub. roku - stwierdziła Izabela
Sikora, autorka projektu
Boisko „Jedenastka” Etap
II. - W ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego, powstanie boisko
do piłki ręcznej, ogrodzenie
i łapacze. W tegorocznym
budżecie wnioskowaliśmy
o oświetlenie, małe boisko
dla dzieci młodszych i boisko do siatkówki.
- Założeniem naszego
projektu nieinwestycyjnego jest przeszkolenie grupy 100 osób z Wejherowa,
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale
nie takiej standardowej
jak sztuczne oddychanie,
lecz w przypadkach szczególnych jak na przykład
zadławienia - mówi Katarzyna Dowgan, autorka
projektu „Pierwsza pomoc
dla każdego”.

Zwycięskie projekty inwestycyjne
1. Boisko „Jedenastka” Etap II (wartość 189 310 zł) - 1502
głosy, autor Izabela Sikora.
2. Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie
przy Oś 1000 lecia P.P. 15 (wartość 172 196,96 zł) - 1384 głosy,
Lilianna Breen.
3. Budowa boiska sportowego na Osiedlu Sucharskiego
- Etap I (200 000 zł) - 888 głosów, Dariusz Kreft.
4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego etap III - remont boiska do
piłki nożnej (wartość 200 000 zł) - 593 głosy, Mariusz Łupina.
5. Szkoła na kołach - budowa wiaty rowerowej wraz z
częściowym zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy szkole podstawowej nr 8 w Wejherowie
(wartość 165 560, 34 zł) - 478 głosów, Dorota Chodubska.

Zwycięskie projekty nieinwestycyjne
1. „Umiem pływać” nauka pływania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat mieszkających w Wejherowie (wartość 10
000 zł) - 1415 głosów, autor Piotr Bławat.
2. Sterylizacje Kotek i Suk Właścicielskich (wartość 10
000 zł) - 621 głosów, Wioletta Pisała
3. Festyn dla małych i dużych na sportowo (wartość 10
000 zł) - 546 głosów, Sonia Skiba.
4. Dziecięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej WLPN Kids
2019 (wartość 10 000 zł) - 533, Tadeusz Ciapa.
5. Pierwsza pomoc dla każdego (wartość 9 145 zł) - 473
głosy, Katarzyna Dowgan.
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Blisko 700 tysięcy złotych
na ochronę środowiska
W Starostwie podpisano umowy na dotacje, przeznaczone na zadania z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Otrzymało je łącznie trzynaście placówek,
organizacji, klubów i parafii z powiatu wejherowskiego. W tym roku Zarząd Powiatu
Wejherowskiego przeznaczył na ten cel 660 tys. zł.
Pieniądze na ten cel pochodzą z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska
i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy.
W uroczystym podpisaniu
umów z przedstawicielami
podmiotów, które otrzymały
dodacje, udział wzięli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Etatowy Członek
Zarządu Jacek Thiel.
- Troska o środowisko
naturalne i zachowanie jego wartości jest naszym obowiązkiem - mówiła starosta
Gabriela Lisius. - Dlatego od
wielu lat wspieramy firmy i
stowarzyszenia, które dbają
o środowisko naturalne na
terenie naszego powiatu.
Największą dotację w wysokości 450 tys. zł na zagospodarowanie zieleni wokół
placówki otrzymała Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie udzielono wsparcia w wysokości
50 tys. zł na rewitalizację
przypałacowego parku oraz

2 tys. zł na dofinansowanie
konferencji „Rak na wspak”,
poświęconej ochronie raka
szlachetnego.
Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”
otrzymał 50 tys. zł na całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie
stadionu sportowego. Dofinansowanie w wysokości
40 tys. zł otrzymała parafia
Matki Bożej Różańcowej w
Luzinie, natomiast 30 tys.
zł przekazano parafii św.
Józefa Oblubieńca NMP w
Sychowie na instalację fotowoltaiczną do ogrzewania
budynków parafialnych.
Na ochronę wód rzecznych i jeziornych, likwidację
dzikich wysypisk, konserwację, odmulanie rowów czy
prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i wędkarzy udzielono
wsparcia po 10 tys. zł Spółce Wodnej „Kniewo” i Komunalnemu Związkowi Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”.
Po 3 tys. zł otrzymały
placówki Społecznej Straży
Rybackiej: przy Kole nr 80
w Wejherowie, przy Kole nr

Najnowocześniejszy
sprzęt w „Medyku”
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych
w Wejherowie im. Zdzisława Kieturakisa,
zyskał nowy pawilon korekcyjny. Dzięki
rozbudowie placówka otrzymała dwie nowe pracownie. Została także wyposażona
w nowoczesny sprzęt do zabiegów rehabilitacyjnych i korekcyjnych.
Starosta Gabriela Lisius oraz członek Zarządu Jacek
Thiel po podpisaniu umowy z dyrektor Powiatowej
Biblioteki Publicznej - Barbarą Gusman.

85 w Gniewinie, przy Kole
nr 126 w Redzie, przy Kole
nr 47 w Gdyni oraz przy Kole nr 44 Stoczni Marynarki
Wojennej. Dotację z powiatu otrzymał również PZW
Koło nr 50 w Rumi.
Wpływy, pozyskiwane z
tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska są na

Będą szczepienia
Samorząd
sfinansuje szczepienia przeciw pneumokokom dla
osób w wieku 65+, pochodzących z tzw. grupy ryzyka.

Programem objętych zostanie co najmniej 446 osób.
Dzięki porozumieniu podpisanemu z Województwem
Pomorskim, Powiat Wejherowski zrealizuje „Regionalny Program Polityki
Zdrowotnej - szczepienia
przeciw pneumokokom dla
osób 65 + z grupy ryzyka”.

szczęście coraz mniejsze.
- Obecnie firmy coraz
większą uwagę poświęcają
na ekologiczne rozwiązania, z czego należy się cieszyć, bo to oznacza, że coraz
bardziej dbamy o środowisko naturalne - podkreśliła
podczas spotkania w Starostwie Gabriela Lisius.

Górą OSP
Wejherowo
W Powiatowych Zawodach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
zwyciężyli druhowie z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.
Ochotnicza Straż Pożarna
często jako pierwsza pojawia
się na miejscu zdarzenia,
dlatego ich działania często
są kluczowe podczas akcji
ratunkowych. W zawodach,
które odbyły się 23 czerwca,
wzięło udział osiem drużyn.

Projekt udało się zrealizować m.in. dzięki unijnemu dofinansowaniu.
- Przez cały ubiegły rok szkolny w placówce przy ul. Dworcowej prowadzone były intensywne prace. Rozbudowaliśmy
tę szkołę, dzięki czemu powstała nowa sala do zajęć rehabilitacji i korekcyjnych - powiedziała Starosta Gabriela
Lisius. - Szkoła medyczna to jedna z naszych pięciu placówek, w których realizujemy unijny projekt rozbudowy bazy
kształcenia praktycznego.
- Nasi uczniowie będą mogli zdobywać nowe umiejętności
i specjalizację zawodową, w nowych pracowniach z wykorzystaniem nowego, profesjonalnego sprzętu - dodał dyrektor
PZSP Waldemar Skrzynecki.
Jak podkreśla dyrektor „Medyka” jest to najnowocześniejszy sprzęt na rynku. Szkoła zyskała m.in. nowe aparaty do
drenażu limfatycznego, który wspomaga leczenie obrzęków
limfatycznych i żylnych w przypadku schorzeń ortopedycznych, neurologicznych czy nowotworowych. W najbliższym
czasie kolejnych siedem pracowni w tej placówce ma zostać
doposażonych w nowoczesny sprzęt.
KONDOLENCJE

