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Wolna Polska
od 30 lat!
Wejherowianie uczcili 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły
się 4 czerwca 1989 roku. W miniony wtorek w samo
południe na Rynku oraz przed Starostwem odśpiewali
Hymn Polski. 		
Str. 2

Czy w Wejherowie
będzie możliwość
pochówku zmarłych?
Grupa mieszkańców protestuje przeciwko planom
rozbudowy wejherowskiego cmentarza. Sprawa zrobiła się polityczna ze względu na działania podjęte przez
kilku radnych. Budowanie kapitału politycznego na temacie cmentarza jest bardzo niebezpieczne. Zablokowanie jego rozbudowy doprowadzi do tego, że za kilka lat
mieszkańcy Wejherowa nie będą mieli gdzie chować swoich bliskich. 			
Str. 6
Fot. Leszek Spigarski

Święty Franciszek w otoczeniu zwierząt stanął na wejherowskim rynku. Jego związki z Wejherowem
opisano obok figury, która zdobi nową fontannę cieszącą oko mieszkańców. Uruchomienie fontanny
nastąpiło tuż przed uroczystą sesją Rady Miasta z okazji 376 rocznicy założenia miasta.
Dlaczego właśnie Św. Franciszek? Zapraszamy do lektury na stronie 3.
REKLAMA

Informujemy Czytelników, że kolejny „Puls Wejherowa” ukaże się wyjątkowo za 3 tygodnie: 27 czerwca br., z powodu przypadającego 20 czerwca święta
Bożego Ciała.
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI
Szalona jazda z promilami

Za zbyt szybką jazdę oraz będąc w stanie nietrzeźwość
młoda kobieta straciła prawo jazdy. 21-latka po godz. 4 rano, pędziła seatem ulicą I Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Wejherowie z prędkością 170 km/godz. ! Została
zauważona i zatrzymana przez patrol policji.
Przekroczenie dozwolonej prędkości to jedno, ale kierująca miała ponad 1,6 promila. Teraz sprawą nietrzeźwości
21-latki zajmą się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do
lat 2 oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a na
miejscu otrzymała mandat i 10 punktów karnych.

Śmierć na drzewie

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Święto Wolności i Solidarności
Wejherowianie oraz władze samorządowe miasta Wejherowa w samo południe spotkali
się 4 czerwca na rynku, aby uczcić 30-lecie wyborów parlamentarnych z 1989 roku, które
zapoczątkowały zmiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju. Wspólnie odśpiewano
Hymn Polski. Z tej samej okazji Hymn śpiewano również przed Starostwem, gdzie zebrali się przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego, radni powiatowi oraz mieszkańcy.
Prezydent
Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
przypomniał trudne lata
osiemdziesiąte, gdy brakowało
podstawowych
produktów w sklepach, a
władze komunistyczne tłumiły każde przejawy protestów społecznych. Mimo to
Sierpień 1980 roku m.in. w
Trójmieście, Szczecinie, na
Śląsku przyniósł powołanie NSZZ „Solidarność”. W
1979 roku do Polski przyjechał Ojciec Święty Jan Paweł II, co wywołało wśród
Polaków optymizm i sprzeciw wobec władzy.

Nawet stan wojenny nie
zmusił Polaków do uległości i do zaakceptowania
wojskowej junty. W kolejnych latach doszło do obrad Okrągłego Stołu oraz
do ogłoszenia pierwszych
w części demokratycznych
wyborów parlamentarnych,
które odbyły się 4 czerwca
1989 roku. Z okazji 30 rocznicy tego wydarzenia w całym kraju, m.in. w powiecie
wejherowskim, w miniony
wtorek obchodzono Święto Wolności i Solidarności.
Odbyły się spotkania, wystawy, koncerty.

STRAŻ MIEJSKA
Ujęli wandali i kieszonkowca

Funkcjonariusze Straży Miejskiej na stacji kolejowej w Śmiechowie zauważyli dwóch mężczyzn dewastujących wiatę na
peronie. Strażnicy zatrzymali jednego z wandali na miejscu,
a drugiego po krótkim pościgu. Okazało się, że w wiacie PKP
dwóch mieszkańców gminy Szemud urządziło sobie pijacką imprezę. Wybili szybę i wyrzucili na peron śmieci z kosza. Ujętych
mężczyzn przekazano policji, która prowadzi dalsze czynności
w tej sprawie.
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Osiemnastoletni pasażer zginął na miejscu wypadku, a
23-letni kierowca trafił do szpitala w wyniku zderzenia seata i volkswagena. Seat po uderzeniu w bok zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo.

Uprawa konopi i strzały

Kryminalnymi z Wejherowa zlikwidowali nielegalną
uprawę marihuany na terenie gminy Szemud. Do policyjnego aresztu trafił 26-latek, który jest podejrzewany o uprawę
zakazanych w Polsce roślin. Dodatkowo w pobliżu miejsca
zdarzenia został także zatrzymany mężczyzna, który odpowie za czynną napaść na policjantów.
Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zabezpieczyli prawie pięćdziesiąt krzaków konopi indyjskich oraz worki z marihuaną
o wadze ponad 260 gramów oraz kokainą o wadze prawie
90 gramów.
Kiedy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna który
przebywał na posesji na widok policjantów, skierował w ich
kierunku pistolet i zaczął strzelać. Policjanci szybko obezwładnili i zatrzymali atakującego ich 35-latka.
Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara
pozbawienia wolności do 10 lat. Natomiast za posiadanie
broni palnej bez wymaganego zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, natomiast za
użycie broni palnej (lub innego niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego) i dopuszczenie się
czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10

Fot. Starostwo w Wejherowie

Dwóch innych pijanych mieszkańcow gminy Szemud około
godz. 2 w nocy urządzili sobie imprezę w centrum Wejherowa. Jeden wszedł na gazon z kwiatami i zerwał flagę narodową, z którą hałaśliwie pomaszerowali deptakiem. Na drodze stanęli jednak
strażnicy. Jeden z sprawców ukarany został wysokim mandatem
karnym, a towarzyszący kolega otrzymał pouczenie.
Wspólne działania dyżurnych wejherowskiej Straży Miejskiej i
Policji przyczyniły się do zatrzymania sprawcy kradzieży telefonu
komórkowego, papierosów i dokumentów śpiącemu w wiacie MZK
mężczyźnie. Kiedy mieszkaniec gminy Wejherowo zajął się przeszukiwaniem jego kieszeni, był obserwowany przez operatora miejskiego monitoringu. Wartość skradzionego mienia wyniosła 450 zł.

Poalkoholowe wyczyny

W majowy późny wieczór zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej w okolicach ul. Batalionu Morskiego zauważył kierującego
nieoświetlonym skuterem, na dodatek jadącego w dziwny sposób.
Kierujący został zatrzymany, a po zbadaniu alko-testem okazało się,
że ma w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu.
Kiedy indziej podczas nocnej kontroli strażnicy miejscy dotrzegli
kierowcę forda, który z impetem i piskiem opon wpadł na parking
i zatrzymał się na trawniku. Okazało się, że kierowca ma prawie 1,0
promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierowcom grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

redakcja@pulswejherowa.pl
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UROCZYSTOŚCI
376 lat temu powstało Wejherowo

Kwiaty dla założyciela
i nowa fontanna
Z okazji 376. rocznicy powstania Wejherowa i 410. urodzin Jakuba Wejhera 28 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, a na
wejherowskim rynku uruchomiono nową fontannę. Przed pomnikiem założyciela miasta złożono kwiaty.

