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Inwestycyjny rozmach Skandal!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie dał obiecanych
mieszkańcom pieniędzy na likwidację starych pieców i wymianę ogrzewania. Będzie mniej, przynajmniej na razie, czystego powietrza na Pomorzu.
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w zeszłym roku PiS wymienił władze funduszu na swoich ludzi.
W tle jest wątek polityczno-wyborczy.
Str. 3

Czy czekają nas
ulewy i nawałnice?
W czwartek, 12 lipca w ciągu trzech godzin spadło w Wejherowie więcej deszczu, niż przeciętnie w
ciągu 10 dni lipca! Z taką anomalią pogodową i nadzwyczajną obfitością wody nie jest sobie w stanie
poradzić kanalizacja i wystąpiły zalania, nie tylko
w Wejherowie. Wezwania straży pożarnej były również w Bolszewie, Orlu i Rumi.
Więcej o ulewach na str. 2

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chopina i Nadrzecznej (na zdjęciu powyżej) to ważna i potrzebna, ale nie jedyna inwestycja w Wejherowie. Nowe rondo już wkrótce zastąpi niebezpieczne
skrzyżowanie trzech ulic w centrum Wejherowa: 12 Marca, Judyckiego i Wniebowstąpienia. Inwestycje drogowe prowadzone są także w rejonie wejherowskiego dworca PKP. Poza miastem, na
terenie powiatu wejherowskiego również niemało się buduje. W Kielnie w gminie Szmud właśnie
oddano do użytku pierwsze w województwie pomorskim rondo, będące jednocześnie lądowiskiem
dla śmigłowców! 		
Więcej o inwestycjach na str. 5 oraz str. 8-9

Atrakcyjne lato
w Wejherowie
Letnie koncerty w parku i Kino pod Gwiazdami,
plenerowe zajecia jogi oraz zumby, wakacyjna Biblioteka w Pałacu, zwiedzanie miasta i Kalwarii
z przewodnikiem to niektóre lipcowe i sierpniowe
atrakcje w Wejherowie.
Nikt latem nie powinien się tutaj nudzić. 		
			 Szczegóły na str. 6-7 i 11
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AKTUALNOŚCI
Anomalie pogodowe przyczyną problemów

Ulewy nad powiatem wejherowskim
W czwartek, 12 lipca w ciągu trzech godzin spadło w Wejherowie więcej deszczu, niż
przeciętnie w ciągu 10 dni lipca! Z taką nadzwyczajną obfitością wody nie jest sobie w
stanie poradzić kanalizacja i wystąpiły zalania, nie tylko w Wejherowie
- Wezwania dotyczą nie
tylko Wejherowa, ale i Bolszewa, Orla oraz Rumi.
Mamy ręce pełne pracy - informował w czwartek oficer
dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
Jeśli chodzi o Wejherowo, to nadmiar wody zgromadził się m.in. na drodze
krajowej nr 6 i jezdni serwisowej - ul. I Brygady
Pancernej Wojska Polskiego, w tunelu drogowym pod
„szóstką” i torami kolejowymi, na deptaku - ul. Sobieskiego, na ul. Mickiewicza,
ul. Inwalidów Wojennych,
ul. Harcerskiej, ul. Piotra
Skargi i innych.
Kto odpowiada
za „deszczówkę”?
Za utrzymanie kanalizacji deszczowej odpowiedzialni są zarządcy lub
właściciele poszczególnych
typów dróg. Na drodze krajowej nr 6 i jezdniach serwisowych jest to Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, na drogach
gminnych, powiatowych i
wojewódzkich - odpowiednio
miasto, powiat i województwo, zaś na drogach osiedlowych, wewnętrznych i

prywatnych np. spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe lub właściciele prywatni.
Trzeba
podkreślić
zwłaszcza bardzo słabe
efekty działań Generalnej
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, co objawia się
największymi w mieście
zalewniami właśnie na ul. I
Brygady Pancernej Wojska
Polskiego oraz drogi serwisowej koło budynku biuro-usługowego „Wejher Park”.
Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Generalna Dyrekcja nie posprzątała piachu
po niedawnym remoncie
tunelu, co doprowadziło do
zapchania kanalizacji i jego
zalania (nie zdarzało się to
już ostatnio).
Czy czekają nas
ekstremalne
zjawiska pogodowe?
Media co jakiś czas informują o ostrzeżeniach
naukowców.
Globalna
temperatura osiąga rekordowe poziomy, nadal
wzrasta poziom oceanów i
stężenie dwutlenku węgla
w atmosferze, co powoduje
powstawianie na świecie
anomalii pogodowych jak
np. nadzwyczajne huraga-

Z POLICJI
Próbował wręczyć łapówkę
Za próbę wręczenia łapówki policjantom odpowie 19-letni
mieszkaniec powiatu wejherowskiego, którego zatrzymano w
Redzie. Kierowca jazdę zakończył na słupie oświetleniowym.
Okazało się, że był nietrzeźwy (prawie 2 promile alkoholu w
organizmie) i trzykrotnie oferował policjantom pieniądze. Próbował włożyć plik pieniędzy do kieszeni munduru jednego z
policjantów. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi
kara pozbawienia wolności do lat 2. Kierowca musi się także liczyć z karą dużo wyższą, gdyż za wręczenie korzyści majątkowej
grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Sąd Rejonowy
w Wejherowie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy
w postali dozoru policyjnego.
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ny i deszcze. Te trendy będą tylko się nasilać.
Zdaniem dyrektora Światowego Programu Badań
Klimatu Davida Carlsona
dziś na całej planecie można zauważyć poważne zmiany, które wykraczają poza
ramy pojęcia meteorologów.
„Teraz mamy do czynienia
z czymś zupełnie nowym” podkreślił D. Carlson.
Klimat się więc zmienia
i czekają nas katastrofalne
zjawiska pogodowe, przed

którymi pomimo wysiłków
nie jesteśmy się w stanie w
całości zabezpieczyć. Przykładem jest choćby tragiczna
w skutkach nawałnica, która
w zeszłym roku spustoszyła
południową część naszego
województwa, czy tragiczna
ulewa w Gdańsku z 2016 r.
W Gdańsku, pomimo że w
ostatnich 17 latach wydał aż
400 mln zł na infrastrukturę deszczową i przeciwpowodziową, po dużych ulewach i
tak pojawiają się zalania.

Co robi miasto?

Miasto Wejherowo systematycznie rozbudowuje i usprawnia zarządzaną przez siebie kanalizację deszczową. Poza
budową kanalizacji w nowych ulicach, istniejąca sieć jest remontowana, udrażniana oraz czyszczona.
Ponadto czyszczenie i konserwacja przeprowadzana jest
na rowach melioracyjnych, pełniący często rolę odbiorników
wody deszczowej. W tej kadencji, oprócz budowy kanalizacji
w nowych ulicach, było to 14 większych tytułów remontowo-konserwacyjnych. Dla przykładu, prace wykonane przez
miasto na zbiornikach Potoku Pętkowickiego umożliwiły zatrzymanie znacznych ilości wody, która nie rozlała się w tej
ilości poniżej, m.in. koło bazy PKS-u, zaś roboty przeprowadzone ostatnio na ul. Rejtana i Gryfa Pomorskiego również
pomogły na tych ulicach odprowadzić nadmiar wody. Pomimo pewnych efektów, oczywiście potrzeby w tym zakresie są
duże i jak zapewniają urzędnicy, ulewy są przedmiotem analiz w celu przygotowania kolejnych prac przez Urząd Miejski w Wejherowie. Choć są to prace kosztowne - pozostają
przedmiotem stałej troski miasta.