Pani

HALINIE LUBECKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

MATKI
składają:
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i pracownicy Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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ZDROWIE
Nowe zabiegi w wejherowskim szpitalu

Kardiolodzy
i kardiochirudzy

Nowoczesne zabiegi zmniejszające ryzyko wystąpienia udaru
mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków zostały po raz
pierwszy wykonane w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.
W ramach Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń, kardiolodzy i kardiochirurdzy pomagają pacjentom, u których nie można
stosować standardowej terapii przeciwkrzepliwej lub występują
jej powikłania.
Szpital w Wejherowie,
jako drugi w województwie pomorskim zajmuje
się kompleksowo leczeniem
osób z chorobami serca. W
ramach placówki działają
bowiem prężnie dwa oddziały: Kardiologii i Angiologii
Interwencyjnej oraz Kardiochirurgii z wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie.
- Osoby zmagające się z
migotaniem przedsionków
muszą przewlekle przyjmować leki przeciwkrzepliwe.
Z jednej strony te leki zapobiegają wystąpieniu udaru
niedokrwiennego mózgu, ale
z drugiej powodują skutki
uboczne, przede wszystkim
niepożądane krwawienia mówi dr hab. n. med. Marek
Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie. - Tym pacjentom będziemy mogli zaoferować leczenie
alternatywne, polegające na
przezskórnym zamknięciu
uszka lewego przedsionka,
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które jest głównym źródłem
materiału zatorowego, przyczyniającego się do wystąpienia udaru. Nasze oddziały
są doskonale przystosowane do tego typu zabiegów a
pierwsze zabiegi zostały właśnie przeprowadzone pod
nadzorem prof. Zbigniewa
Kalarusa, kierownika Kliniki Kardiologii, Wrodzonych
Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu.
25 czerwca w Wejherowie odbyły się operacje
pierwszych trzech pacjentów. Zabiegi wykonano pod
nadzorem prof. Zbigniewa
Kalarusa oraz dr n. med.
Witolda Streba ze Śląskiego Centrum Zdrowia.
- Wszyscy pacjenci czują
się dobrze i po 24-godzinnym
pobycie w szpitalu zostali
wypisani do domu - mówi dr
Łukasz Lewicki, kierownik
Pracowni Hemodynamicznej w Oddziale Kardiologii
Szpitala w Wejherowie. - Nie
udałoby się tego dokonać bez

obecności i wsparcia zespołu
kardiochirurgów, którzy od
ubiegłego roku działają w naszym szpitalu. Są niezbędni,
bowiem wykonywane przez
nas zabiegi są inwazyjne i
dotyczą pacjentów wysokiego ryzyka, które są obarczone ryzykiem powikłań.
Wśród operowanych pacjentów był 76-letni pan
Paweł, mieszkaniec powiatu puckiego.
- Na skutek przyjmowania leków rozrzedzających,
miałem silne krwotoki - mówi pan Paweł. - Zabieg, który
był niezbędny, - trwał godzinę. Jestem mile zaskoczony
profesjonalizmem specjalistów ze szpitala w Wejherowie, którzy mnie operowali
oraz opieką personelu, którą
mnie otoczono. Najważniejsze, ze wszystko się udało.
Lekarze
z
Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie planują wykonanie kolejnych takich zabiegów.

Na Oddziale Urologii

Operacje laparoskopowe
techniką 4k
2-3 duże operacje laparoskopowe dziennie na Oddziale Urologii
w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - to wszystko możliwe
jest dzięki testowaniu w szpitalu, w czerwcu br., wysokiej klasy
sprzętu laparoskopowego.
System 4k to wysoka jakość obrazu oraz 55 calowy
ekran, na którym dokładnie widać przebieg zabiegu.
Dzięki tej metodzie operowania laparoskopowego
chorzy szybciej dochodzą do
zdrowia. Oddział Urologii w
szpitalu w Wejherowie może pochwalić się tym, iż pod
względem trudności oraz ilości wykonywanych operacji,
żaden inny ośrodek w województwie pomorskim takich
zabiegów nie wykonuje.
- Laparoskopia to małoinwazyjna metoda leczenia
pozwalająca na przeprowa-

dzenie operacji przy użyciu
narzędzi i kamery, wprowadzonych do jamy otrzewnej
lub przestrzeni zaotrzewnowej przez niewielkie nacięcia
skóry. Operacje z dostępu laparoskopowego na Oddziale
Urologii w Wejherowie zaczęto stosować już w latach
90-tych ubiegłego wieku,
jednak największy rozwój
metody przypada na ostatnie 15 lat. W tym okresie
poszerzono zakres operacji
laparoskopowych i znacznie
zwiększono ilość wykonywanych zabiegów. Laparoskopia coraz częściej zastępuje

zabiegi otwarte w wyniku nabywania przez pracujących
tu lekarzy coraz większych
umiejętności pozwalających
wykonywać operacje o coraz
wyższym stopniu trudności –
mówi dr Marek Lubocki, ordynator Oddziału Urologii w
Wejherowie.
Obecnie ośrodek jest liderem wśród oddziałów
urologii w województwie pomorskim stosujących dostęp
laparoskopowy w operacjach
urologicznych. W 2017 roku
metodą laparoskopową wykonano na Oddziale Urologii
w Wejherowie 140 operacji.

W szpitalu w Wejherowie

Powstała Fundacja
Kardiochirurgii Pomorskiej
Zespół Oddziału Kardiochirurgii, czyli lekarze i pielęgniarki ze
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie założyli Fundację Kardiochirurgii Pomorskiej.
Głównym celem Fundacji będzie m.in. wspieranie
kardiochirurgii oraz specjalności pokrewnych, ze szczególnym
uwzględnieniem
oddziałów kardiochirurgii
województwa
pomorskiego, wspieranie dziedzin
skupiających się na leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego, a także
wspieranie działalności w
zakresie profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia.
Założycielom
Fundacji
zależy także na bieżącym
doposażaniu w sprzęt Oddziału Kardiochirurgii szpitala w Wejherowie, który
zabezpiecza pacjentów z województwa pomorskiego oraz
ościennych regionów.
- Naszym głównym celem
jako organizacji non profit
będzie, zgodnie ze statutem,

wspieranie kardiochirurgii i
wszystkich jej pokrewnych
specjalizacji - mówi Sebastian Batkiewicz, prezes
Fundacji Kardiochirurgii Pomorskiej. - Dodatkowo chcemy czynnie włączyć się w
życie naszego regionu przez
obecność na przeróżnych imprezach promujących sport i
zdrowy tryb życia.
Nowoczesny
Oddział
Kardiochirurgii działa w

Wejherowie od października 2017 r. Koszt powstania
to 8 mln zł, a środki na ten
cel przekazał samorząd województwa pomorskiego. Na
oddziale wykonano ponad
210 operacji. Wykonywane
są tam zabiegi na hospitalizację - bypasy wieńcowe,
choroby osierdzia, nowotwory serca, a od kwietnia
br. dzięki podpisanemu kontraktowi z NFZ wykonuje się
także procedury wysokospecjalistyczne. Pozwoliło to poszerzyć działalność o zabiegi
w krążeniu pozaustrojowym
wad serca, zabiegi skojarzone zastawkowo-wieńcowe,
zabiegi w chorobach aorty,
zabiegi małoinwazyjne zastawek serca i wiele innych.
Więcej informacji:
www.kardiochirurgia-pomorska.pl
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INWESTYCJE W MIEŚCIE
Dobrze wykorzystane szanse

Ponad 100 mln zł
dla Wejherowa!
W obecnej kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 mln
zł dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycjne. Razem ze środkami zdobytymi przez władze miasta w latach
poprzednich, jest to już ponad 100 mln zł dodatkowych środków
wykorzystanych na rozwój miasta. - Wszyscy wejherowianie na tym
skorzystali - podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Szczegóły na konferencji
prasowej w Ratuszu przedstawił prezydent Wejherowa
wraz ze swoimi zastępcami,
zaś na stronie internetowej
miasta każdy zainteresowany zapozna się z dokładnym
wykazem projektów.