Nowa fontanna.

Fot. Leszek Spigarski

Na placu Wejhera pojawiła się nowa atrakcja
- fontanna z rzeźbą św.
Franciszka z Asyżu. Autorką figury św. Franciszka i
zwierząt jest Dorota Dziekiewicz-Pilich - artystka,
która wcześniej wykonała
piękne rzeźby obok Filharmonii Kaszubskiej.
W uroczystej sesji w ratuszu uczestniczyli m.in.
przedstawiciele policji, wojska i okolicznych samorządów, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz jednostek
organizacyjnych
miasta.
Jacek Thiel, wicestarosta powiatu wejherowskiego z okazji urodzin miasta
złożył życzenia włodarzom
i mieszkańcom, podziękował także za współpracę z
miastem.
Uroczystość
uświetnił
koncert zespołu Bellcant,
który tworzą sopranistki:
Magdalena Chmielecka,
Maria Malinowska i Karolina Sołomin.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli wejherowscy radni na czele z przewodniczącym RM
Jackiem Gafką (zdj. powyżej) oraz prezydent Krzysztof Hildebrandt, jego zastępcy,
Fot. Urząd Miejski
ojcowie Franciszkanie i ks. dziekan Daniel Nowak.

Dlaczego Święty Franciszek?
O. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM o związkach Wejherowa z dziedzictwem Św. Franciszka: - Historii powstania naszego miasta nie da się opowiedzieć bez odniesień do związków
założyciela miasta Jakuba Wejhera z postacią św. Franciszka z Asyżu. Wejherowo budowane było
od podstaw według określonego zamysłu jego fundatora, Jakuba Wejhera, który nie tylko zaakceptował przedstawioną mu wizję topograficzno-architektoniczną, ale pozostawił na niej wyraźne, osobiste znamię, odbijające jego duchowy profil. Jednym z rysów duchowości wojewody
malborskiego była głęboka religijność, w którą wpisany był kult św. Franciszka z Asyżu. Znalazło
to swój wyraz tak w świadectwach pisanych, jak i w pomnikach materialnych, które łączą się z
dziejami Wejherowa. (...) Wyrazem przywiązania Jakuba Wejhera do postaci św. Franciszka było
sprowadzenie przez niego duchowych synów św. Franciszka – franciszkanów – „ubogich zakonników reformatów Zakonu św. Franciszka swego patrona”. Widział w nich krzewicieli idei Biedaczyny z Asyżu, których już sama obecność miała wyrażać bliskie mu wartości. Przybyli oni do Nowej
Kolonii Wejherowskiej 13 września 1647 roku. Dwa lata później, we wigilię św. Franciszka 1649 r.
wprowadzili się do nowo wybudowanego klasztoru. (...) Św. Franciszek patronował tym ziemiom,
w Wejherowie znajdował się pierwszy kościół, któremu patronował św. Franciszek, są liczne dzieła
sztuki związane z tą postacią. Niewątpliwie zaliczyć do tego należy także Kalwarię Wejherowską.
W czasach Jakuba Wejhera droga krzyżowa kojarzona była jednoznacznie z franciszkanami. (...)
Z powyższego przeglądu danych dotyczących związków postaci św. Franciszka z Wejherowem
u zarania miasta wynika, że Święty z Asyżu obecny był w życiu rodu Wejherów już przed założeniem naszego miasta. Trwał on i zaznaczał się w trakcie jego powstawania tak wśród
samych jego właścicieli, jak i mieszkańców i rozszerzył się na najbliższą okolicę. Cenne są
wszelkie inicjatywy, które mieszkańcom nie tylko przypominają o początkach miasta i jego
związkach z postacią świętego, ale są bliskie założycielowi Wejherowa

Podziękowania i życzenia z okazji jubileuszu szkoły

60. urodziny Ósemki

24 maja br. świętowano 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy
w Wejherowie. Nie zabrakło podziękowań, wyróżnień i wspomnień. Ósemka została
otwarta na początku 1959 roku, a 10 lat później otrzymała imię Martyrologii Piaśnicy.
Obchody jubileuszu rozpoczęto mszą św. w kościele pw. Chrystusa Króla i
bł. Alicji Kotowskiej, której przewodniczył ks. Daniel Nowak. Następnie w
hali sportowej szkoły gości
przywitała dyrektor placówki, Danuta Czernewska, która podkreśliła, że
szkolne mury Ósemki opuściło 20 tys. absolwentów.
Szkoła bardzo się zmieniła, m.in. dzięki inwestycjom

i nowym obiektom sportowym. W latach 90. przy SP
nr 8 powstała hala sportowa, potem pływalnia i zadaszone lodowisko, a ostatnio
kompleks boisk, sfinansowany z Wejherowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
- To jedna z najwspanialszych szkół w Wejherowie. Od początku należała
do najnowocześniejszych i
największych szkół w mieście - powiedział prezydent

Krzysztof Hildebrandt,
jeden z absolwentów tej
szkoły. - Dziś jest nowoczesna, wielofunkcyjna, wyposażona w różne elementy,
które pozwalają zdobywać
wiedzę. Niesamowicie rozbudowane jest zaplecze
szkoły: jest tu basen, lodowisko, boiska oraz miejsca
gdzie można realizować zajęcia pozalekcyjne.
Krzysztof Hildebrandt
wspólnie z zastępcą mia-

sta Arkadiuszem Kraszkiewiczem podziękowali
obecnej dyrektor oraz poprzednim dyrektorom za
pracę na rzecz placówki.
Statuetki Jakuba Wejhera odebrali: Danuta Czernewska, Roman Wilandt
oraz Mirosław Sildatke.
Życzenia
społeczności
szkolnej w imieniu Rady
Miasta Wejherowa złożył
jej wiceprzewodniczący Leszek Szczypior

Fot. Urząd Miejski
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INWESTYCJE
Ponad 2 miliony złotych dofinansowania

W ramach rewitalizacji

W czerwcu rozpocznie się przebudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie na odcinku od
ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej. Inwestycja ma kosztować ok. 6,5 mln zł, ale Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
ok. 2,3 mln zł. Podpisano też umowę z wykonawcą prac.

Zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnego, łączącego ul. Dworcową z ul. Spacerową. Inwestycja została zrealizowana
w ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa.