STRAŻ MIEJSKA
Za dużo testosteronu
Strażnicy Miejscy ujęli sprawcę zniszczenia lustra drogowego, które umożliwia wjazd z ulicy podporządkowanej na drogę,
gdy ograniczona jest widoczność, tzw. lustro U-18b.
Sprawcę dokładnie opisał świadek, który widział dwóch
młodzieńców i dwie dziewczyny idących ul. Roszczynialskiego. Zdarzenie miało miejsce późnym wieczorem ale patrol zatrzymał całą grupkę na Śmiechowie.
Zatrzymani nie przyznali się do wandalizmu, ale rysopis
był tak dokładny, że strażnicy zatrzymali chłopaka z nadmiarem testosteronu, który popisywał się przed dziewczynami.
Zarządca drogi straty wycenił na ponad 760 zł. Dalsze czynności prowadzić będzie teraz wejherowska policja.

Droga krajowa nr 6 w Wejherowie to chyba najbardziej zalewane miejsce w Wejherowie. Pomimo
nadzwyczajnych i wręcz niemożliwych do opanowania opadów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad powinna lepiej zadbać o swoją kanalizację.

Według danych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (w skład której wchodzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) 12 lipca 2018 r. podczas trzech
godzin ulewy w Wejherowie opady deszczu wyniosły
łącznie 25,5 mm. Średnia miesięczna lipcowych opadów
w naszym mieście to 73 mm, a więc w trzy godziny czwartkowej nawałnicy spadło tyle deszczu, co normalnie w ciągu
dziesięciu-jedenastu dni lipca.

KONDOLENCJE

PANI
MARII KAMPER
pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
Pomorska akcja

Będzie mniej czystego powietrza?

Skandal!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie dał
obiecanych mieszkańcom pieniędzy na likwidację starych pieców i wymianę ogrzewania.
Będzie mniej, przynajmniej na razie, czystego powietrza na Pomorzu. Pikanterii sprawie
dodaje fakt, że w zeszłym roku PiS wymienił władze funduszu na swoich ludzi. W tle jest
wątek polityczno-wyborczy.
W ostatnim dniu publikacji wyników konkursu
„Czyste Powietrze Pomorza”
- edycja 2018, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku poinformował o jego unieważnieniu. W naszym
powiecie w konkursie uczestniczyły m.in. miasta Wejherowo, Reda i Rumia oraz
Gmina Wejherowo.
Ta decyzja funduszu uniemożliwiła mieszkańcom, którzy zgodnie z regulaminem
złożyli wnioski, otrzymanie
dofinansowania ze środków
funduszu na wymianę źródeł
ogrzewania na ekologiczne.
Oszukani mieszkańcy
- Czujemy się zawiedzeni
i oszukani przez wojewódzki
fundusz. - powiedzieli nam
mieszkańcy
Wejherowa,
którzy złożyli wniosek na
wymianę starego kopcącego pieca. - Wydaliśmy swoje
pieniądze na projekt techniczny,
przygotowaliśmy
wniosek o dofinansowanie i
przeszliśmy drogę urzędniczą, a obiecanych pieniędzy
z tego funduszu nie ma. Nie
wiemy, czy znów staniemy w
konkursie i sobie nie odpuścimy tej wymiany.
Oszukane samorządy
Wrze także w pomorskich
samorządach, które zachęcały mieszkańców do udziału w
konkursie i go organizowały.
Mieszkańcy mieli otrzymać
pieniądze za pośrednictwem
miast i gmin. Teraz samorządy nie mogą dać pieniędzy
mieszkańcom, gdyż nie otrzymają ich z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Takie postępowanie
WFOŚ rodzi zniechęcenie
mieszkańców i brak zaufania. Burmistrz Czerska Jolanta Firek napisała nawet
list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego (fragment publikujemy obok).
Kto rządzi
w funduszach?
Do niedawna decydujący
wpływ na obsadę władz wo-

jewódzkich funduszy ochrony
środowiska i jego działania
miały samorządy wojewódzkie. Ponieważ są one prawie
w całej Polsce w rękach PO i
PSL, Prawo i Sprawiedliwość
zmieniło przepisy w taki sposób, że w zeszłym roku obsadziło fundusze swoimi ludźmi.
Dlaczego nie dali?
Dlaczego nowe władze
funduszu podjęły decyzję o
unieważnieniu konkursu i
nie dały mieszkańcom pieniędzy? Jak informuję Prezes Zarządu WFOŚiGW w
Gdańsku Maciej Kazienko, powstaje nowy Krajowy
Program „Czyste Powietrze”
i zachodzi „konieczność efektywnego wykorzystania tych
środków”. To wersja oficjalna, naszym zdaniem mało
przekonywująca.
Nic nie stało na przeszkodzie, aby dokończyć konkurs
„Czyste Powietrze Pomorza”
- edycja 2018 i jednocześnie ogłosić nowy program.
Przecież mieszkańcy, którzy skorzystaliby z obecnego
programu, nie startowaliby
już w nowym, a więc wydane pieniądze byłyby te same.
Poza tym z nowego Krajowego Program „Czyste Powietrze” w tym roku nie zostanie
zlikwidowany ani jeden piec,
a więc cały rok będzie stracony. Po prostu nikt nie zdąży.
W starym konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” nabór, sprawdzenie i ocena
wniosków do podpisania umowy z mieszkańcami zabierały 5-6 miesięcy. Jeśli nawet
nowy konkurs, jak się obiecuje, ruszy do końca lipca br.,
to umowy na dofinansowanie
zawierane będą grudniu tego
roku. Prace rozpoczną się w
styczniu przyszłego, choć i
tego nie wiadomo, bo kto będzie wymieniał piec w czasie
mrozów.
Hipokryzja i polityka?
Jak się nieoficjalnie mówi w kuluarach, chodziło o
propagandę i politykę. PiS
chce przed wyborami samo-

Strażnicy
krwiodawcy

Czterech strażników Straży Miejskiej w
Wejherowie wzięło udział w akcji organizowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i
Miejskich Województwa Pomorskiego pn.
„Strażnicy służą krwią”.
Udział w akcji zadeklarowało 11 straży miejskich i
gminnych na Pomorzu, w tym Straż Miejska w Wejherowie i Rumi. Strażnicy z Wejherowa zadeklarowali, że
oddadzą 1800 ml krwi.

Czy władzom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zależy rzeczywiście na czystym powietrzu Pomorza, czy znów
chodzi o politykę?

rządowymi pokazać, że dba
o czyste powietrze lepiej od
obecnych samorządowców i
ogłosić nowy duży program.

Sami Państwo ocenią, czy
to hipokryzja i czy czyste powietrze jest tu rzeczywiście
najważniejsze.