Doświadczenie
i umiejętności

W ciągu minionych czterech lat Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze
środków
zewnętrznych,
przede wszystkim z funduszy europejskich, na aż
piętnaście projektów inwestycyjnych i szesnaście
projektów nieinwestycyjnych. Wartość zadań wyniosła ponad 82,6 mln zł, z
czego dofinansowanie to ponad 50 mln zł. Władze miasta od wielu lat skutecznie
pozyskują środki na rozwój
miasta. W poprzednich kadencjach były to też znaczące
kwoty. Wszyscy pamiętamy
renowację Kalwarii Wejherowskiej, modernizację ul.
Wałowej, rewitalizację Parku Miejskiego czy budowę
nowego WCK - Filharmonii
Kaszubskiej za pieniądze
unijne. Z kolei ulica Necla
czy Orzeszkowej powstały z
dofinansowania pozyskanego w ministerstwach. Razem
to już ponad 100 mln zł.

Korzystają
mieszkańcy

- W obecnej kadencji pozyskane do budżetu środki
zewnętrzne zainwestowano
m.in. w budowę węzłów drogowych - Wejherowo (Kwiatowa) i Śmiechowo (Zryw),
budowę sali sportowej przy
wejherowskiej „dziewiątce”,
zadaszenie lodowiska przy
Szkole Podstawowej nr 8.
Przeprowadzonych
zostało szereg inwestycji związanych ze likwidacją starych

Wejherowo się zmienia
i dalej będziemy je zmieniali
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt:
Szeroko korzystamy ze
środków unijnych, ale również dotacji ministerialnych
czy funduszy ochrony środowiska. Dobrze wykorzystujemy szanse, które mamy.
Wszyscy wejherowianie na
tym skorzystali. Wejherowo
się zmienia i dalej będziemy
je zmieniali. Moim celem
jest, aby w Wejherowie żyło
się bardziej komfortowo, aby
nasi mieszkańcy czuli się tu
dobrze. Chcę kontynuować
wizję rozwoju Wejherowa miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców i
jestem do tego przygotowany. Zobowiązałem się zakończyć wielkie inwestycje
drogowe, które rozpocząłem.

pieców i zmianą systemu
grzewczego na proekologiczny - wylicza Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta
zajmująca się inwestycjami.

Kultura i edukacja

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewcz, który odpowiada za oświatę,
sprawy społeczne oraz kulturę dodaje: - W minionych
czterech latach dotacje zostały wykorzystano także
w sferze kultury, edukacji
i opieki społecznej. W sferze kultury - poprzez zakup
wyposażenia - umożliwiono
korzystanie z kina osobom
niewidomym i słabowidzącym oraz niesłyszącym. Zrealizowano projekty teatralne
i artystyczne. Dzięki unijnym
funduszom miasto zdobyło

Poprawa komunikacji na ul. Ofiar Piaśnicy

Będzie bezpieczniej

Dwa nowe ronda na ulicy Ofiar Piaśnicy zastąpiły dawne niebezpieczne skrzyżowania z ulicami Karnowskiego oraz Graniczną
i Lelewela. Ta zmiana poprawia komfort jazdy i bezpieczeństwo
kierowców oraz mieszkańców tego rejonu miasta - podsumowuje
prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Mam wiele nowych pomysłów, ale też doświadczenie zdobywane przez lata
pracy na rzecz miasta, wiedzę i umiejętność skąd wziąć
na to środki i jak te zmiany
wprowadzić. To właśnie zadania na kolejną kadencję.
Mam dobry zespół współpracowników, zawsze też
pomagali mi wszyscy członkowie i radni z Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”.
środki na projekty edukacyjne - zakupi tablic interaktywnych, doposażenie gabinetów
lekarskich czy zakup książek do wejherowskich szkół
i biblioteki. Fundusze unijne
wykorzystano także na projekty społeczne – utworzenie
klubu Integracji Społecznej
Śródmieście, na pomoc żywnościową czy na projekty aktywizacji zawodowej.

Dotrzymana
obietnica

Jak czytamy na stronie
www.wolewejherowo.
pl, pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych jest realizacją jednego z podstawowych
punktów programu Ruchu
Społecznego „Wolę Wejherowo”, którego liderem jest
Krzysztof Hildebrandt.

Zakres inwestycji był bardzo szeroki. Powstały dwa
ronda, przebudowano drogi
na odcinku 665 mb, wybudowano ścieżkę rowerową o
długości 380 mb oraz chodniki o długości 1 200 mb.
Ułożono 900 mb sieci wodociągowej, przebudowano
kanalizację deszczową wraz
z budową 60 wpustów deszczowych, przebudowano sieć
gazową oraz wybudowano
nowe kanały technologiczne
dla przyszłego monitoringu.
Powstało także nowoczesne oświetlenie uliczne z 42
lampami ledowymi i dodatkowym oświetleniem przejść
dla pieszych. Skablowano linię elektroenergetyczną w
miejsce linii napowietrznej
w całej ulicy Karnowskiego.
Przebudowano
zatoki
autobusowe w rejonie przystanków, a także zjazdy do
nieruchomości. Wykonano
nowe oznakowanie pionowe
i poziome oraz zagospodarowano zieleń w granicach
pasa drogowego.
- Wspólnie z prezydentem
Wejherowa
Krzysztofem
Hildebrandtem podejmujemy działania dla usprawnienia komunikacji, aby
kompleksowo wyprowadzać
ruch z miasta i przekierowy-

Zachodnie Połączenie Drogowe Wejherowa

jest realizowane etapami, zgodnie z planem.
Pierwsze rondo na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy i
Karnowskiego jest początkiem budowy ul. Karnowskiego do ul. Przemysłowej i dalej - nowej ulicy aż do drogi
krajowej nr 6. Ta droga łączyć się będzie z wybudowanym
już Węzłem Działki, prowadzącym do ulicy Sobieskiego-Sucharskiego.
Drugie rondo na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy-Granicznej- -Lelewela jest elementem połączenia przez ulice
Lelewela i Nadrzeczną do ul. Chopina. Wkrótce rozpocznie się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chopina Nadrzeczna i ten fragment zostanie zakończony.
Brakujący odcinek ul. Staromłyńskiej jest obecnie projektowany, a więc w niedalekiej przyszłości mieszkańcy
zyskają wygodne, utwardzone połączenie ul. Sobieskiego z ul. Necla.

wać go poza centrum. Ruch
będzie coraz większy, dlatego myślimy o kolejnych inwestycjach - mówi starosta
wejherowski Gabriela Lisius podkreślając, że każda
arteria drogowa jest potrzebna żeby usprawniać ruch i
poprawić bezpieczeństwo.
- To inwestycja przez
wiele lat oczekiwana przez
mieszkańców tej dzielnicy mówią radni Krzysztof Gajewski i Paweł Formela.
- Nam wszystkim łatwiej się
będzie poruszać

Całkowity koszt tej inwestycji drogowej wyniósł
4 866 626,08 zł brutto.
Miasto otrzymało pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego na
przebudowę
skrzyżowania ulicy Granicznej z
ulicą Ofiar Piaśnicy w wysokości 1 mln zł.
Udział finansowy PEWIK (sieć wodociągowo-kanalizacyjna) wyniósł
451 764,14 zł brutto.
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KULTURA, EDUKACJA
Koncerty, kino, joga, zumba

Rozrywka i rekreacja
w Parku Miejskim
Koncerty w ramach „Muzycznego Lata”, treningi jogi albo żywiołowa zumba to tylko niektóre propozycje ciekawych zajęć i imprez,
organizowanych latem w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w
Wejherowie. W amfiteatrze, jak co roku, odbywają się seanse „Kina
pod gwiazdami”, a dla dzieci przygotowano spacery edukacyjne, o
których piszemy obok.