Wkrótce przebudowa
ulicy Karnowskiego
Przebudowa ul. Karnowskiego jest bezpośrednią
kontynuacją już wykonanego przebudowy fragmentu
ul. Ofiar Piaśnicy wraz z połączeniem (ronda) z ul. Karnowskiego i ul. Lelewela
- Budowa ul. Karnowskiego, to kolejny element
Zachodniego
Połączenia
Drogowego Wejherowa mówi Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - W ubiegłych latach oddaliśmy do użytku
dwa odcinki w miejscach,
gdzie dotychczas wcale nie
było ulic. Jeden odcinek połączył ul. Ofiar Piaśnicy z
ul. Nadrzeczną -przedłużenie ul. Lelewela, a drugi
połączył ul. Sucharskiego
z drogą krajową nr 6. Budowa ul. Karnowskiego poprawi bezpieczeństwo ruchu
i komfort jazdy, a rondo w
ul. Przemysłowej niewątpliwie zwiększy płynność ruchu w tym rejonie.
Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na
koniec grudnia br. ma kosztować ok. 6,5 mln zł, z czego 2.295.750 zł pochodzi ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych.
W wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
podpisał umowę z wykonawcami inwestycji - Mariuszem
i Tomaszem Formella,
właścicielami firmy.
- Cieszymy się, że została
podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka bardzo dużego przedsięwzięcia
- Zachodnio-Północnego Połączenia Drogowego, który docelowo odciąży ruch
w Wejherowie w momencie,
kiedy powstanie nowa Trasa Kaszubska, która jest
fragmentem drogi ekspresowej łączącej Trójmiasto ze
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Szczecinem - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Przed nami jeszcze
budowa zupełnie nowego odcinka między ul. Strzelecką
a Sucharskiego oraz połączenie dzielnicy tzw. Przemysłowej z drogą krajową nr 6.
Po przebudowie ulica
Karnowskiego ma wyglądać
zupełnie inaczej niż obecnie.
Swój udział w tej inwestycji ma PEWiK, który przebuduje na własny koszt swoją
sieć. Udział spółki to prawie
500 tys. zł. Jednym z ważniejszych elementów będzie
budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Karnowskiego i
Przemysłowej.
Jak zapewniają wykonawcy, budowa inwestycji
ma zakończyć się pod koniec
tego roku.
- Rozpoczynamy budowę tej ulicy, która podzielona została na cztery etapy
- rozpoczynamy od strony
ul. Ofiar Piaśnicy, w kierunku ul. Przemysłowej, a
rondo jest ostatnim elementem przebudowy ul. Karnowskiego - mówi Mariusz
Formella, współwłaściciel
spółki Produkcja i eksploatacja kruszywa „Formella”
z Niepoczołowic. - Czeka nas
dużo prac ziemnych – wodociąg, deszczówka, sieć gazowa, elektryczna, a następnie
nawierzchnia i chodniki.
Liczymy na wyrozumiałość
mieszkańców.
Na zdjęciu obok:
Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta
Wejherowa i wojewoda
pomorski Dariusz Drelich w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku,
po podpisaniu umowy o
dofinansowanie inwestycji.
Fot. Urząd Miejski

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i
zastepca prezydenta Beata Rutkiewicz podpisują
umowę z wykonawcami inwestycji - Mariuszem i
Tomaszem Formella, właścicielami firmy.
Fot. Urząd Miejski

Zakres prac

Uliczka
już gotowa

- Ta ulica była zaniedbana, a teraz zyskała nową nawierzchnię, chodnik i miejsca postojowe. Zadbaliśmy też o
nowe nasadzenia - powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Zależało nam na tym, aby zachować
klimat śródmiejski, ale zarazem pozostawić drzewa i wykonać nowe nasadzenia. Koszt inwestycji to 453 tys. zł, z czego
ponad 384 tys. zł wynowi dofinansowanie ze środków unijnych, które miasto zdobyło na Rewitalizację Śródmieścia.
Wyremonowana uliczka o długości 279-metrowy pomiędzy ul. Dworcową (obok budynku Kaszubsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej), a ul. Spacerową została wyłożona kostką
betonową.
- Był to krótki, ale uczęszczany odcinek ulicy, który wymagał remontu - prypomina Beata Rutkiewicz, zastępca
prezydenta Wejherowa. - Wykonane zostały chodniki i miejsca postojowe. Co najważniejsze, udało się zachować zieleń
- są tam drzewa, trawnik, róże. Powstał pas oddzielający i
podnoszący jakość tego miejsca.
O remont tej ulicy zabiegali wejherowscy radni: Justyna
Ostrowska, Leszek Szczypior i Rafał Szlas.
Wykonawcą była firma FBSerwis S.A. z Warszawy.

Na długości 700 metrów wykonana zostanie nowa
nawierzchnia, wybudowany zostanie chodnik i ciąg
pieszo-jezdny wzdłuż drogi.
W ramach inwestycji powstaną zjazdy do posesji,
zatoki autobusowe, wybudowana zostanie także nowa kanalizacja deszczowa. Przełożona zostanie sieć
gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetycznej.
Wybudowane zostanie także rondo u zbiegu ulic
Karnowskiego i Przemysłowej (droga powiatowa).

A. Kraszkiewicz prezesem

Nowy Zarząd MTK
Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Gmin
„Małe Trójmiasto Kaszubskie” 31 maja br. podsumowano działalność w minionej kadencji i wybrano nowe władze. Prezesem
Zarządu MTK na okres 2019-2022 został Arkadiusz Kraszkiewicz (Wejherowo), zastępcą prezesa - Piotr Bartelke (Rumia), a
skarbnikiem - Krzysztof Krzemiński (Reda). Członkami Zarządu zostali wybrani: Krzysztof Hildebrandt (Wejherowo), Michał Pasieczny (Rumia) i Kazimierz Okrój (Reda).
Uczestnicy spotkania mówili o potrzebie wspólnego działania na rzecz miast tworzących Małe Trójmiasto Kaszubskie, czyli
Wejherowa, Redy i Rumi oraz kontynuacji sprawdzonych form
współpracy na rzecz mieszkańców.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Minister w Książnicy
profesora G. Labudy

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin odwiedził Książnicę
Profesora Gerarda Labudy w Wejherowie. Spotkanie odbyło się w ramach podsumowania
pierwszego etapu prac, które zostały wykonane w budynku.
Powiat Wejherowski na realizację inwestycji otrzymał rządowe dofinansowanie w wysokości 520 tys.zł. Obecnie rozstrzygany jest przetarg na wykończenie i wyposażenie wnętrza
Książnicy. Budynek ma zostać oddany do użytku jesienią.

Udany rodzinny festyn
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Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się
· 5 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00
· 12 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, sala nr 9 (parter)

W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
odbył się jubileuszowy, bo już dwudziesty Festyn Rodzinny. Jak co
roku, zabawa była udana.
Podopieczni placówki z całymi rodzinami mieli okazję
obejrzeć występ artystyczny, a także wziąć udział w różnego rodzaju konkursach oraz posmakować kaszubskich przysmaków i słodkości przygotowanych na tę okazję
Pomimo zachmurzonego nieba, atmosfera po raz dwudziesty była gorąca i wesoła.

Uchwałą nr VI/67/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 28 maja 2019 r. przyjęto Raport o stanie Powiatu
Wejherowskiego za rok 2018. Treść raportu i jego załączników znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w
zakładce zarząd i podzakładce uchwały zarządu (bezpośrednio: http://bip.powiatwejherowski.pl/uchwala/5674/
uchwala-nr-vi-67-19).
Zgodnie z art. 30 a ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1989
r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r. poz. 511) Zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie
powiatu raport o stanie powiatu.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest
rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wejherowskiego
za rok 2018 odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. podczas VII sesji Rady Powiatu Wejherowskiego.