Z Listu otwartego Burmistrz Czerska Jolanty Firek do
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego:
(...) Konkurs „Czyste powietrze Pomorza” był jedynym tego
typu konkursem skierowanym do samorządów wspierających
ekologiczne postawy mieszkańców. Zyskał on szerokie zainteresowanie mieszkańców, przez co mógłby być wzorem dla innych województw. Wspólna praca samorządów i operatora
konkursu sprawiła, że program stał się najważniejszym punktem popularyzacji postawy ekologicznej. Jedną decyzją o anulowaniu konkursu, WFOŚiGW stracił zaufanie wypracowywane
przez lata. Faktem jest, że po złożeniu wniosków przez gminy
nie zaistniały żadne przesłanki uzasadniające potrzebę anulowania konkursu, a skutki politycznej i propagandowej decyzji
odczują mieszkańcy naszych gmin. (...) Decyzja o zrezygnowaniu z programu wojewódzkiego w celu przekazania środków na
program krajowy jest niezrozumiała. (...) W naszej opinii jest to
działanie nie posiadające żadnego uzasadnienia, deprecjonujące dobry wizerunek gminy w oczach mieszkańców. Stąd też
należy przyjąć, że zasada wzajemnego zaufania została w tym
wypadku poważnie naruszona. Dodatkowo ogłaszanie informacji o unieważnieniu konkursu dopiero w dniu planowanej
publikacji wyników, uważamy za chęć poniżenia samorządu.
Czy piece zakupione za pieniądze z programu rządowego będą
bardziej ekologiczne od tych zakupionych za pieniądze z środków WFOŚiGW? (...) Wreszcie należy zapytać na jakich zasadach w nowym programie mieszkańcy będą mogli zrealizować
swoje inwestycje? Czy nie będą to warunki gorsze od dotychczasowych?
Żądamy gwarancji dla mieszkańców:
1. Dofinansowania w wysokości 30% do prac wykonanych
od dnia 29.06.2018 r. zgodnie z założeniami programu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), dla mieszkańców, którzy
złożyli wnioski,
2. Niezwłocznego uruchomienia programu rządowego
„Czyste powietrze”.

Na zdjęciu strażnik Bartosz Czerniawski, honorowy
dawca krwi i ratownik pierwszej pomocy.

Spotkanie z wojewodą

Program
Mieszkanie Plus
w Wejherowie
Podczas spotkania przedstawicieli wojewody pomorskiego i Banku Gospodarstwa
Krajowego 26 czerwca br. w Gdańsku rozmawiano o nieruchomościach przewidzianych do realizacji w ramach Programu
Mieszkanie Plus w Wejherowie.
Na spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa
Krajowego został zaproszony przez kancelarię wojewody
pomorskiego przedstawiciel prezydenta miasta Wejherowa.
Spotkanie miało charakter rozmów indywidualnych z poszczególnymi przedstawicielami jednostek samorządowych.
Omawiane były nieruchomości przewidziane do zabudowy mieszkaniowej na terenie Wejherowa, wskazane przez
prezydenta Wejherowa, w tym także zasady finansowania
inwestycji. Kolejne spotkania planowane są na przełomie
września i października br.
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Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Kaszubi spotkali się w tym roku w Luzinie
Jubileuszowy XX Światowy Zjazd Kaszubów odbył się 7 lipca w Luzinie, w powiecie wejherowskim. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent
RP Andrzej Duda, który osobiscie uczestniczył we mszy świętej i oficjalnej uroczystości. Zanim rozpoczęła się część oficjalna, uczestnicy Zjazdu
przeszli z dworca w Luzinie do kościoła sw. Wawrzyńca. Podczas barwnego pochodu fotografowaliśmy przedstawicieli naszego powiatu, których na
tej corocznej wspaniałej imprezie nie brakowało. Luzino podjęło się ogromnego wyzwania, ale wszystko udało się znakomicie!

Powyżej delegacja Gminy Wejherowo, a poniżej mieszkańcy Gminy Szemud (na zdjęciu po lewej) oraz grupa z Gościcina (na zdjęciu u dołu po prawej stronie).
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Na zdjęciu powyżej przedstawiciele władz samorządowych (w głębi od lewej) Luzina: wójt Jarosław Wejer, powiatu wejherowskiego: starosta Gabriela Lisisus i Jacek
Thiel z Zarządu Powiatu oraz miasta Wejherowa: zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz i przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Zjazd po raz czwarty
w powiecie wejherowskim

Kaszubskie święto
W Kielnie otwarto rondo z lądowiskiem dla helikopterów

Największa inwestycja
powiatowo-gminna

W ciągu pół roku główne skrzyżowanie w Kielnie w gminie Szemud łączące ulice Strażacką, Oliwską i Leśną, zamieniło się w wielkie rondo, a zarazem w lądowisko dla śmigłowców pogotowia ratunkowego. Inwestycja kosztowała 7,3 milionów złotych.
Budowa ronda w Kielnie
sfinansowana została pół
na pół przez Powiat Wejherowski oraz Gminę Szemud,
która m.in. wykupiła część
gruntów pod inwestycję.
Rondo ma poprawić bezpieczeństwo przechodniów
i kierowców, a zwłaszcza
dzieci uczęszczających do
pobliskiej szkoły. Dzięki temu rozwiązaniu upłynni się
ruch samochodów.
W uroczystościach w Kielnie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych
Powiatu Wejherowskiego na
czele ze starostą Gabrielą
Lisius i przewodniczącym
Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszardem Czarneckim oraz Gminy Szemud
z wójtem Ryszardem Kalkowskim. Obecny był wojewoda pomorski Dariusz
Drelich. Na uroczystości
gościli także parlamentarzyści: Małgorzata Zwiercan
i Marek Biernacki. Wśród

Ponieważ XX jubileuszowy Światowy Zjazd
Kaszubów po raz czwarty w historii odbywał
się w powiecie wejherowskim, nie mogło na
nim zabraknąć przedstawicieli władz powiatu
wejherowskiego.

W oficjalnych uroczystościach w Luzinie, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, uczestniczyli: starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf,
członkowie Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego Ryszard Czarnecki oraz radni powiatowi.
W corocznym święcie Kaszubów licznie wzięli udział
mieszkańcy kaszubskiego powiatu wejherowskiego, nie
tylko gminy Luzino, która była gospodarzem XX Zjazdu,
ale także innych gmin i miejscowości (fotoreportaż zamieszczamy na sąsiedniej str. 4).
Przypomnijmy, że w poprzednich latach w naszym powiecie wydarzenie to miało miejsce w Wejherowie (w 2001
roku), w Redzie (2015) i w Rumi (2017).

Poszukiwani spadkobiercy
wybitnej hafciarki
W związku z realizacją projektu pt. Wydanie teki
haftu „Szkoły gdańskiej” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Chwaszczynie prosi o
pilny kontakt z rodziną i spadkobiercami Anny Konkel
(1923-2008) wybitnej wejherowskiej hafciarki i animatorki kultury kaszubskiej.
uczestników był dyrektor
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, Robert Lorbiecki.
Były także reprezentacje
służb mundurowych z Komendantem
Powiatowym
Policji w Wejherowie insp.
Beatą Perzyńską.
Nie zabrakło mieszkań-

ców Gminy Szemud.
- To największa w tym
roku inwestycja drogowa
w powiecie wejherowskim.
Rondo należy do największych w powiecie, na środku
ma lądowisko dla helikopterów, co jest nowością na
Pomorzu. Z budową mieliśmy trochę kłopotów, ale

tym większa jest satysfakcja, bo wszystko jest już gotowe - powiedziała podczas
otwarcia ronda starosta
Gabriela Lisius.
Rondo ma 42 metry szerokości, pięć dróg dojazdowych, a w sąsiedztwie są
parkingi, zatoki autobusowe i chodniki.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wydanie
teki haftu według rysunków i
kompozycji wykonanych przez
hafciarkę, które znajdują się w
zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
W budżecie projektu przewidziane jest honorarium dla

spadkobierców za udzielenie licencji wydawniczej.
Wszelkie informacje w tej
sprawie prosimy zgłaszać pod
nr tel. (58) 736 18 21, (58) 672
29 56 lub mailowo:
Tomasz Fopke: dyrektor@
muzeum.wejherowo.pl
Anna Kąkol:
doa@muzeum.wejherowo.pl
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WYDARZENIA
Na letni wypoczynek

Dotacje dla organizacji
Prezydent Miasta Wejherowa podpisał w czerwcu br. kolejne
umowy na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizacje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wędrówki z przewodnikiem