Podczas inauguracyjnego, czerwcowego spaceru edukacyjnego z dziećmi spotkali
się: zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz i kierownik działu edukacyjnego WZNK
Fot. Urząd Miejski
- Paweł Formela.

Dzieci poznają przyrodę

Spacery edukacyjne
W Parku Miejskim odbywają się spacery edukacyjne dla najmłodszych, organizowane przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych.
Na niektórych trasach
dzieci i młodzież poznają
faunę, czyli roślinność wejherowskiego parku, a na
innych uczestnicy przyglą-

W ostatnią niedzielę, 1 lipca publiczność
w parku bawił zespół Majestic.

W każdą niedzielę lipca i sierpnia w parku odbywają się występy w ramach cyklu
„Muzyczne Lato”. W ostatnią niedzielę,
1 lipca, publiczność bawił zespół Majestic z
Gdańska, znany z żywiołowych koncertów.
Bawił dosłownie, bo oprócz muzyki było dużo żartów i wspólnej zabawy.
W najbliższą niedzielę 8 lipca o godz.
17.00 na małej scenie w parku zagra Kwartet smyczkowy AQuartet. Koncert „Od Abby do Queen, czyli muzyczny alfabet lat 60 i
70” zapewne spodoba się nie tylko dojrzałym
słuchaczom, ale też młodzieży.
15 lipca, wyjątkowo o godz. 15.00 dla
mieszkańców Wejherowa zaśpiewa Natalia
Capelik-Muianga, wokalistka urodzona
w Gdańsku, uznawana za jeden z ciekawszych głosów młodego pokolenia. Natalia
Capelik-Muianga jest finalistką programu
„Mam Talent” i laureatką wielu konkursów
wokalnych.
Aktywne soboty to propozycja dla tych,
którzy chcą zaczynać kolejne weekendy na
sportowo. W każdą sobotę lipca i sierpnia w
parku o godz. 10 profesjonalni trenerzy prowadzą zajęcia sportowe. W tym roku podczas zajęć zorganizowany został darmowy
kącik animacyjny dla dzieci.
Lato sprzyja praktykowaniu jogi w plenerze. Zajęcia jogi, finansowane przez Prezydenta Miasta Wejherowa, odbywają się w
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dają się jego skrzydlatym i
innym mieszkańcom.
Spacery będą się odbywać cyklicznie w każdy wtorek i czwartek o godz.13.00,

aż do 31 sierpnia.
Na spacer można się zapisywać pod numerem tel.
668-686-490.

Zwiedzanie miasta i ratusza

Nie tylko dla turystów
Nie tylko turyści, ale także mieszkańcy Wejherowa mogą
zwiedzić miasto z przewodnikiem. Wejherowo i Kalwarię Wejherowską - perłę wśród obiektów sakralnych - można zwiedzić
bezpłatnie z przewodnikiem od 6 lipca do 24 sierpnia. W środy i
niedziele wycieczki prowadzone są Szlakiem Nut Kaszubskich.
każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 9.30
do 26 sierpnia, na trawniku za Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Z kolei w każdą środę o godz. 18.30
(do 29 sierpnia) przy altanie w wejherowskim parku prowadzone są zajęcia zumby.
Wszyscy mogą spróbowac sowich sił w tym
tańcu, a przy okazji spalić wiele kalorii.
Wejherowskie Kino pod Gwiazdami zaprasza w każdy czwartkowy wieczór
do wejherowskiego Amfiteatru. Seanse
rozpoczynają się o godz. 21.30, a wstęp
jest wolny. Podczas wkacji będzie można
obejrzeć filmy: La la Land, Paddington,
Ukryte Piękno, Najlepszy, Kong: Wyspa
Czaszki, Bardzo Fajny Gigant, Nice guys,
Przełęcz ocalonych.

Zbiórka codziennie o
godz. 11.00 przy pomniku
Jakuba Wejhera. Grupy zorganizowane proszone są o
wcześniejsze zgłoszenie pod
nr tel. 58 677 70 58.
Zabytkowy budynek ratusza w Wejherowie, w którym zorganizowano ciekawe
sale historyczne i regionalne, można odwiedzić przez
7 dni w tygodniu. Na turystów oraz na mieszkańców
czekają m.in. sala historii
i tradycji, cela więzienna, makiety miasta oraz

Kalwarii Wejherowskiej,
a także multimedialna
sala „Wejherowo okresu
międzywojennego”.
Ratusz dostępny jest dla
zwiedzających: od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-15.00, a w soboty i niedziele w godz. 11.00-15.00.
Wejherowskie Centrum
Kultury zaprasza w godz.
14.00-19.00 na taras widokowy
Filharmonii
Kaszubskiej, z którego rozciąga się wspaniały widok na
Wejherowo i Kalwarię.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA
Danuta Balcerowicz odeszła na emeruturę Stanisław Janke pisze od 40 lat

Podziękowania dla
dyrektor biblioteki

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się pożegnanie wieloletniej dyrektor tej placówki Danuty Balcerowicz,
która przeszła na emeryturę.
W uroczystym spotkaniu
pożegnalnym uczestniczył
prezydent Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca
Arkadiusz Kraszkiewicz
oraz przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz. Byli też dyrektorzy i
kierownicy placówek oświaty oraz kultury, twórcy i
działacze kultury, a także
pracownicy biblioteki.
Prezydent
Wejherowa,
dziękując Danucie Balcerowicz za 14-letnie kierowanie biblioteką powiedział,
że dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i wizjonerskiemu podejściu do
wykonywanych obowiązków,
Miejska Biblioteka Publiczna z Wejherowską Biblioteką
Cyfrową stała się nowoczesną „biblioteką przyszłości”.
Poza funkcjonalnością i nowoczesnym wyposażeniem,
odbywają się tam atrakcyjne
spotkania z pisarzami, artystami i innymi interesującymi ludźmi. W Bibliotece
funkcjonuje teatr amatorski,
kluby czytelnicze, odbywają
się konkursy literackie.
Za inicjatywy i działania
na rzecz czytelnictwa i rozwoju kultury Krzysztof Hildebrandt wyróżnił Danutę
Balcerowicz nagrodą Prezy-

Fot. Urząd Miejski
denta Miasta Wejherowa.
Wśród gości, składających podziękowania za
współpracę znaleźli się
m.in. literaci - Adam Klein, Stanisław Janke i
Mirosław Odyniecki, dyrektorzy placówek kultury i oświaty m.in. Jolanta
Rożyńska, Tomasz Fopke, Olga Tomaszewska,
Wioleta Podolska i Stefan Mazur. Był również komendant Straży Miejskiej
Zenon Hinca oraz przedstawicielki WUTW - Krystyna Laskowska i Bogna
Zubrzycka.
Na ostatniej sesji Rady Miasta włodarze miasta

wraz z radnymi uroczyście
podziękowali i pożegnali
Danutę Balcerowicz. Oklaski radnych, wyrażające
uznanie za dobre kierowanie placówką, trwały bardzo długo.
Za współpracę i życzliwość
pani Danucie serdecznie
dziękuje również redakcja
„Pulsu Wejherowa”.
* * *
Decyzją prezydenta funkcję p.o. dyrektora biblioteki pełnić będzie Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek,
aż do ogłoszenia wyników
konkursu na wolne stanowisko, który odbędzie się we
wrześniu br.