Informuje się, że dnia 22 maja 2019 r. Starosta Wejherowski ogłosił możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wyżej wymienione ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zostało umieszczone w Biuletynie Informacyjnym
Starostwa Powiatowego w Wejherowie na stronie www.bip.
powiat.wejherowo.pl w zakładce Powiat – Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie.
Kandydatury mogą zgłaszać działające na terenie powiatu wejherowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Każdemu uprawnionemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.
Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 21
czerwca 2019 r.
Kandydatury należy zgłaszać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.
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AKTUALNOŚCI
Czy w Wejherowie będzie możliwość pochówku zmarłych? Pieniądze dla urologii

Protestują przeciwko
rozbudowie cmentarza

Grupa mieszkańców protestuje przeciwko planom rozbudowy wejherowskiego cmentarza. Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie i obawy oraz szukać rozwiązań. Czy jednak powinno to w konsekwencji prowadzić do zablokowania poszerzenia nekropolii? Z
pewnością nie, cmentarz jest potrzebny. Sam proces pozyskania terenu i pozwoleń na
rozbudowę jest trudny, długotrwały i skomplikowany.
Potrzeba
poszerzenia
cmentarza istnieje prawie
od początku jego funkcjonowania. W związku z tym,
od dziesięcioleci był on stale
powiększany. Ostatnia procedura dotycząca zabezpieczenia dodatkowego terenu
została zakończona w 2012
roku. To właśnie wtedy Rada Miasta przyjęła plan
zagospodarowania
przestrzennego, w którym wpisano kolejny obszar pod nowe
miejsca pochówku.
Na działce o pow. 1,5 ha,
ulokowanej powyżej parkingu obok istniejącego cmentarza parafialnego budowany
jest cmentarz komunalny (na
zdjęciu w głębi). Cmentarz
ten zapewni mieszkańcom
Wejherowa bezpieczeństwo

związane z możliwością pochówku swoich bliskich
nawet na 10 lat. Do tej lokalizacji mieszkańcy nie mają
uwag. Kontrowersje wzbudza jednak dalsza rozbudowa cmentarza.
Powiększenie
jest nieuniknione
Nie
będzie
przesadą
stwierdzenie, że zdecydowana większość wejherowian oczekuje cmentarza na
terenie miasta. Jedynym
miejscem, gdzie można zlokalizować nowe miejsca
pochówku jest bliższe lub
dalsze sąsiedztwo obecnej
nekropolii. Nie ma po prostu
innych możliwości, bowiem w
Wejherowie nie ma terenów,
które można wykorzystać w
ten sposób. Aby w przyszło-

Sprawa polityczna

Sprawa cmentarza zrobiła się polityczna, gdyż radni miejscy z PiS i Stowarzyszania Dla Wejherowian wykorzystują ją
do ataku na władze miasta. Igranie cmentarzem i budowanie
kapitału politycznego na temacie cmentarza jest bardzo niebezpieczne. Wstrzymanie rozbudowy doprowadzi do tego,
że za kilka lat mieszkańcy Wejherowa nie będą mieli gdzie
chować swoich bliskich.
ści nie było problemów z pochówkiem, miasto już dziś
przystąpiło do analizy kolejnego obszaru na poszerzenie cmentarza komunalnego.
Badaniu poddany jest bardzo
rozległy obszar o powierzchni 28 ha. Teren, na którym
kiedyś powstanie cmentarz,
będzie stanowić niewielki
procent całej powierzchni
objętej obecnie zmianą planu zagospodarowania. Ustalenie jego nowej lokalizacji
zostanie poprzedzone szeregiem uzgodnień i konsultacji
- w tym również z mieszkańcami. Prawo wymusza także
pozyskanie opinii i decyzji
różnych instytucji. Wybór
terenu pod nowy cmentarz
będzie zależeć od szeregu
uwarunkowań. W kolejnych
miesiącach będą prowadzone
badania i analizy. Właśnie
dlatego miasto objęło tak duży teren planem zmiany.

Nie pod oknami
Jedno jest pewne - nikt
nie będzie miał nowego
cmentarza pod oknami. Rozpowszechniane wśród mieszkańców Śmiechowa-Południe
sugestie, że wkrótce na przedłużeniu ul. ks. Roszczynialskiego i Osiedla Sikorski
Park powstanie cmentarz
widoczny z okien budynków,
są nieprawdziwe. Do rozbudowy cmentarza wyznaczony
jest duży teren, co powoduje
że z pewnością uda się ustalić dogodne miejsce dla pochówku bliskich. Różnica
pomiędzy miejscem objętym
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, a
ostateczną lokalizacją cmentarza powinna być oczywista
dla każdego radnego. Należy oczekiwać, że niektórzy samorządowcy wzniosą
się ponad ambicje polityczne i przyjmą niezbędne dla
mieszkańców rozwiązania.

Będzie remont

Władze samorządowe miasta Wejherowa
przekazały 100 tys. zł dotacji dla Oddziału
Urologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Pieniądze są przeznaczone na remont tego oddziału.
Umowę w tej sprawie podpisali: Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa oraz Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes Szpitali Pomorskich i Andrzej
Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich i dyrektor
wejherowskiego szpitala.
Modernizacja Urologii pochłonąć ma 600 tys. złotych, a
do tej pory zgromadzono 340 tys. złotych.
- Liczymy jeszcze na wsparcie ze strony samorządów Rumi
oraz Luzina. Część wsparcia finansowego udało się nam pozyskać w materiałach budowlanych oraz poprzez obniżenie
cen - informuje Andrzej Zieleniewski.
Oddział Urologii jest ostatnim, który nie był dotąd w
wejherowskim szpitalu remontowany. Zmodernizowane zostaną gabinety zabiegowe, sanitariaty, korytarz i pomieszczenia socjalne. Remont ma być zakończony jeszcze w tym
roku. Również w tym roku, jesienią ma zostać ogłoszony
przetarg na najistotniejszą i największą inwestycję szpitala,
tj. budowę nowego bloku operacyjnego.
- Jako samorząd, biorąc pod uwagę, że wejherowski szpital służy w dużej mierze naszym mieszkańcom, przekazujemy dotacje na jego działanie i modernizowanie – dodał
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Dodatkowo, jeszcze
w tym roku planujemy rozpocząć budowę parkingu między
lądowiskiem a ul. Jagalskiego.