Turyści poznają
Wejherowo
Codziennie o godz. 11 przed pomnikiem Jakuba Wejherowa na
placu jego imienia na turystów czeka przewodnik PTTK w charakterystycznym czerwonym stroju. Indywidualni goście lub grupy
zorganizowane mogą wybrać się z przewodnikiem na interesujący
i bezpłatny spacer, na który zaprasza prezydent Wejherowa.
Zanim grupa zwiedzających wyruszy do kościoła
klasztornego św. Anny, do
Parku Miejskiego i na Kalwarię Wejherowską, najpierw odwiedza ratusz.
W ratuszu, który jest ciekawym i pięknym budynkiem z 1908 roku, znajduje
się kilka interesujących pomieszczeń. Makieta Kalwarii Wejherowskiej i makieta
centrum miasta to tylko niektóre atrakcje ratusza.
Można tam spotkać się z
kulturą kaszubską, można
także obejrzeć pamiątki po
założycielu miasta - Jakubie
Wejherze. Zachwyt zwiedzających wzbudza zwłaszcza
sala historyczna, przypominająca okres międzywojenny w Wejherowie (piszemy
o niej na str.13).
Ratusz można zwiedzać
codziennie (szczegóły na
plakacie na str. 7), najlepiej z przewodnikiem, a zaproszenie dotyczy zarówno
przyjezdnych gości, jak i
mieszkańców Wejherowa.
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Uczestników kolonii w Rzucewie po ratuszu oprowadzał w ub. tygodniu przewodnik PTTK Jerzy Zalewski.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra” otrzymało na ten cel 4,5
tys. zł. Dzięki wsparciu miasta, grupa ok. 50 harcerzy
będzie wypoczywać w Beskidzie Śląskim.
Z kolei 6 tys. zł na otrzymało Zgromadzenie Sióstr
Albertynek, które organizuje obóz letni dla dzieci i
młodzieży.
Umowę
z
prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem
podpisała
siostra Daniela.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

redakcja@pulswejherowa.pl
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INWESTYCJE
Węzeł Wejherowo (Kwiatowa)

Tunel i parkingi

W ramach budowy Węzła Integracyjnego Wejherowa (Kwiatowa) powstanie bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi w
ciągu ulicy Kwiatowej. Wybudowane zostaną parkingi i miejsca
postojowe, przystanki autobusowe, a także trasa rowerowa.

Będzie bezpieczniej i wygodniej

Rondo i nowa

nawierzchnia ul. Chopina
Rozpoczęły się roboty budowlane, związane z budową ronda
na skrzyżowaniu ulic Chopina, Staromłyńskiej i Nadrzecznej w
Wejherowie oraz z przebudową ulicy Nadrzecznej. Urząd Miejki
prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
Inwestycja na ul. Chopina będzie prowadzona do
listopada br. W czasie prac
budowlanych, co najmniej
kilkakrotnie zmieniona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Mimo zmian
w organizacji ruchu, ulica Chopina przez cały czas
budowy będzie przejezdna,
zostanie wprowadzony jedynie ruch wahadłowy.
Wyłączona z ruchu zostala natomiast ulica Nadrzeczna (od ul Wczasowej do ul.
Chopina) oraz wlot na skrzyżowaniu z ulicy Chopina na
ul. Staromłyńską. Strefa robót oznakowana jest znakami ostrzegawczymi.
Prace drogowe zawsze
powodują uciążliwości dla
kierowców i pieszych, ale
utrudnienia są nieuniknione przy realizacji tego typu
robót budowlanych.
Inwestycja jest potrzebna
zwłaszcza dla bezpieczeństwa użytkowników wspomnianych ulic, ale również
dla ich wygody. W ramach
inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia,
chodniki, zjazdy do posesji,
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przebudowa skrzyżowania.
Inwestycja to także budowa
prawidłowego odwodnienia
drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego,
przebudowa kolidującej infrastruktury drogowej oraz
przebudowa obiektów inżynieryjnych.
Zadanie realizowane jest
przez Gminę Miasto Wejherowo, a wykonawcą robót
budowlanych jest Firma Bu-

dowlano-Drogowa MTM S.A
z siedzibą w Gdyni.
- Dołożymy wszelkich
starań, aby zminimalizować
utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych
jednak są one nieuniknione.
Liczymy na wyrozumiałość
- budujemy dla nas mieszkańców! - czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w
Wejherowie, który przeprasza za wszelkie utrudnienia.

W ciągu ulicy Kwiatowej
powstaje tunel pod torami
kolejowymi, a po drugiej stronie dworca - ogólnodostępny
parking dla samochodów i rowerów oraz przystanki.

Parking i przystanki zbudowane między torami kolejowymi, a drogą krajową nr
6 i zostaną połączone istniejącym przejściem do dworca
kolejowego.

Przypomnijmy, że władze
Wejherowa zdobyły prawie
19 mln zł dofinansowania ze
środków unijnych na tę długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.

Będzie gotowa za niespełna trzy lata

Nowa siedziba sądu

Na dużej posesji otrzymanej od miasta u zbiegu ulic: O.O. Reformatów i Wniebowstąpienia w Wejherowie trwa budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego wraz
z infrastrukturą zewnętrzną. Inwestycję prowadzi Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
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INWESTYCJE
Na skrzyżowaniu trzech ulic

Powstaje rondo
W centrum Wejherowa na skrzyżowaniu ulic Judyckiego,
Wniebowstąpienia oraz 12 Marca powstaje nowe rondo, które
usprawni ruch w tym miejscu i zapewni większe bezpieczeństwo.
Inwestycję prowadzi Powiat Wejherowski przy wsparciu finansowym miasta Wejherowa.
U zbiegu trzech wspomnianych ulic powstanie
trójwlotowe, jednopasmowe
rondo z wysepkami, wydzielającymi azyle dla pieszych
oraz rowerzystów.
Takie rozwiązanie na
pewno usprawni ruch kołowy i pieszy, ale również poprawi bezpieczeństwo. To

ważne, ponieważ dotychczasowe skrzyżowanie w
tym miejscu nie należało do
bezpiecznych.
Po każdej stronie ulic powstaną chodniki z kostki
betonowej. Ponadto poprowadzona zostanie ścieżka
rowerowa, która stanowić
będzie połączenie ścieżki bie-

gnącej w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Cedron ze
ścieżką na ul. 12 Marca po
południowej stronie.
Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł.
Prace budowalne rozpoczęły się w maju, a termin
zakończenia
wyznaczono
na 31 lipca br.

W czerwcu w Wejherowie oficjalnie oddano do
użytku dwa nowe ronda
przy ul. Ofiar Piaśnicy, na
skrzyżowaniu z ul. Lelewela
i ul. Graniczną oraz na skrzyżowaniu z ul. Karnowskiego.
Ronda zastąpiły dawne niebezpieczne skrzyżowania,
poprawiając komfort jazdy i
bezpieczeństwo kierowców.
Oprócz rond i odcinków
dróg powstała ścieżka rowerowa oraz chodniki. Ułożono sieć wodociągową,
przebudowano kanalizację
deszczową. Tę inwestycję
miasta wsparł finansowo
samorząd powiatowy.

Przy „Samochodówce”

Hala sportowa

Ulica Inwalidów Wojennych

Nowy chodnik

Przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im.
Jakuba Wejhera w Wejherowie trwa budowa pełnowymiarowej hali sportowej.
Obiekt jest już prawie gotowy, a jego otwarcie zaplanowano we wrześniu 2018 roku.
W nowoczesnym obiekcie, budowanym przez samorząd
powiatowy, znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki
ręcznej, sala fitness, szatnie, siłownia oraz trybuna na blisko 300 osób. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Pierwsza w Wejherowie pełnowymiarowa hala umożliwi organizację zawodów sportowych o zasięgu krajowym
lub międzynarodowym. W „Samochodówce” powstaną także nowe pracownie zawodowe. Wykonawcą inwestycji jest
firma WOJ-MAR.