„Errata” zaprasza
Biblioteczna grupa teatralna „Errata”, która działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie, poszukuje chętnych do udziału w amatorskim ruchu scenicznym. Zapisy potrwają do 20 lipca br. w Wypożyczalni dla Dorosłych.
Do grupy mogą się zapisać osoby pełnoletnie. Zajęcia odbywają się w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14,
raz w tygodniu, w godzinach
popołudniowych w terminie ustalonym ze wszystkimi
uczestnikami.
Biblioteczna grupa teatralna działa od dwóch lat.
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Pierwszym etapem działalności „Erraty” były warsztaty
teatralne, które przygotowały
aktorów-amatorów do występów scenicznych. W drugim
etapie „Errata” wzięła udział
w przedstawieniach: wieczorze poetycko-muzycznym z
okazji Międzynarodowego
Dnia Chorego, czy spektaklu
dla dzieci „Poplątane bajki”

z okazji Pikniku Literackiego. Członkowie „Erraty” wzięli udział m.in. w Narodowym
Czytaniu, prezentując inscenizowane fragmenty „Wesela” S. Wyspiańskiego oraz w
spektaklu
charytatywnym
„Na wodzie”.
Szczegółowe informacje
pod nr tel. 58 677 65 72, www.
biblioteka.wejherowo.pl

Trzy książki na jubileusz

Wejherowianin Stanisław Janke, pisarz, dziennikarz, publicysta,
obchodzi w tym roku 40-lecie pracy twórczej. Z tej okazji Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przygotowuje
uroczystość, połączoną z promocją trzech książek S. Janke: zbioru wierszy kaszubskich dla dzieci, wyboru wierszy kaszubskich z
czterdziestu lat i antologii reportaży z lat 1979-2015.
Jubileuszowe spotkanie w
muzeum odbędzie się wprawdzie 4 grudnia o godz. 18.00,
ale już dzisiaj przypominamy, że Stanisław Janke
(rocznik 1956) zadebiutował
jako poeta w „Pomeranii w
1977 roku. Jest autorem 27
książek literackich, w tym
poza poezją, dwóch powieści w języku kaszubskim,
czterech powieści w języku
polskim, dwóch przekładów
z języka kaszubskiego na
polski i trzech tłumaczeń
dzieł Adama Mickiewicza na
język kaszubski, w tym jego
arcydzieła „Pan Tadeusz”.
Autor ma w swoim dorobku
także biografie ks. Leona
Heyego i pierwszego poety
kaszubskiego Hieronima Derdowskiego. Jest członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu.
Pierwsza z zaplanowanych na grudniową promocję
książek zawiera I wydanie
zbioru wierszy „Żużónka
jak mrzónka. Kołysanka

z marzeń” (Gdańsk 1984) i
III wydanie tomiku wierszy
„Krôjczi pôjczi” (Wejherowo 1995, Gdynia 1997) w
znormalizowanej pisowni
kaszubskiej. Wydawcą publikacji jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, dzięki
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wiersze z tego tomiku są
wykorzystywane w nauczaniu języka kaszubskiego w
szkołach podstawowych.
Druga książka nosi tytuł
„Kaszëbskô dwigô sã w
spiéwie. Wiérztë wëbróné”. Jest to wybór autorski
najlepszych wierszy z ośmiu
tomików poezji i kilku antologii, opublikowanych w latach
1977-2017. Książka zawiera
także kilkanaście niepublikowanych wierszy. Redaktorem
wyboru poezji autora jest
poeta Roman Drzeżdżon,
a autorką grafik Gracjana
Pòtrëkùs. Książka ukaże się
nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej, dzięki wsparciu
samorządów: Powiatu Wejherowskiego, Gminy Lipusz
i Gminy Wejherowo.
Na kolejną książkę „Język u wagi. Opowieści o
Kaszubach nieznanych”
złoży się 50 reportaży historycznych. Teksty, pisane
staranną polszczyzną, mają
duże walory zarówno poznawcze, jak i literackie. Reportaże
opublikowane zostały przez
Stanisława Jankego w latach
1979-2015 na łamach miesięcznika „Pomerania”, z którym autor był związany przez
25 lat. Książka pod redakcją
Katarzyny Kiedrowskiej-Zagozdon, wydana zostanie
przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
dzięki wsparciu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
obejmującego lata 2016-2018.
Koordynatorką realizacji tej
dotacji z ramienia muzeum
jest Anna Kąkol.

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.
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KULTURA
Niezwykły koncert w Kolegiacie

Na scenie Filharmonii Kaszubskiej

Dyrygent Dawid Runtz „Dzień Świra”
otrzymał Medal Róży tylko dla dorosłych
Koncert Oratoryjny w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej
był dla wszystkich miłośników muzyki prawdziwą duchową ucztą.
Znakomitą orkiestrą dyrygował utalentowany Dawid Runtz, pochodzący z Wejherowa. Młody dyrygent został wyróżniony przez
prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta Medalem Róży.
Koncert odbył się w czerwcu w wejherowskiej Kolegiacie. Polska Opera Królewska
pod batutą wejherowianina Dawida Runtza zaprezentowła wybitne utwory
religijne Wolfganga Amadeusza Mozarta i Stanisława
Moniuszki. Słuchacze mogli
podziwiać liczny zespół artystów - muzyków, chórzystów
i solistów.
- Dzisiejszy koncert jest
dla nas wielkim duchowym
świętem, a dla wejherowian
koncertem szczególnym, ponieważ dzisiaj, w roli dyrygenta, po raz pierwszy
wystąpi przed mieszkańcami swojego rodzinnego
miasta Dawid Runtz - powiedział prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt. Jako włodarz Wejherowa jestem dumny z faktu, że tak
wielki artysta wywodzi się z
Grodu Wejhera. Chciałbym
przypomnieć, iż pierwsze
muzyczne szlify nadała Panu Dawidowi wejherowska
Szkoła Muzyczna I stopnia.
Dzisiaj. Dawid Runtz jest
absolwentem Uniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w
klasie Antoniego Wita, profesora dyrygentury. Panie
Dawidzie, kocha Pan dyry-

genturę i właśnie to uwielbienie a także zrozumienie
muzyki, pozwoliło sięgnąć
szczytów. Za Pańskie dotychczasowe dokonania, za
szerzenie kultury muzycznej
oraz dobrego imienia Polski
i Wejherowa na arenie światowej, w imieniu własnym
i władz Miasta Wejherowa,
chciałbym Pana uhonorować
„Medalem Róży”, odznaczeniem, które przyznawane
jest wybitnym osobistościom
za szczególne zasługi dla
Miasta Wejherowa.
Dawid Runtz ze wzruszeniem odebrał nagrodę z
rąk K. Hildebrandta.
- Dziękuję z całego serca
za przyznane odznaczenie,
czuję się zaszczycony i zaskoczony, nagroda jest dla
mnie wielką niespodzianką - powiedział młody dyry-

gent. - Jest to odznaczenie
dla całego zespołu i traktuję ją jako asumpt do dalszej
mojej pracy artystycznej.
Podczas koncertu słuchacze usłyszeli: Te Deum
i Mszę Koronacyjną C-dur
Wolfganga
Amadeusza
Mozarta oraz III Litanię
OstrobramskąStanisława
Moniuszki.
Obok orkiestry wystąpili: Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek - sopran,
Dorota Lachowicz - mezzosopran, Tomasz Krzysica - tenor oraz Krzysztof
Łazicki - bas.
Koncert odbył się pod
honorowym
patronatem
Prezydenta
Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta
oraz Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja
Leszka Głódzia.