Fot. Urząd Miejski

ZUS ostrzega: uwaga na oszustów
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponownie docierają sygnały o oszustach podszywających się pod pracowników ZUS.
U 81-letniego mieszkańca Gdańska pojawiły się
dwie kobiety podające się za
pracownice ZUS, które jakoby chciały sprawdzić czy
otrzymał on tzw. „trzynastą
emeryturę”. Po odwróceniu
uwagi okradły go ze wszystkich oszczędności.
Raz jeszcze przypomina-
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my, że wizyty pracowników
poza placówkami ZUS, odbywają się jedynie w dwóch
przypadkach.
Pierwszy z nich to kontrola u płatników składek.
Prowadzą ja wyłącznie inspektorzy kontroli na podstawie upoważnienia. Jest
ona zawsze zapowiadana

wcześniej. Inspektor informuje o niej doręczając zawiadomienie. Przed
kontrolą Inspektor musi okazać legitymację
służbową i upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli. Drugi to kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

W takim wypadku pracownik ZUS może przyjść do
naszego domu lub innego
miejsca, które wskazaliśmy
w zwolnieniu jako miejsce
pobytu w czasie choroby i
sprawdzić, czy wykonujemy
zalecenia lekarskie. Każdy
pracownik ZUS przeprowadzający kontrolę po-

siada legitymację.
W razie wątpliwości co
do tożsamości osoby przedstawiającej się jako pracownik ZUS pod numerem 22
560 16 00 można poprosić
o pomoc w zweryfikowaniu
sprawy i potwierdzenie tożsamości pracownika.
Wiadomości pocztą elek-

troniczną ZUS wysyła wyłącznie do klientów, którzy
zdecydowali się na taką formę kontaktu i zawsze są one
wysyłane od indywidualnego
opiekuna. Inne informacje
wysyłane pocztą elektroniczną rzekomo w imieniu ZUS
mogą zawierać wirusy i nie
należy ich otwierać.

redakcja@pulswejherowa.pl
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UROCZYSTOŚĆ
Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego na Kalwarii Wejherowskiej

Uczczono 20-lecie koronacji Obrazu
W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie odbył się Odpust Wniebowstąpienia,
połączony z uczczeniem 20. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej.
Tegoroczna uroczystość odpustowa, na którą tradycyjnie przybyli pielgrzymi z południa Kaszub oraz z Gdańska
Oliwy (351 pielgrzymka) była okazją do świętowania 20.
rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej. Była to też rocznica zawierzenia Matce Bożej
Powiatu Wejherowskiego.
Sumie opustowej przewodniczył Metropolita Gdański,
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, a w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu wejherowskiego.

XVII-wieczny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowienia Chorych koronował sam Ojciec Święty Jan Paweł II
podczas uroczystej mszy świetej na hipodromie w Sopocie,
5 czerwca 1999 roku. Na tę uroczystość zawieziono obraz z
kościoła klasztornego św. Anny w Wejherowie.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

OGŁOSZENIE

Fot. Leszek Spigarski

Odpust Trójcy Świętej 15-16 czerwca br.
Sobota
10:30-12:00 - powitania pielgrzymów z Gdyni, Rumi, Redy, Kosakowa, Pierwoszyna, Rewy
12:00 - powitania pielgrzymów z Pucka, Swarzewa, Władysławowa, Łebcza, Leśniewa, Mechowa, Starzyna, Strzelna, Chłapowa i okolic
14:00 Centralne obchody kalwaryjskie z kazaniami (początek w kościele klasztornym)
17:45 Msza św. pod przewodnictwem o. wikariusza Filemona Janki (przy kościele Trzech Krzyży)
Niedziela
8:00 Droga Krzyżowa na Kalwarii dla pielgrzymów, którzy przybędą w niedzielę rano
(początek na placu przy kościele klasztornym)
8:30 - formowanie procesji
9:00 - procesja z najświętszym sakramentem na kalwarię
10:00 Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. biskupa (przy kościele Trzech Krzyży)
13:00 - pożegnanie pielgrzymów od strony Gdyni i Pucka
Na uroczystości odpustowe zapraszają Franciszkanie – opiekunowie i stróżowie sanktuarium
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Dzień Jakuba
- uroczystość i zabawa

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Urodziny Miasta, obchodzone co roku w ostatnią sobotę maja podczas Dnia Jakuba, były okazją do wspólnego świętowania
wejherowian oraz podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji Wejherowa w różnych dziedzinach
życia. Gwiazdą wieczoru był zespół Blue Cafe.
Uroczystość rozpoczął salut armatni w wykonaniu
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie oraz
Hejnał Miasta Wejherowa
odegrany przez trębaczy.
Medal Miasta Wejherowa, przyznany Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko–Pomorskiej
w
Wejherowie z okazji 50-lecia działalności tej placówki odebrał z rąk prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta dyrektor muzeum Tomasz Fopke.
Podczas gali kilkanaście
osób otrzymało zaszczytne
Nagrody Prezydenta Miasta
Wejherowa. Ich nazwiska
prezentujemy obok.
W części artystycznej
z okazji Dnia Jakuba wystąpili również: trójmiejski
zespół Klawe a także wokalistka Angelika Anozie z
zespołem. Na koniec na dużej scenie na rnku pojawił się
zespół Blue Cafe, prezentując swoje przeboje.
Dzień Jakuba na rynku zorganizował Prezydent
Miasta Wejherowa wspólnie z Wejherowskim Centrum Kultury.
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Nagrody Prezydenta Wejherowa otrzymali:

Anna Rocławska-Musiałczyk - kompozytorka, wokalistka,
laureatka wielu konkursów kompozytorskich i chóralnych,
Tomasz Chyła - dyrygent Chóru Cantores Veiherovienses,
kompozytor i skrzypek jazzowy, zdobywca nagród na festiwalach, nominowany do „Fryderyka”
Arkadiusz Raguza - prezes Zarządu Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem
Arkadiusz Szlas - działacz sportowy
Bożena Krywald - wiceprezes Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie
Dorota Muża-Szlas - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie, współorganizatorka
m.in. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu;
Katarzyna Ryczko - studentka Kaszubsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Wejherowie, członkini Senatu Szkoły,
Maciej Glaza - artysta tancerz, nagrodzony m.in. w prestiżowym konkursie Teatralnych Nagród Muzycznych
Mirosław Makowski - dźwiękowiec filmowy, zdobywca
wielu nagród, m.in. „Orła” za najlepszy dźwięk do „Zimnej wojny”, współautor dźwięku do oskarowej „Idy”;
Monika Kurpiewska - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Społecznej Szkole Podstawowej, współzałożycielka Wejherowskiego Towarzystwa Historycznego
Natalia Greszta - wolontariuszka Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Krystyna Laskowska - prezes Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie
Krzysztof Zdunkowski - prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego
Kazimierz Wójcik - słuchacz SWUTW, autor tomików wierszy, aktor grupy teatralnej „Srebrna Nitka”
Andrzej Wuttke - sędzia piłki ręcznej, mający za sobą 45 lat
działalności na rzecz sportu.

Na wspólną zabawę licznie przybyli mieszkańcy Wejherowa.