Ulica Inwalidów Wojennych na Osiedlu Tysiąclecia w
tym miesiącu zyskała nowy chodnik.
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RELIGIA
Napełnieni Duchem Świętym za tydzień ruszają w drogę ZUS infromuje

XXXVII Pielgrzymka Kaszubska

Trwają zapisy na najdłuższą w Polsce Pieszą Pielgrzymkę Kaszubską z Helu na Jasną
Górę. Przez 19 dni pątnicy pokonują 638 kilometrów, przechodząc kolejno przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie i śląskie. Po raz 37. grupa pielgrzymów z Kaszub wyruszy 25 lipca o godz. 6.00 z Helu, a na Jasną Górę dotrze 12
sierpnia po południu. 26 lipca pielgrzymi zawitają do Wejherowa, aby nazajutrz pokonać
trasę z naszego miasta do Sianowa na południowych Kaszubach.
Pielgrzymi średnio dziennie pokonują 35 km, a tempo
waha się od 5,5 do 6 kilometrów na godzinę. Udział w
Pielgrzymce jest niesamowitą przygodą i głębokim przeżyciem duchowym. To czas
budowania więzi z Bogiem i
relacji z innymi ludźmi.
„Podczas drogi zmierzysz
się ze swoimi słabościami i
nauczysz się je pokonywać.
Odkryjesz w Panu Bogu siły
do kroczenia w pielgrzymce
swojego życia. Poznasz też
fantastycznych ludzi, którzy
w radości wiary przeżywają
swoją codzienność...” - czytamy na stronie internetowej
Kaszubskiej Pielgrzymki.
Każdy może spróbowaćswoich sił i dołączyć do rozśpiewanej i uśmiechniętej
grupy piechurów, życzliwych
i wspierających się nawzajem w trudzie pielgrzymowania. Tak jak w ubiegłym
roku, oprócz tradycyjnej formy zapisów na trasie, istnieje możliwość zapisów
internetowych. Wypełnienie
formularza wiąże się z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych
osobowych. Formularz zapisów internetowych dostępny będzie do 21 lipca, a więc
jeszcze tylko przez 3 dni.
Warunkiem ważnych zapisów w tej formie jest obowiązkowe pojawienie się
w sekretariacie pielgrzymki na trasie, potwierdzenie
wpłaty oraz odbiór pakietu
pielgrzyma. Zapisy na trasie odbywać się będą każdego dnia podczas pierwszego
postoju w sekretariacie. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do pobrania karty
zgłoszeniowej i przekazania rodzicom/opiekunom do
wypełnienia zgody. Osoby,
które nie ukończyły 16 roku
życia, na czas pielgrzymowania muszą mieć opiekuna.
Opłatę za udział w pielgrzymce (w tym roku 190 zł
od osoby za udział w pełnym
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wymiarze dni) można uiścić
w sekretariacie pielgrzymki
na trasie. Można także dokonać przelewu na konto.
Dane do przelewu, poodbnie jak inne informacje
dotyczące zapisów na pielgrzymke można znaleźć na
stronie interenetowej:
http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/
Pielgrzymka jest aktem
religijnym. To szczególny
rodzaj rekolekcji w drodze, o
charakterze dziękczynnym i
pokutnym. Każdy, kto chce
uczestniczyć w pielgrzymce
zobowiązany jest do zachowania, które podkreśla ten
religijny wymiar.

Kaszubskie sanktuaria na trasie
Pierwsze 5 dni pielgrzymki jej uczestnicy będą wędrować i modlić się na Kaszubach, m.in. w najważniejszych w regionie sanktuariach: w Swarzewie,
Wejherowie i Sianowie.
Oto, jak wygląda trasa podczas pierwszy pięciu dni.
Dzień 1 - 25 lipca: Hel - Swarzewo, 38 km
Dzień 2 - 26 lipca: Swarzewo - Wejherowo, 27 km
Dzień 3 - 27 lipca: Wejherowo - Sianowo, 34 km
Dzień 4 - 28 lipca: Sianowo - Szymbark, 27 km
Dzień 5 - 29 lipca: Szymbark - Stare Polaszki, 28 km

Zdjęcia z ubiegłorocznej Pieszej Kaszubskiej
Pielgrzymki na Jasną Góre pochodzą z galerii na
stronie:
http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/

Niepełnosprawność
nie zawsze oznacza
niezdolność do pracy
Rozróżnienie pomiędzy niepełnosprawnością, a niezdolnością do pracy przysparza wielu trudności. Często możemy usłyszeć, że ktoś kto stracił wypadku kończynę nie otrzymał renty.
Tymczasem niepełnosprawność i niezdolność do pracy to dwa
różne pojęcia.
Niepełnosprawność jest związana z naruszeniem sprawności organizmu oraz z utrudnieniem, ograniczeniem bądź niemożnością
wypełniania ról społecznych. Ma trzy stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki. Orzekanie w takich sprawach leży w gestii zespołów do
spraw orzekania o niepełnosprawności. Celem orzeczeń jest nabycie dodatkowych uprawnień takich jak m.in. karta parkingowa, ulgi
podatkowe, możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
Niezdolny do pracy jest ktoś, kto całkowicie lub częściowo
utracił zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia
sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. O niezdolności do pracy orzekają lekarze
orzecznicy ZUS.
Orzeczenie o niepełnosprawności nie ma wpływu na orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeśli w wypadku straciliśmy nogę,
a pracowaliśmy przy komputerze, to możemy zostać uznani za
niepełnosprawnych, jednak dalej będziemy mogli wykonywać
tę pracę, bądź inną po przekwalifikowaniu. Orzeczenie o niezdolności do pracy nie oznacza zakazu jej podejmowania.
Z takim orzeczeniem wiąże się możliwość ubiegania o rentę z tytułu niezdolności do pracy, tzw. rentę wypadkową, rentę socjalną lub rentę szkoleniową. Orzeczenie o niezdolności
do pracy jest równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Natomiast nigdy nie jest na odwrót.
Jak informowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, szefowa międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu
Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, przygotowano projekt ustawy w sprawie ujednolicenia zasad orzekania.
Nowe rozwiązania mają maksymalnie uprościć proces orzekania i
ułatwić osobom niepełnosprawnym odnalezienie się w nim.

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
Lato w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Zdrowie, pszczoły
i gra między książkami

Na ciekawe spotkania, nie tylko z pisarzami, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza także podczas letnich wakacji. Niektóre spotkania zaplanowano w siedzibie
przy ul. Kaszubskiej, inne - wzorem ubiegłego roku - w Letniej Bibliotece w Pałacu.
Od początku wakacji w
bibliotece przy ul. Kaszubskiej odbywały się zajęcia
dla dzieci. Czas na propozycje dla dorosłych czytelników, dla których Miejska
Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała m.in.
cztery spotkania z cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu „W kręgu
zdrowia i urody”.
Wejherowo ponownie odwiedził fitoterapeuta Michał Konkel, który 17 lipca
opowiadał o kosmetykach
ziołowych oraz niektórych
szkodliwych substancjach,
znajdujących się w masowo produkowanych kosmetykach.
Natomiast dzisiaj, 19 lipca o godz. 16.30 Michał
Konkel poprowadzi spotkanie terenowe w Letniej Bibliotece w Pałacu (pałac
Przebendowskich w Parku
Miejskim), na którym pokaże, jak rozpoznawać zioła.
24 lipca w Bibliotece przy
ul. Kaszubskiej podczas kolejnego spotkania „W kręgu
zdrowia i urody” fitoterapeuta wyjaśni m.in. kiedy i dlaczego zioła nie działają.
Bohaterem spotkania z
czytelnikami 26 lipca będzie
mistrz pszczelarstwa - Ireneusz Kowalewski, który opowie, m.in. o tym, jak
rozpoznać dobry miód i jaki wpływ może on mieć na
nasze zdrowie. Wszystkie
spotkania z cyklu „W kręgu
zdrowia i urody” rozpoczynają się o godz. 16.30. Wstęp
wolny, zapisy w Wypożyczalni dla Dorosłych.
Nowością w letniej ofercie bibliotecznej będzie gra
terenowa „Między książkami”, która polega na
rozwiązywaniu zadań, prowadzących do sylwetki konkretnego autora książek z
zakresu literatury pięknej.
Zabawa będzie dotyczy-