Filmowy „Dzień Świra” w reżyserii Marka Koterskiego szturmem
wszedł do kin w czerwcu 2002 roku. Od tamtej pory zdobył status
filmu kultowego. 15 lat po premierze kinowej ta tragikomiczna historia powróciła w wersji scenicznej jako „Dzień świra - opera|musical”. 13 lipca zobaczymy ten spektakl w Wejherowie.
Gorzka komedia, opowiadająca historię Adasia Miauczyńskiego - rozwiedzionego
polonisty, który boryka się z
przygnębiającą go codziennością - zdobyła sympatie
widzów i uznanie krytyków.
W przedstawieniu według
libretta Marka Koterskiego i z muzyką Hadriana
Filipa Tabęckiego, wyreżyserowanym przez Marcina Kołaczkowskiego,
widzowie odnajdą wszystko
to, co najlepsze w pierwowzorze: ciekawe rozwiązania inscenizacyjne oraz doskonałe
kreacje aktorskie.
W głównego bohatera
wcieli się Maciej Miecznikowski , którego w Wejherowie przedstawiać nie
trzeba (pan Maciej jest absolwentem wejherowskiego I LO im. Króla Jana III
Sobieskiego). Najważniejsze kobiety Adasia zagra
zjawiskowa i przezabawna
Joanna
Kołaczkowska
(artystka kabaretu Hrabi).
Jako Synuś Sylwuś wystąpi Michał „Misiek”
Koterski (grający tę rolę
również w filmie). W pozostałych rolach zobaczymy
członków Kwartetu Rampa:
Joannę Pałucką, Annę
Ścigalską, Stefana Każu-

ro, Grzegorza Kuciasa.
Oryginalny tekst, zachowujący charakterystyczny
styl Koterskiego, łącznie z
wulgaryzmami i powiedzonkami, które na stałe weszły
do języka potocznego – zostanie zaprezentowany na
scenie Filharmonii Kaszub-

skiej w niekonwencjonalnej
formie
operowo-musicalowej, 13 lipca o godz. 19.00.
Spektakl
przeznaczony jest dla widzów powyżej
szesnastego roku życia.
Szczegóły:
www.wck.org.pl

Jubileuszowy XX Zjazd Kaszubów w Luzinie
Jubileuszowy, XX Światowy Zjazd Kaszubów odbędzie się w najbliższą sobotę, 7 lipca w Luzinie, w powiecie wejherowskim. To największa plenerowa impreza na Kaszubach - święto muzyki kaszubskiej, promocja kultury naszego regionu, a przede wszystkim spotkanie i integracja społeczności kaszubskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
7 lipca w Luzinie na uczestników zjazdu czekają atrakcje. Nie zabraknie występów na scenie oraz jarmarku kaszubskiego.
O godz. 10.00 do Luzina przyjedzie pociąg Transcassubia, którym przyjadą uczestnicy zjazdu. Barwny pochód
uczestników przejdzie z dworca do kościoła św. Wawrzyńca
gdzie o godz. 11.00 rozpocznie się msza św.
Zanim uroczystość i zabawa przeniesie się na boisko

GOSRiT przy ul. Olimpijskiej, o godz. 13.30 przy ul. Mickiewicza zpalanowano odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej profesorowi Gerardowi Labudzie.
Oficjalne rozpoczęcie zjazdu zaplanowano o godz. 13.45.
W pogramie imprezy znajdą się takie atrakcje, jak Turniej Baśki Kaszubskiej, Mistrzostwa Świata Kaszubów w
piłce nożnej 6-osobowej, stoiska regionalne i koncerty. Na
scenie wystąpią artyści: grupa Fucus, Zespół Pieśni i Tańca

Sierakowice, Zgrywańce, Black Biceps i kapela Cipaga. Zaśpiewają wokalistki: Weronika Korthals, Ewelina Pobłocka,
Przypomnijmy, że poprzednie Zjazdy Koszubów odbywały się po kolei we wszystkich kaszubskich miastach i
miasteczkach. Tym razem po raz pierwszy zjazd odbędzie
się na wsi. W naszym powiecie wydarzenie to miało już
miejsce w Wejherowie (w 2001 roku), w Redzie (2015) i
Rumi (2017). Teraz odbędzie się po raz czwarty.
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WYDARZENIA W POWIECIE
29 krwiodawców, 13 050 ml krwi

Akcja w Bolszewie
W Bolszewie 23 czerwca br. odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Organizatorzy zebrali tego
dnia 13 050 ml krwi.

Dzień Sportu Niepełnosprawnych

Na zbiórkę zgłosiło się 39 osób, a 29 zakwalifikowanych krwiodawców oddało cenny dar.
6 osób oddało krew po raz pierwszy.
- Dziękuję krwiodawcom oraz ekipie autobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Gdańsku, a także Ochotniczej Straży Pożarnej Bolszewo - mówi Ewa
Trocka, prezes Klubu HDK PCK Wejherowo,
organizatorka akcji. - Za pomoc w promocji
wydarzenia dziękuję również księdzu proboszczowi, panu sołtysowi oraz mediom.

Zabawa i integracja
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” w Wejherowie z pomocą wolontariuszy, w tym sportowców
i tancerzy, zorganizowało Dzień Sportu. Olimpiada, połączona z
festynem integracyjnym odbyła się przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Wejherowie.
Poprzez
konkurencje
sportowe podopieczni z zaprzyjaźnionych placówek z
całego powiatu wejherowskiego mieli okazję się lepiej
poznać i przede wszystkim
dobrze się bawić.
Uczestnicy
próbowali
swoich sił w przeciąganiu
liny, tańczyli, a także uprawiali CrossFit. Wszystko
pod okiem prawdziwych fachowców z tych dziedzin.

Świetojańskie świętowanie w Robakowie

Ku czci świętego Jana
W Robakowie odbyła się uroczystość
ku czci patrona wsi
św. Jana Chrzciciela.
Figura tego świętego
stoi w centrum wsi.

Panie dzielnie walczyły z panami w konkurencji przeciagania liny.
					
Fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Tradycyjnie odprawiona
została msza święta, po której mieszkańcy wsi i gminy Luzino wzięli udział we
wspólnej zabawie z atrakcjami. Były m.in. występy artystyczne i konkursy,
uroczyste zapalenie ogniska
oraz pokaz sztucznych ogni.

Fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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KULTURA
Wejherowskie Centrum Kultury

Czerwcowe sukcesy
Grupy choreograficzne Wejherowskiego Centrum Kultury, którymi opiekuje się Elżbieta Czeszejko odniosły sukces na ogólnopolskim turnieju tanecznym, a spektakl dyplomowy instruktorki
WCK Alicji Araszkiewicz „Mała Księżniczka” zdobył nagrodę specjalną na międzynarodo0wym festiwalu teatralnym.