Fot. Urząd Miejski

Grupa Blue Cafe i Dominika Gawęda zachwyciła wejherowską publiczność.
Fot. Leszek Spigarski

redakcja@pulswejherowa.pl
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P R Z E WO D N I C Z Ą C Y R A DY M I A S TA W E J H E R OWA
Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-70-26 (27), fax. 672-12-57, e-mail: miasto@wejherowo.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2020-2023
Uprzejmie informuję, iż z końcem bieżącego roku ubiega kadencja ławników działających przy
sądach powszechnych. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do
naboru kandydatów na ławników na nową kadencję. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
zwrócił się do Rady Miasta Wejherowa z pismem aby zgodnie z uchwałą kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 09 maja 2019 roku w oparciu o art. 161 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 Rada Miasta Wejherowa powinna wybrać następującą ilość ławników:
- do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2;
- do Sądu Rejonowego w Gdyni – 6, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2;
- do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 6.
Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 52 t.j.) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz do Sądu
Rejonowego w Wejherowie upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które
wpłyną do Rady Miasta Wejherowa po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1.
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.
jest nieskazitelnego charakteru;
3.
ukończył 30 lat;
4.
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5.
nie przekroczył 70 lat;
6.
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7.
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1.
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2.
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;
3.
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;
4.
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5.
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6.
duchowni;
7.
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8.
funkcjonariusze Służby Więziennej;
9.
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z
wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia
30 czerwca ostatniego roku kadencji.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1.
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2.
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3.
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4.
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30
dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie,
inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza
się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub
zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem
załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca
195 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
			 „KANDYDAT NA ŁAWNIKA”
- w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(0-58) 677 70 26 lub (0-58) 677 70 27.
Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl.
							 Przewodniczący
							 Rady Miasta Wejherowa
							
/-/ Jacek Gafka

Wystawa filatelistyczna: Sanktuarium Maryjne
We foyer WCK - Filharmonii Kaszubskiej otwarto wczoraj wystawę filatelistyczną „Sanktuarium Maryjne”.
Na wystawę, zorganizowaną z okazji XX rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej zapraszają:
prezydent Wejherowa oraz Koło nr 7 Polskiego Związku
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Filatelistycznego w Wejherowie.
- Zaproszenie kierujemy nie tylko do filatelistów, ale do
wszystkich osób, którym leży na sercu upamiętnienie postaci

Papieża Polaka Jana Pawła II, a także uczczenie XX rocznicy
Koronacji Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej - mówią organizatorzy z Polskiego Związku Filatelistycznego.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Propozycje na wakacje

Książki w wersji cyfrowej
i warsztaty dla dzieci
Przed nami wakacje. Z tej okazji, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie szykuje dla swoich czytelników ofertę specjalną. Oprócz warsztatów dedykowanych najmłodszym czytelnikom
(szczegóły na plakacie poniżej), nie brakuje pomysłów dla dorosłych. Jeden z nich to e-booki, dostępne od 1 czerwca.
Książki w wersji cyfrowej
to ciesząca się dużym zainteresowaniem alternatywa dla
książki tradycyjnej, atrakcyjna zwłaszcza w okresie
urlopowym, kiedy bagaż podróżny ma swoje ograniczenia. Miejska Biblioteka w
Wejherowie przystąpiła do
wojewódzkiego projektu, zapewniającego dostęp do platformy NASBI-OSBI, dzięki
której czytelnicy zyskali wygodny dostęp do tysięcy e-booków, audiobooków i treści
audiowizualnych.
NASBI-OSBI to biblioteka cyfrowa, zawierająca
niemal 12 tys. tytułów dostępnych w trzech formatach: e-booki, audiobooki i
kursy wideo. To bogata baza
wiedzy oraz narzędzie kulturalnej rozrywki.
Porozumienie bibliotek z
województwa pomorskiego

umożliwia czytelnikom dostęp do najnowszej literatury z dziedziny informatyki,
opracowań dotyczących nowych technologii, publikacji dla przedsiębiorców i
osób chcących rozwijać się
zawodowo oraz psychologii. NASBI-OSBI to również
codziennie aktualizowany
zbiór powieści, kryminałów,
fantastyki, literatury dla
dzieci i młodzieży, książek w
językach obcych oraz do nauki języków, przewodników

a także kolekcja ponad 500
audiobooków.
Aby z niej skorzystać
wystarczy przyjść do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
przy ul. Kaszubskiej 14,
pobrać specjalny kod do
NASBI-OSBI i korzystać z
literatury na komputerze,
tablecie lub telefonie. W
ofercie znajduje się ograniczona liczba kodów do
wydania. Decyduje kolejność ich pobrania.

Główne zalety NASBI-OSBI to:

• Globalny dostęp - zapewniający czytelnikom możliwość
korzystania z zasobów biblioteki z każdego urządzenia z dostępem do Internetu na całym świecie
• Multiformat - e-booki, audiobooki i kursy video - czytelnicy
wybierają, jaki format treści jest dla nich odpowiedni
• Książki dla każdego - codziennie wzbogacana oferta literatury specjalistycznej, popularno-naukowej oraz beletrystyki.

Wicestarosta Jacek Thiel i wicedyrektor PZPOW Mariola Błaszczuk razem z niektórymi laureatami konkursu.

29 nagrodzonych uczniów

Szukali własnych korzeni
W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie uroczyście podsumowano XXIV konkurs „Szukamy własnych korzeni”.
Z każdym rokiem poziom prac wzrasta,
kolejni zwycięzcy podnoszą poprzeczkę coraz
wyżej. Jury w składzie: Krzysztof Kaczmarek, Aleksandra Kuchta i Marzena Hazuka-Beraś przyznało w tym roku 29 nagród. W
poszczególnych kategoriach otrzymali je:
Drzewo Genealogiczne
Szkoła Podstawowa kl. IV-V: Dominik
Bury - PZPOW w Wejherowie, Aurelia Skowrońska - PZPOW, Piotr Rajtar - PZPOW,
Zofia Brzezińska - SP w Kębłowie, Liwia
Gadomska - SP nr 7 w Rumi
Kategoria Klasy VII, VIII: Maciej Mitrowski, Mikołaj Garstka, Julia Roksz, Patryk Bank, Jan Palach, Maria Boyke, Kaja
Rompa, Mateusz Langa, Paulina i Patrycja
Stenke - wszyscy ze Szkoły Podstawowej w
Bolszewie oraz Nikola Chatys - SP nr 7 w
Rumi

Kategoria Liceum: Bartek Niedźwiedzki,
Weronika Lipska, Paulina Chudzik i Weronika Gillmeister - wszyscy z PZS nr 1 w Rumi
Kronika
Kategoria: SP kl. IV-VI: Zuzanna Lesnau,
Lidia Lejk i Łucja Lezner - uczennice Szkoły
Podstawowej w Bolszewie
Kategoria klasy VII, VIII: Klaudia Konkol, Patrycja Klank, Maciej Mitrowski i
Emilia Wojdylak - wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie oraz Maksymilian
Naskręt,
Kategoria Liceum: Agata Palach i Dobrawa Głodkowska-Adlung z PZS nr 1 w Rumi
Podsumowanie konkursu uświetniły występy Marty Plichty, ze Studia Wokalnego
prowadzonego przez Monikę Kitel.

Bezpłatna nauka
Taras otwarty angielskiego
Widok na miasto

Parę dni temu udostępniono zainteresowanym mieszkańcom oraz
turystom taras widokowy na dachu
Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Od 1 czerwca na Wejherowo
można spoglądać z góry w godzinach
od 14.00 do 19.00. Na tarasie widokowym ustawione zostały lunety, przez
które Wejherowo można oglądać bardziej szczegółowo i zajrzeć w jego zakamarki z góry.

Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza na BEZPŁATNY kurs J. ANGIELSKIEGO oraz NIEMIECKIEGO finansowany ze środków UE. Kurs jest kierowany
dla osób po 50 roku życia z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim.
Zajęcia będą dwa razy w tygodniu w godzinach
popołudniowych. Zapewniamy podręczniki oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.
Więcej informacji pod nr tel. 577-862-168.
Zapraszamy ostatnie miejsca !
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AKTUALNOŚCI
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzielenie się miłością
to najpiękniejsza misja
30 maja każdego roku obchodzimy dzień rodzicielstwa zastępczego, który został ustanowiony specjalną uchwałą przez Sejm
RP w 2006 roku. Obchody tego dnia mają na celu popularyzację
ruchu rodzicielstwa zastępczego jako alternatywnego dla rodzin
biologicznych, które są niewydolne wychowawczo.
Jak informuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wejherowie, Iwona Romanowska,
samorząd
Powiatu Wejherowskiego
jest zobowiązany ustawą
do organizowania i finansowania pieczy zastępczej,
która może być realizowana w formach rodzinnych
(rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) lub
instytucjonalnych,
czyli
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zadanie to w
imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego wykonuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
- W roku 2019 według stanu na dzień 30 maja w naszym powiecie funkcjonuje
215 rodzin zastępczych, w
tym 130 rodzin spokrewnionych z dzieckiem ( tj.
dziadkowie, rodzeństwo),
83 rodzin zastępczych niezawodowych, 12 rodzinnych domów dziecka, 4
pogotowia rodzinne i 4 rodziny zastępcze zawodowe,
3 rodziny zastępcze specjalistyczne - mówi dyrektor Iwona Romanowska.
- We wszystkich rodzinach zastępczych przebywa aktualnie 379 dzieci.
Ponadto dzieci powyżej
10 roku życia umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W powiecie wejherowskim
funkcjonuje 8 takich placówek i 1 w Gdyni, w których
przebywa 110 dzieci.
Powiat
Wejherowski
jest największym, pod
względem liczby ludności powiatem ziemskim w
województwie pomorskim.
Z uwagi na to, co roku
zwiększa się liczba dzieci
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umieszczanych w pieczy
zastępczej. Do końca maja
tego roku PCPR umieścił
na podstawie postanowienia Sądu ponad 30 dzieci
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- Najkorzystniejszym i
naturalnym środowiskiem
wychowawczym jest rodzina - dodaje Iwona Romanowska, dyrektor PCPR.
- Jeśli jednak nie może to
być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi
zaopiekować się zaniedbanym lub porzuconym
dzieckiem. Rodzicielstwo
zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką
może podjąć każdy, kto
chce przyjąć do własnej rodziny dziecko, podzieli się
miłością, i ofiaruje mu serce, troskę, radość i bezpieczeństwo.
Dlatego PCPR, co roku
organizuje akcje promocyjne zachęcające mieszkańców do podjęcia się roli
rodziny zastępczej.
Aby zostać rodziną
zastępczą trzeba się
zgłosić do PCPR w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A, przejść badania
psychologiczne, odpowiednie szkolenie i praktykę w
wyznaczonych rodzinach
zastępczych.
Zachęcam
mieszkańców naszego powiatu do współpracy z
PCPR w zakresie przeszko-

lenia na rodzinę zastępczą
lub podjęcia pracy wolontariusza w rodzinach zastępczych.
- Z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego składam
wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy najwyższego
uznania za ich codzienną,
trudną i odpowiedzialną
pracę z dziećmi, których
rodzice naturalni nie chcieli bądź nie byli w stanie
zapewnić im właściwych
warunków do wychowania
i rozwoju. Życzę Państwu
dużo radości i sukcesów w
wypełnianiu obowiązków
rodzica zastępczego. Niech
podziękowaniem za Państwa wspaniałą pracę będzie uśmiech na twarzach
dzieci będących pod Waszą
opieką - mówi Iwona Romanowska

Informacje dotyczące rodzin zastepczych
udzielane są przez pracowników PCPR w Wejherowie,
przy ul. Sobieskiego 279A
w dni robocze w godz. 8-15, pokój nr 15
tel. 58 672 40 63 wewn. 21

Najważniejsze jest
dobro dzieci
Rozmowa z sędzią Jakubem Cyrankowskim, Przewodniczącym Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w
Wejherowie.
- Sąd Rodzinny ściśle
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W jakim
zakresie?
- W zakresie wykonywania orzeczeń o umieszczeniu
dzieci poza dotychczasowym środowiskiem rodzinnym. Chodzi głównie o
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej w przypadku
ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej ich
naturalnych rodziców.
- Czy decyzje o odebraniu dzieci biologicznym
rodzicom należą do najtrudniejszych?
- Tak, to zasadniczo ostateczne i w związku z tym
bardzo trudne decyzje, ponieważ większość dzieci chce
pozostać ze swoimi rodzicami nawet, gdy ci rodzice nie
wypełniają właściwie rodzicielskich obowiązków, zaniedbują lub źle traktują swoje
dzieci. Dzieci obawiają się
nowego środowiska, bardzo
przeżywają zmiany. Dlatego
bardzo ważne jest zminimalizowanie dyskomfortu, jaki
odczuwają. Staramy się tego
dokonać wspólnie z PCPR,
razem dbamy przede wszystkim o dobro dzieci.
- I o to, żeby trafiły w
dobre miejsce?
- Oczywiście. Rodziny
zastępcze, do których trafiają dzieci, musza być odpowiednio
przygotowane
do pełnienia swojej roli,
czym zajmuje się PCPR,
które szkoli kandydatów
na rodziców zastępczych,
dopasowuje rodziny i dzieci, a potem zarówno kontroluje działalność rodzin
zastępczych jak i wspiera
ich trudną wychowawczo
pracę. Wiem, że pracownicy PCPR w Wejherowie
bardzo się starają znaleźć
jak najlepsze rozwiązania.
Optymalne zaś rozwiązanie
to sytuacja, gdy rodzicami
zastępczymi mogą zostać
dziadkowie lub ktoś z bli-

skiej rodziny. PCPR przeprowadza m.in. rozeznanie
w relacjach rodzinnych.
Co
ważne,
wspólnie
stworzyliśmy, czy raczej
wypracowaliśmy praktyczne zasady umieszczania
dzieci w pieczy zastępczej,
które usprawniają ustawowe procedury. W 2017 roku
ukazało się wspólne wydawnictwo, rodzaj informatora, zawierającego zasady
dobrej współpracy i usystematyzowane wzory dobrych
praktyk.
- Wcześniej nie było tego rodzaju uregulowań?
- Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie są
prekursorami w tej dziedzinie. Mam poczucie, że nasze
zasady funkcjonują dobrze.
To nasz sukces - gramy do
jednej bramki, bo liczy się
przede wszystkim dobro
dziecka!
Jako sędziowie polegamy na opinii pracowników
centrum, słuchamy co nam
podpowiedzą, zasięgamy ich
opinii. Rozmawiamy, starając się wspólnie pochylić
nad problemami. Szanujemy wzajemne stanowiska,
chociaż nie ustalamy, jakie
orzeczenia ma zapaść. To należy już tylko do Sądu.
Zarówno w sądzie, jak i w
PCPR występuje fluktuacja
kadr, ludzie się zmieniają,
ale nowi pracownicy są wprowadzani w dobrze funkcjonujące reguły, zasady dobrej
współpracy. Jej elementem
jest życzliwe podejście do rodzin, w tym dzieci, zrozumienie ich problemów i szukanie
jak najlepszych rozwiązań.
- Jaki jest Państwa
główny problem w umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej?
- Chyba fakt, że rodzin
zastępczych jest za mało,
to bardzo trudne zadanie,
a niektóre dzieci wymagają
szczególnej troski.