Ciekawa akcja Muzeum
i Miejskiej Biblioteki

Selfie z Mistrzem
A. Majkowskim
Ciekawy pomysł na wakacyjne wędrówki!
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z Miejską
Biblioteką im. Aleksandra Majkowskiego w
Wejherowie zapraszają do udziału w akcji popularyzatorsko-edukacyjnej „Letnie selfie z
kaszubskim Mistrzem”.
- W tym roku mija 80 lat od śmierci Aleksandra Majkowskiego. Zróbmy sobie zdjęcie z tablicą z Jego nazwiskiem w
tle. Znajdźmy ulicę, plac, szpital, szkołę, park itp. miejsca
publiczne, gdzie widnieje nazwisko tego wybitnego człowieka! - zachęca Tomasz Fopke, dyrektor wejherowskiego
muzeum, który na swoim profilu na facebooku zamieścił już
kilka fotografii z tablicą z nazwiskiem Mistrza.
Przypomnijmy, że imię Aleksandra Majkowskiego nosi
wspomniana Miejska Biblioteka Publiczna oraz Park Miejski w Wejherowie, w którym siedzibę ma Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Obie placówki z
Mistrzem mają więc wiele wspólnego, a nazwisko zasłużonego pisarza i działacza kaszubskiego łączy w ten sposób
bibliotekę i muzeum.

Podczas inauguracji Letniej Biblioteki w Pałacu dzieci z Przedszkola „Urwis” wzięły
udział w wesołej zabawie przy muzyce. Animacje odbyły się na pałacowym tarasie,
bo tego dnia (w piątek 13 lipca) padał deszcz.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
ła trzech autorów i będzie
trwała 3 tygodnie od 23.07
do 10.08.
Na każdego autora będzie
poświęcony jeden tydzień.
Codziennie, czyli przez 5
dni będą do rozwiązania zadania w różnych częściach
biblioteki, które będą przybliżały uczestnika do oso-

by autora. Ostatniego dnia
tygodnia, czyli w piątek do
godziny 15 zadaniem uczestnika będzie podanie bibliotekarzowi w Wypożyczalni dla
Dorosłych nazwisko autora i
wrzucenie kuponu do urny.
Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowany
zwycięzca.

Od lewej: Krzysztof Powałka (MBP), Ewelina Magdziarczyk-Plebanek (p.o. dyrektora MBP) i Tomasz Fopke
(dyrektor MPiMK-P) w Letniej Bibliotece w Pałacu.

Po raz kolejny w Wejherowie rozpoczęła działalność Letnia Biblioteka w
Pałacu. Dzięki współpracy
z Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, na tarasie Pałacu Przebendowskich do 17
sierpnia będzie działał plenerowy punkt biblioteczny,
otwarty będzie w czwartki i
piątki w godz. 14.00-18.00.
Sztandarowym
cyklem
Letniej Biblioteki w Pałacu
są kameralne spotkania z
autorami, w tym roku pod
hasłem „Literackie Piątki”. Spotkania planowane
są na 20 i 27 lipca oraz 17
sierpnia br. W najbliższy
piątek 20.07 o godz. 17.00
Jaromir Szroeder i Tomasz Fopke opowiedzą o
życiu, pieśni i poezji ks. Peplińskiego. Wstęp wolny.
27 lipca Edmudnd Kamiński przypomni postać
Leona Roppela, natomiast
17 sierpnia dr Aleksandra
Kurowska-Susdorf opowie
o kaszubskiej Pustej Nocy.

Selfie z Mistrzem A. Majkowskim wykonane w Żukowie
i w Kartuzach przez Tomasza Fopke.

Lekarz, pisarz, społecznik
Aleksander Majkowski urodził się 17 lipca 1876 r. w Kościerzynie.
Kaszubski pisarz, dziennikarz, poeta i dramaturg, przywódca Towarzystwa Młodokaszubów, prezes Zrzeszenia
Regionalnego Kaszubów, działacz społeczny, kulturalny,
polityczny, doktor medycyny i lekarz.
Zmarł na niewydolność serca 10 lutego 1938 r. w szpitalu
Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo w Gdyni, a 14 lutego został uroczyście pochowany w Kartuzach.
Kilka miesięcy po śmierci autora wydano jego „Historię
Kaszubów” oraz całość jego najsłynniejszej powieści „Żëcé
i przigòdë Remùsa”.
Te książkę wznowiono kilkakrotnie po wojnie, a w 1964
roku Lech Bądkowski przetłumaczył powieść na język polski.
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KULTURA
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WEJHEROWIE
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
(adres: ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo).
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest samorządową instytucją kultury. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na czas określony od dnia 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 roku.
§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe II stopnia (bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo lub filologia polska),
3) ukończone studia podyplomowe (bibliotekoznawstwo lub zarządzanie instytucjami kultury),
4) udokumentowane doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat pracy w jednostkach lub w instytucjach kultury,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) nieposzlakowana opinia oraz pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9) złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.
Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno- księgowych,
2) dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy UE,
3) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz Kpa,
4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
5) umiejętności organizacyjne w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez
kulturalnych,
6) kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
7) dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.
§ 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zarządzanie Miejską Biblioteką Publiczną,
2) bieżące kierowanie działalnością Biblioteki,
3) kierowanie gospodarką finansową instytucji,
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki,
5) współpraca z innymi bibliotekami, organizacjami na rzecz dobra mieszkańców Miasta i użytkowników Biblioteki.
§ 3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV oraz list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe (odpisy lub kserokopie
dokumentów),
3) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
adres korespondencyjny, telefon kontaktowy,
4) program działania (funkcjonowania i rozwoju) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi,
6) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy,
7) aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje,
10) dokumenty aplikacyjne wymienione wyżej w punktach: 1, 3, 4, 5 i 8 powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
§ 4. Informacje o sposobie składania ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kancelarii Ogólnej przy ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu:
84- 200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie” do dnia 14 sierpnia 2018 roku do godz. 15.30 włącznie. Powyższy termin dotyczy również ofert przesyłanych pocztą - nie decyduje data stempla pocztowego.
2) Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.
3) Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
§ 5. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Wejherowa powołał Komisję Konkursową, określając jej skład, zadania oraz
regulamin pracy.
§ 6. Szczegółowe informacje na temat Konkursu dostępne są w Zarządzeniu Nr 155b/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa
z dnia 6 lipca 2018 r. dostępnym na stronie: www.bip.wejherowo.pl oraz pod numerem tel. (0-58) 677 65 70.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa
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Konferencja w muzeum