Fot. Archiwum Chóru

Udany rok chóru SP nr 9 w Wejherowie

Wyśpiewali nagrody
Zakończony niedawno rok szkolny był bardzo udany dla Chóru
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie pod dyrekcją Aleksandry
Janus. Nagrody na przeglądach i festiwalach, a także zakwalifikowanie chóru do ogólnopolskich konkursów to prawdziwe pasmo sukcesów.
W maju br. uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 9
pod kierunkiem znakomitej
dyrygentki wyśpiewały „Złote Pasmo” na XX Przeglądzie
Chórów Regionu Pomorskiego w ramach Programu
Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska w Gdańsku.
Niecały miesiąc później
podczas XIV Kaszubskiego
Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie
szkolny chór z wejherowskiej „Dziewiatki” zdobył
Złoty Dyplom. Co ciekawe
wystąpił jako jedyny chór
dziecięcy w kategorii chóry
świeckie. W tym samym czasie, czyli w połowie czerwca
br. chór otrzymał informację, że zakwalifikował się do
II etapu Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych
„Niepodległa” w Gdańsku.
Przegląd ma formę konkursu i odbędzie się w październiku 2018 r. w Gdańsku.
Ogromnym
wyróżnieniem dla wejherowskiego
chóru jest również kwalifikacja do XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a
Cappella Dzieci i Młodzieży
w Bydgoszczy. Festiwal ten
odbędzie się w dniach 26-28
października br.
- W naszej kategorii, czyli

w grupie chórów szkolnych
do lat 16 zostało zakwalifikowanych 8 chórów wybranych
spośród zespołów z całej Polski - informuje Aleksandra
Janus. - Kwalifikacja odbyła się na podstawie przesłanych nagrań z repertuarem
konkursowym. Bardzo się
cieszymy z tego wyróżnienia.
Aleksandra Janus, która
jest dyrygentem znanego i
odnoszącego sukcesy Chóru
Camerata Musicale, rozpoczęła współpracę z Chórem
Szkoły Podstawowej nr 9 we
wrześniu 2015 roku. Wówczas dyrygentką szkolnego
zespołu była dyrektor SP nr
9 - Olga Tomaszewska. Od
stycznia 2016 roku przekazała ona chór całkowicie w
ręce Aleksandry Janus, która samodzielnie prowadzi
ten dziecięcy zespół. Zapytana o to, czy łatwiej i przyjemniej pracuje się z dziećmi czy
z dorosłymi śpiewakami, pani Aleksandra stwierdziła,
że wiek nie jest najważniejszy, ale pasja i zaangażowanie. Zarówno chórzystów,
jak i dyrygenta. I to właśnie
jest recepta na sukces.
- Na próby z dziećmi, jak
i dorosłymi przychodzę z takim samym zapałem do pracy i z entuzjazmem. Nie mogę

powiedzieć, że z którymś zespołem pracuje mi się lepiej
- mówi pani dyrygent. - Moi
chórzyści, niezależnie od
wieku, traktują śpiewanie w
chórze z prawdziwym zaangażowaniem. Muszę dbać o
to, aby ciągle rozwijali swoje umiejętności i czerpali radość ze wspólnych wykonań.
Dorośli są świadomi konieczności ciągłego ćwiczenia
i żmudnej pracy, ale jak sprawić, aby uczniowie chętnie
przychodzili na próby?
- Nasze zajecia nie ograniczają się do prób i występów
- wyjaśnia A. Janus. - Jeździmy na warsztaty, które
służą integracji, bierzemy
udział w różnych projektach
artystycznych. Na próby zapraszam ekspertów. Kiedy
przygotowywaliśmy się do
konkursu w Żukowie odwiedził nas Tomasz Fopke,
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
i ćwiczył z nami kaszubską
wymowę. Podczas prób panuje dobra atmosfera, zawiązują się przyjaźnie, co
pomaga we wspólnej pracy.
Zapewne pomaga też w
osiąganiu sukcesów, których życzymy chórowi w kolejnym roku szkolnym.

Na Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Nadmorskie
Rytmy” w Łebie rywalizacja była ogromna. Wystąpiły grupy z Gdańska, Gdyni,
Koszalina, Szczecina, Pucka, Środy Wielkopolskiej,
Lęborka i Słupska.
Formacje WCK, przygotowane przez choreograf
Elżbietę Czeszejko, pokazały się z najlepszej strony
i wszystkie stanęły na podium. Grupa Baccarki była
niepokonana i trzykrotnie
zajęła pierwsze miejsce.
To nie koniec sukcesów
WCK. Spektakl dyplomowy Alicji Araszkiewicz
(instruktorki
Wejherowskiego Centrum Kultury)
„Mała Księżniczka”, który
premierę miał w Filharmonii Kaszubskiej w marcu

br., gościł na Festiwalu Teatralnym The International
Children’s Theater Festival
Sopot 2018 - ICTFE.
Na jego zakończenie Honorowa Kapituła Festiwalu w osobach: Magdaleny
Grzebałkowskiej, Joanny Czajkowskiej i Leszka
Możdżera przyznała przedstawieniu „Mala Księżnicz-

ka” nagrodę specjalną za
przekonujące pomysły inscenizacyjne, bardzo dobre wyczucie teatralnej przestrzeni,
umiejętne budowanie napięcia, zamaszyste sceny
zbiorowe, pozytywne przesłanie oraz za to, że za pomocą prostych środków udało
się nadzwyczaj zręcznie odzwierciedlić realia epoki.

Oto wyniki formacji tanecznych WCK na turnieju w Łebie:
Bąbelki Mini - 3 miejsce w kategorii freestyle do lat 8, Bąbelki Mini - 3 miejsce w kat. jazz do lat 8, Bąbelki - 1 miejsce
w kat. show dance do lat 8, Baccarki - 1 miejsce w kat. taniec
klasyczny 12-15 lat, Baccarki - 1 miejsce w kat. jazz do lat 11,
Baccarki mini formacja -1 miejsce w kat. taniec współczesny
12-15 lat., Baccara Junior -2 miejsce w kat. inne formy 12-15
lat, Baccara Junior -2 miejsce w kat. taniec współczesny 1215 lat, Baccara - 2 miejsce w kat. inne formy powyżej 15 lat.

Reprezentanci WCK odbierają nagrodę specjalną Festiwalu Teatralnym The
International Children’s Theater Festival Sopot 2018 - ICTFE.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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SPORT
Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego Judo. Puchar Polski

Piłka nożna

Celnie rzucali do kosza Dla Agaty Syski Liga
W Wejherowie odbył się turniej koszykówki ulicznej pod nazwą
„Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. Zwycięzcą w kategorii
Open Mężczyzn została ekipa braci „Rataj Team” w składzie: Łukasz,
Daniel, Piotr oraz Jacek Ratajczakowie. W kategorii Open Kobiet zwyciężył zespół „MLG” w składzie: Barbara Baranowska, Zuzanna Bartyska, Jagoda Jasińska oraz Patrycja Waleszczak.
W turnieju wystartowały
34 zespoły i ok. 140 uczestników. W rywalizacji chłopców w kategorii Junior, czyli
z roczników 2002-2004 wystąpiło 7 ekip, a zwyciężył
zespół Łyski. W najmłodszej kategorii, czyli Mini
Basket Chłopców wygrał
zespół Świstaki, natomiast
w rywalizacji dziewcząt wygrała drużyna Blue Girls.
W zawodach rozegrano konkurs rzutów za trzy punkty,
w którym zwycięzcą wśród
chłopców został Albert Szymański, a w gronie dziewcząt triumfowała Adrianna
Kownacka.
Wśród zawodników znalazł się Łukasz Ratajczak mistrz Polski Kadetów z UKS
Óśemką Wejherowo, reprezentant Polski w koszykówce
drużyn młodzieżowych.
Najlepsze trzy zespoły w
OGŁOSZENIE
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każdej kategorii otrzymały
nagrody rzeczowe, a zwycięzcy w kategorii open mężczyzn dodatkowo wygrali
czek w wysokości 1000 zł.
Każdy uczestnik Streetballa
Małego Trójmiasta Kaszubskiego otrzymał nagrodę.
Głównym organizatorem

streetballa był klub UKS
Basket Ósemka Wejherowo.
Podziękowania należą się
Urzędowi Miasta w Wejherowie i Starostwu Powiatowemu w Wejherowie oraz
dyrektor Zespołu Szkół nr
3 w Wejherowie - Danucie
Czernewskiej.