Rak na wspak
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie 8 czerwca odbyła
się interdyscyplinarna sesja popularnonaukowa pt. „Rak na wspak motyw raka w kulturze i
naturze” poświęcona m. in. ochronie raka szlachetnego na terenie Kaszub oraz symbolice raka
w muzyce, literaturze oraz malarstwie.
Rak szlachetny dawniej licznie występował w pomorskich jeziorach i stawach. Dzisiaj bez systemowej, planowej ochrony gatunek ten może całkowicie wyginąć.
Konferencję zainaugurowało wystąpienie prof. Przemysława Śmietany z Uniwersytetu w Szczecinie pt.
„Rak szlachetny - klejnot kaszubskich wód. Historia, teraźniejszość przyszłość…”. Badacz od wielu lat zajmuje
się restytucją raka szlachetnego czyli przywróceniu go do
naturalnego, pierwotnego dla tego gatunku środowiska.
Na rzecz restytucji raka szlachetnego na Pomorzu działa także fundacja „Astacus astacus”. O misji tej organizacji
oraz pionierskich przedsięwzięciach na jeziorze Sominko
k. Kościerzyny mówiła prezes Paulina Pinewska.
Panel konferencji związany z symboliką raka w aspekcie
kulturowym rozpoczął dyrektor Muzeum - Tomasz Fopke,
prezentując referat pt. „Od raka do krokodyla - motyw zwierząt „wodnych” w pieśni kaszubskiej”. Wystąpienie to wyróżniała swoista formuła łącząca referat z wykonywaniem
na żywo przez prelegenta wybranych pieśni kaszubskich.
Obraz raka w literaturze omówiła na przykładzie twórczości Gűntera Grassa dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Referat obejmował
także kaszubskie wątki w biografii noblisty.
Od stuleci rak inspirował także artystów malarzy, kwestię symboliki raka w niderlandzkich martwych naturach
omówiła kustosz MPiMK-P Benita Grzenkowicz-Ropela.
Konferencję zamykał referat Romana Drzeżdżona (także
z MPiMK-P) pt. „Rak i świat wodny w obrzędowości i kulturze kaszubskiej”. Autor podkreślił, iż rak szlachetny był
nie tylko częścią ekosystemu, ale także ważnym elementem
kaszubskiej tradycji i kultury ludowej zawartej w przysłowiach, bajkach. Rak znalazł swoje odzwierciedlenie także w
nazwiskach kaszubskich takich jak „Rekowski” czy „Kreft”.
Koordynatorami zadania były: Benita Grzenkowicz-Ropela oraz Anna Kąkol.
Tekst: B.G-R, Fot. AK.
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HISTORIA, EDUKACJA
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”

Zagłosuj na wejherowską
salę historyczną w ratuszu
Sala Historyczna „Wejherowo okresu międzywojennego” bierze
udział w plebiscycie „Modernizacja Roku 2017”. Ekspozycja przedstawiająca historię miasta w szczególnym okresie odradzania się
polskości i powrotu Polski na mapę Europy, znajduje się w ratuszu na placu jakuba Wejhera. Latem mieszkańcy i turyści mogą ją
zwiedzać codziennie, a do 9 sierpnia także głosować na to miejsce.

Międzynarodowa grupa wystąpiła w WCK

Warsztaty i integracja

Wejherowskie Centrum Kultury uczestniczyło w międzynarodowym projekcie, zorganizowanym w ramach europejskiej współpracy młodzieży. W Wejherowie gościli młodzi mieszkańcy Portugalii,
Włoch, Rumunii, Finlandii, Danii

Ciekawa ekspozycja, zlokalizowana na parterze ratusza, została przygotowana
w hołdzie Teodorowi Bolduanowi - burmistrzowi Wejherowa w latach 1934-1939
oraz przedsiębiorcom, rzemieślnikom i organizacjom
społecznym, które przyczyniły się do rozkwitu miasta.
Klimat epoki został podkreślony efektami multimedialnymi.
W
Sali
Historycznej można obejrzeć m.in. multimedialny
gabinet Teodora Bolduana,
warsztat stolarski, Bank
Polski z zabytkową kasą
pancerną, zakład zegarmistrzowski, zakład fryzjerski „Rococo”, który powstał
w Wejherowie w 1927 roku,
a jego właścicielem był Ja-

kub Hildebrandt. Jest także odtworzona kawiarnia,
która mieściła się przy ul.
Lęborskiej. To w niej Teodor Bolduana spotykał się
z działaczami, bankowcami, właścicielami firm w celu omawiania ważnych dla
miast spraw.
Oryginalne sprzęty i pamiątki, fotografie, dokumenty, wyposażenie zakładów
usługowych, odpowiednio
ubrane manekiny – wszystko to daje niesamowity efekt
i przywołuje klimat lat dwudziestych i trzydziestych ub.
wieku. Ekspozycja „Wejherowo okresu międzywojennego” przedstawia epizody z
życia miasta w szczególnym
okresie można oglądać bezpłatnie w ratuszu.

- Zapraszam do obejrzenia nowej sali historycznej,
w której prezentujemy niektóre wydarzenia i formy
działalności z okresu tworzenia struktur państwowości polskiej po długim
okresie zaborów. To był
czas przywracania „polskości” w najważniejszych
aspektach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego - mówi Krzysztof
Hildebrandt, prezydent
Wejherowa.
Inicjatorem
powstania tego niezwykłego miejsca, które niemal przenosi
nas w czasie, jest Bogusław Suwara, sekretarz
Wejherowa. Wiele pamiątek przekazali darczyńcy mieszkańcy Wejherowa.

Głosowanie i zwiedzanie
Na wejherowską salę historyczną można głosować codziennie do 9 sierpnia za pośrednictwem:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/220-wejherowo.html
Przypominamy, że w okresie wakacji salę historyczną w ratuszu można zwiedzać
od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, a w soboty i niedziele w godz. 11-15.

Uczestnicy projektu w
wieku 18-25 lat mieszkali i pracowali w Ośrodku
Turystycznym Warzenko,
biorąc udział w warsztatach tanecznych, perkusyjnych i z dziedziny sztuk
wizualnych, a wyniki tych
warsztatów będzie można
obejrzeć podczas prezentacji w Wejherowskim Centrum Kultury 4 lipca
Przed przyjazdem do
Wejherowa
44-osobowa
grupa odwiedziła Gdańsk,
gdzie odbyła się krótka prezentacja uliczna. Uczestnicy
warsztatów wystąpili też na
scenie przy molo w Sopocie.

Projekt, organizowany w
ramach europejskiej współpracy młodzieży, został zainicjowany przez duńskie
stowarzyszenie
Arttrain.
Był to wkład w europejską współpracę organizacji Drums for Peace, która
wykorzystuje sztukę, jako narzędzie komunikacji
i współpracy między młodymi ludźmi w celu przygotowania ich do życia w
międzynarodowym świecie.
Drums for Peace organizuje
takie wymiany młodzieży w
całej Europie od 2000 roku,
ale po raz pierwszy dzieje
się to w Polsce.

Gmina Łęczyce

Festiwal Kultury
Białoruskiej
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach zaprasza na Festiwal Kultury Białoruskiej, który odbędzie się 25 lipca w Bożympolu
Wielkim.
Impreza rozpocznie się o godzinie 18.00 na placu obok
boiska sportowego. W programie liczni artyści, występy muzyczne, teatralne i taneczne.
Poznaj bliżej kulturę naszych sąsiadów i przekonaj się jak
jest bogata - zachęcają organizatorzy.

Projekt o nazwie Welcome, Wilkommen, Bienvenue
jest możliwy dzięki środkom
z europejskiego programu
Erasmus +, który wspiera
również stałą współpracę
szkolną wokół Morza Bałtyckiego, jego południowej
części, pod nazwą „Wymiany dla wszystkich”.
Współpraca ta do końca września 2018 obejmie
dwie szkoły z Wejherowa i
jedną z Redy w podobnych
wymianach młodzieży, tym
razem młodszej 14-15 letniej, ponownie w Warzenku, ale także w Kłajpedzie
(Litwa) i Lipawie (Łotwa).

Archiwalne
wydania
„Pulsu
Wejherowa”
są dostępne
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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SPORT, OGŁOSZENIA
Piłka nożna

Kaszubskie
Mistrzostwa Świata
Podczas XX Zjazdu Kaszubów w Luzinie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata Kaszubów 6-piłkarskich Wikęd Cup o Puchar Marszałka
Województwa Pomorskiego. Najlepszą drużyną rundy finałowej WIKĘD
CUP, został zespół Stolem Gniewino, który pokonał Kaszubie Starzyno.
Trzecie miejsce zajął Wikęd II Luzino (na zdjęciu u dołu).
W turnieju zagrało 21
drużyn. Królem strzelców
został Mateusz Wachowiak
(Stolem), najlepszym bramkarzem Jakub Olszowiec
(Stolem). Najlepszym zawodnikiem został Konrad
Formela (Wikęd II Luzino).
W rozgrywkach pocieszenia
o Puchar GOSRiT Luzino
wygrał Wikęd Łuzino.
Nagrodę specjalną otrzy-

mały
piłkarki
GOSRiT
Luzino, które rozegrały pokazowy mecz, będąc jedynym zespołem kobiecym
zgłoszonym do mistrzostw.
Nagrody wręczali: Jarosław Wejer - wójt Gminy
Luzino, Maciej Kowalczuk
- dyrektor Departamentu
Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Kacper Płażyński
- uczestnik piłkarskich zma-

gań, syn śp. Macieja Płażyńskiego, Rafał Kaczmarczyk
- przedstawiciel PZPN oraz
Piotr Klecha - dyrektor GOSRiT Luzino i przewodniczący Pomorskiego LZS.
Imprezę zorganizował Paweł Radecki, Adam Olejniczak, Oskar Marszał, Magda
Kołacz, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne i
GOSRiT Luzino.

							
RIR.6721.4.2018.KMa

Łęczyce, dnia 19.07.2018r.

			OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
			

Wójta Gminy Łęczyce

o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce
Uchwały Nr LV/42/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce.
Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w
siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130,
poz. 1450 ze zmianami) na adres: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w terminie
do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
							Wójt Gminy Łęczyce
							 Piotr Wittbrodt

RIR.6720.1.2014.KM 				

Łęczyce, dnia 19.07.2018r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁĘCZYCE
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11, pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073, ze zm.), art. 39 ust.1 pkt 2-5 i 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017r poz.1405, ze zm.) oraz
uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XLVII/42/2014 z dnia 28 maja 2014r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁĘCZYCE,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 27 lipca 2018 r. do 28 sierpnia 2018r.
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce ul. Długa nr 49 (sala konferencyjna)
w godzinach pracy urzędu.

Tenis stołowy

Piłka nożna

Tenisistki stołowe GOSRiT Luzino
w dwumeczu o awans do pierwszej
ligi kobiet nie sprostały wyzwaniu i
nieznacznie uległy LKTS Luboń.

Najmłodsze piłkarki GOSRiT Luzino
uczestniczyły w turnieju Tatry Cup 2018
w Zakopanem. W play-offach uległy dopiero w finałowym meczu, przegrywając
po serii rzutów karnych i zajmując ostatecznie drugie miejsce.

W pojedynku w Luzinie padł remis 5:5, a
w rewanżu w Luboniu luzinianki uległy 6:4.
Drużyna GOSRiT wystąpiła w składzie: Małgorzata Fidala, Katarzyna Płotka, Iwona Gadomska, Małgorzata Mika i
Magda Płotka. Trenerem prowadzącym zespół jest Waldemar Płotka.

Zawodniczki z roczników 2005/06 i młodsze
rozegrały 12 spotkań, w których strzeliły 16 bramek. ZWszystkie pojawiły się chociażby raz na
boisku, a na uwagę zasługuje występ najmłodszych: Patrycji Miotk (2009), Karoliny Grądzkiej
(2008), a także Marty Gelinskiej, Wiktorii Babińskiej i Ani Klas (2007).

Nie będzie
Najmłodsze
I ligi w Luzinie
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W wyżej określonym terminie projekt zmiany Studium zostanie również opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 23 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce (sala konferencyjna) o godz. 14:30.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce,
prognozie oddziaływania na środowisko zmiany Studium,
opracowaniu ekofizjograficznym opracowanym na potrzeby zmiany Studium.
Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt zmiany Studium wymieniony wyżej podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
- w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi i wnioski dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub na adres:
84-218 Łęczyce, ul. Długa nr 49, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2018r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym - na adres: sekretariat@leczyce.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
							Wójt Gminy Łęczyce
							 Piotr Wittbrodt

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Piłka nożna. Turniej LZS Dziewcząt

Wicemistrzynie z Luzina
W finale krajowym siódmego Ogólnopolskiego Turnieju LZS
Dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” piłkarki GOSRiT Luzino zajęły drugą lokatę.
Pierwszego dnia zawodów luzinianki awansowały
z drugiego miejsca do półfinału, gdzie przyszło im się
zmierzyć z mistrzem drugiej
grupy LKS Naprzód Sobolów (małopolskie). Mecz
półfinałowy piłkarki zagrały wyśmienicie, a zwycięskie

trafienie na wagę awansu
zaliczyła Wiktoria Domańska, która niebawem skręciła pechowo kostkę i nie
mogła zagrać w wielkim finale. W finale dobrze dysponowana drużyna KSP
Kielce (świętokrzyskie) wygrała pewnie mecz aż 5:0.

Skład GOSRiT Luzino:
Samuela Landowska, Weronika Westphal, Zuzanna
Dąbkowska, Marta Gelinska,
Weronika Lange, Wiktoria
Miotk, Wiktoria Domańska,
Rozalia Maszota, Karolina
Jankowska. Trenerzy: Maksym Graczyk, Rafał Freitag

Piłka nożna

Turniej pamięci M. Mazura
Sześć amatorskich drużyn z Wejherowa i okolic po raz ósmy rywalizowało w Turnieju piłkarskim im. Michała Mazura. Zwyciężyła
drużyna Młode Chopina pokonując rzutami karnymi Rumię.
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Stare Chopina, a kolejne - Tytani
Wejherowo, Reprezentacja
Sychowa i Reprezentacja
ULP. Mecze rozegrano na
boisku przy Szkole Podstawowej nr 8.
- Serdecznie gratuluję
w imieniu prezydenta Wejherowa udanego turnieju.
Dziękuję organizatorom turnieju za znakomitą organizację imprezy i upamiętnienie

Michała Mazura, założyciela
klubu Chopina Wejherowo.
Bardzo się cieszę, że jest z
nami ojciec Michała - mówił
Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta miasta.
Podczas turnieju prowadzona była akcja charytatywna na rzecz chorej
Wiktorii Węsierskiej. Dzięki piłkarzom i kibicom udało
się zebrać 2 tys. zł.
Pamięć Michała Mazura, propagatora osiedlowych

rozgrywek piłki nożnej, została uczczona minutą ciszy
i okrzykami: Mazi! Mazi!
- To już dziewiąta rocznica śmierci mojego syna.
Liczę, że 10 turniej zorganizujemy uroczyście, bo impreza każdego roku przyciąga
amatorów piłki nożnej - mówi Adam Mazur.
W zakończeniu turnieju
uczestniczyli radni miejscy
- Rafał Szlas, Henryk Jarosz i Marcin Drewa.

OGŁOSZENIE

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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