Wejherowianka Agata Syska (AZS-AWFiS
Gdańsk) trenująca w UKS Team Dragon Wejherowo zdobyła złoty medal w Pucharze Polski w XVII Judo Baltic Cup.
Po ponad 6-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją do rywalizacji powróciła nasza utalentowana judoczka z
Wejherowa, która na początku roku została powołana przez
Polski Związek Judo do kadry narodowej juniorek młodszych. Podczas jednego z największych turniejów w Polsce
nie dała szans rywalkom w kategorii wagowej -48kg i pewnie sięgnęła po złoto pokonując wszystkie swoje przeciwniczki przed czasem.
Sukces jest tym większy bo w tej kategorii startowało
aż pięć medalistek Mistrzostw Polski Młodziczek. A. Syska
jednak się nie przestraszyła i pewnie rozstrzygnęła walki
na swoją korzyść.

sołecka

W Luzinie rozegrany został ostatni wiosenny mecz
Luzińskiej Ligi Sołeckiej, w
którym Zelewo pokonało
Robakowo 6:1.
Dzięki temu zwycięstwu Zelewo awansowało na 3 miejsce
w ligowej tabeli. Mistrzami wiosny zostały Cyklopy Wyszecino. Drużyna prowadzona przez
Waldemara Formelę dokonała
nie lada wyczynu wygrywając
wszystkie spotkania. Teraz trwa
wakacyjna przerwa, a na boiska
zawodnicy wrócą 2 września. To
już osiemnasta edycja rozgrywek, które gromadzą co tydzień
blisko 160 piłkarzy amatorów
oraz liczną rzeszę kibiców.
Tabela:
1. Wyszecino
2. Milwino
3. Zelewo
4. Kochanowo
5. Robakowo
6. Kębłowo
7. Sychowo
8. Barłomino
9. Luzino
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SPORT
Zawody siłaczy

Najsilniejszy
Ostaszewski
W kolejnych Ogólnopolskich Zawodach
StrongMan Służb Mundurowych rozegranych
tym razem w Rumi klasą błysnął policjant z
KPP w Wejherowie – Mateusz Ostaszewski,
który te zawody bezapelacyjnie wygrał.
Drugie miejsce zdobył Rafał Kobylarz ze Służby Więziennej, a trzecie Adam Antoskiewicz reprezentant Straży
Granicznej.

Lekka atletyka

Sukces w finale
W XXIV Ogólnopolskim Finale „Czwartków
Lekkoatletycznych” wystartowała reprezentacja powiatu wejherowskiego, która zdobyła
cztery medale (2 złote, 1 srebrny oraz 1 brązowy). W ogólnej klasyfikacji nasz ekipa zajęła wysokie czwarte miejsce.
Sportowcy rywalizowali w sześciu konkurencjach lekkoatletycznych. Trenerami reprezentacji powiatu byli: Mariusz
Walczak - Szkoła Podstawowa w Gościcinie, Ilona Myszk –
SP nr 4 w Redzie, Arkadiusz Szlas - SP nr 6 w Wejherowie,
Maciej Szymański - SP nr 6 w Rumi oraz Tadeusz Pepliński
- SP nr 1 w Rumi.
OGŁOSZENIE

Koszykówka Tenis stołowy. III liga

Pakiet Dobry występ
górą
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w
Wejherowie zakończyła
się VII edycja Wejherowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, organizowana
przez UKS „Basket Ósemka” Wejherowo.
Najlepszym zespołem Amatorskiej Ligi Koszykówki został,
już po raz siódmy, Wejherowski Pakiet. Zwycięska ekipa
grała w składzie: Jakub Bogusz, Piotr Różański, Krystian
Mudlaf, Maciej Bochentin, Łukasz Mudlaf, Adam Spigarski,
Maciej Paczoska, Przemysław
Cybulski, Adam Centkowski,
Łukasz Dudek, Sebastian Wernerowski, Paweł Strychalski i
Piotr Spigarski.
Rozgrywki trwały cztery miesiące, a wzięło w nich udział ponad 120 zawodników. Każda
ekipa rozegrała po 14 spotkań, a
cztery najlepsze 16 gier.

Zakończyły się rozgrywki Pomorskiej III Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018. W rozgrywkach bardzo dobrze wypadł beniaminek,
czyli zespół P&P Stert Wejherowo, plasując się
w końcowej tabeli na wysokim 4 miejscu, odnosząc 10 zwycięstw, 7 porażek i 5 remisów.
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Piłka nożna. Junior Cup
W tegorocznym Turnieju Lotos Junior Cup, który jest podsumowaniem programu „Piłkarska Przyszłość z Lotosem”,
GOSRiT 2006 Luzino przeszedł przez eliminacje grupowe
jak burza. Luzinianie w finałowym turnieju w Malborku,
przegrali z MOP Białystok oraz Pomezanią Malbork i zajęli
dobrą 6 lokatę. W imprezie uczestniczą drużyny z 15 klubów.

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
Noc Świętojańska
W ramach wejherowskiej Nocy Kupały, która poprzedziła Rekonstrukcję Historyczną (piszemy o niej obok),
m.in. grupa JBT przypomniała legendę o kwiecie paproci, a zespół Fucus zaprezentował pokaz gry na bazunie i
innych instrumentach ludowych. Przed publicznością w
Parku Miejskim wieczorem 22 czerwca wystąpili również:
węgierski zespół Tabulatúra régizene-együttes, Teatr Tańca Sarasvati i zespół Żywiołak. Wieczór zakończył się pokazem ognia.
W Noc Świetojańską 23 czerwca na kilku wejherowskich osiedlach zapłonęły tradycyjne ogniska. Mieszkańcy Wejherowo powitali lato na osiedlu Konopnickiej,
Sucharskiego i Fenikowskiego. Były pieczone kiełbaski,
plac zabaw dla dzieci i wspólna zabawa.
Zdjęcia z widowiska pochodzą ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Fot. Piotr Grązka

Rekonstrukcja historyczna na powitanie lata

Żywa lekcja historii

Na powitanie lata, 23 czerwca mogliśmy oglądać w Wejherowie ciekawe widowisko
historyczne. Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego wspólnie z Wejherowskim Centrum Kultury przypomnieli wydarzenia z Potopu Szwedzkiego na Pomorzu. To była ciekawa, żywa lekcja historii.
Była to okazj, aby cofnąć
się do roku 1655, w którym
szwedzkie wojska króla Karola Gustawa zaatakowały
Rzeczpospolitą.
Podczas Rekonstrukcji
Historycznej na wejherowskim rynku odbył się pokaz walk oficerów wiernych
Koronie ze zdrajcą Piotrem

Sarpskim i jego poplecznikami. Szczęk broni ręcznej i
huk armat zobrazował jedną z potyczek, jakie miały miejsce w owym czasie.
Kolejna bitwa, a dokładnie
napad na taborowy wóz kupiecki, został rozegrany w
Parku Miejskim. Uczestnicy wydarzenia mieli również

okazję posłuchać koncertów
muzyki dawnej w wykonaniu zespołów Góra Trolla i
Tabulatúra régizene-együttes z Węgier. Wieczorem na
placu Jakuba Wejhera została rozegrana bitwa obrazująca obronę miasta przed
Szwedami, którą zakończył
przemarsz z pochodniami.

Jak informuje Krzysztof Zdunkowski - prezes
wejherowskiego Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego
w rekonstrukcji historycznej na terenie Wejherowa
uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne m.in. z Warszawy, Krakowa, Zamościa,
Bydgoszczy i Pomorza.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A2, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
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
9 lipca oraz 23 lipca 2018 r.
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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
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