- Czy w tej sytuacji nie
ma innych możliwości
niesienia pomocy dzieciom, na przykład pozostawiając je w naturalnej
rodzinie?
- Decyzje orzecznicze wymagają od nas wielkiej odpowiedzialności,
dlatego
odebranie rodziców jest dla
nas, sędziów, ostatecznością. Zanim zdecydujemy
o pieczy zastępczej, staramy się wykorzystać wszystkie środki, takie jak nadzór
kuratora sądowego albo pomoc asystenta rodziny - żeby
dać szansę rodzinie. Dopiero po wyczerpaniu tego rodzaju możliwości zapadają
ostateczne decyzje. Chodzi
o rodziny patologiczne, dysfunkcyjne, w których na ogół
istnieje problem z alkoholizmem rodziców i znaczna
nieporadność wychowawcza.
- A czy ubóstwo, bezrobocie rodziców i złe warunki lokalowe mogą być
podstawą do umieszczenia dzieci w rodzinach
zastępczych?
- Sytuacja socjalna, bytowa, czyli mówiąc wprost
bieda nie jest przesłanką do odebrania dzieci. W
takich przypadkach ważną rolę odgrywają takie
instytucje jak ośrodki pomocy społecznej, oferując
potrzebną pomoc.
- Dziękuję za rozmowę.
- Ja również dziękuje.
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AKTUALNOŚCI
Takich domów, jak rodziny Banków czy Góreckich jest wiele, ale wciąż za mało

Każde dziecko kochają tak samo

Dzieci tęsknią za swoimi rodzicami, mimo, że nie zapewniali oni maluchom należytej opieki. Wiele z nich ma problemy ze zdrowiem
i bagaż trudnych doświadczeń, nierzadko są agresywne. Te dzieci potrzebują dużo serca, cierpliwości i pomocy. Dzięki ludziom o wielkich sercach, to wszystko znajdują w nowych domach - bezpiecznych przystaniach.
Pierwsze dziecko trafiło do nich w Wigilię Bożego
Narodzenia, wkrótce pojawiły się kolejne maluchy w
wieku od kilku miesięcy do
kilku lat. Jedne już odeszły
do innych domów, kolejne
przybyły, inne są w tymczasowym domu nadal. Pod
opiekę Teresy i Henryka
Bank (na zdjęciu obok), którzy od pięciu lat prowadzą
pogotowie opiekuńcze, trafiło w sumie 24 dzieci.

Ciężka praca
i satysfakcja

- Wcześniej przez 30
lat pracowałam jako pielęgniarka, zawsze czułam
potrzebę pomagania ludziom, zwłaszcza dzieciom
- mówi Teresa Bank, mama
córki i syna. - Dorosłe dzieci pani Teresy przy każdej
okazji wspomagają rodziców zastępczych w ich obowiązkach.
- Decyzja o prowadzeniu
pogotowia opiekuńczego była decyzją całej rodziny, dorosłe dzieci były zachwycone
naszym pomysłem i w pełni
się z nami zgodziły, chociaż
już z nami nie mieszkają dodaje Henryk Bank. - To
ciężka praca, ale daje nam
dużo satysfakcji, zwłaszcza
żonie, która moim zdaniem
jest do tego stworzona.

Każde dziecko
jest inne

Do pogotowia przywożone
są maluchy z powiatu wejherowskiego - zaniedbane, chore, nie mające odpowiedniej
opieki w rodzinnym domu,
potrzebujące miłości i troski.
Wszystkie mają duże deficyty na wielu płaszczyznach,
problemy emocjonalne i
zdrowotne, brak niektórych

Ważna pomoc PCPR

umiejętności społecznych,
brak nawyków higienicznych, odpowiednich dla ich
wieku, ale każde dziecko
jest inne i wymaga odrębnej
uwagi i miłości. Co najważniejsze, w nowym domu każde jest tak samo kochane.
- Musimy nie tylko zaspokoić najważniejsze potrzeby
dzieci i zapewnić im podstawową opiekę, ale również
zadbać o ich stan emocjonalny, psychiczny, podobnie jak
o ich edukację czy uspołecznienie nauczyć wyrażania
emocji, podnieść poczucie
wartości oraz zdobyć zaufanie - mówi Teresa Bank.
- Dzieci potrzebują wsparcia w różnych dziedzinach,
m.in. potrzebują opieki lekarskiej, ponieważ cierpią z
powodu różnych dolegliwości i zaniedbania. Jeździmy
z dziećmi do stomatologa,
różnych specjalistów (neurologa, okulisty, kardiologa
ortopedy, laryngologa itd.),
do psychologa lub logopedy.
Musimy zadbać o właściwą
pielęgnację dzieci chorych, o
lekarstwa lub ćwiczenia rehabilitacyjne, logopedyczne,
zależnie od wskazań lekarza.

Małżeństwa, które zdecydowały się na rodzicielstwo zastępcze lub pogotowie opiekuńcze mają okazję do spotkań,
wymiany doświadczeń i szkoleń, organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ta instytucja zarówno
przygotowuje rodziny do nowej roli i obowiązków, jak też
zaprasza na spotkania, warsztaty, szkolenia.

Pani Teresa, pielęgniarka z zawodu bardzo dobrze
sobie radzi z zadaniami,
wymagającymi umiejętności oraz wiedzy medycznej.
Opracowała nawet i przekazała innym rodzinom poradnik, dotyczący pierwszej
pomocy medycznej dzieciom
w różnych nagłych i niebezpiecznych sytuacjach.
- Prowadzenie pogotowia jest szczególnie trudne
w związku z rotacją dzieci.
Gdy odchodzą, opłacam to
smutkiem i stresem, chociaż
wiem, że w wyniku adopcji
znajdują troskliwych rodziców. Nierzadko zdarza się,
że dzieci wracają do biologicznych rodziców, tak było w przypadku siedmiorga
naszych podopiecznych. Cieszę się z tego, bo nikt nie zastąpi dzieciom biologicznych
rodziców, ale zawsze bardzo
mi żal rozstawać się z dziećmi - mówi pani Teresa. - Każde dziecko zabiera cząstkę
serca. Pozostają zdjęcia w
albumach i wspomnienia,
wyciskające z oczu łzy.
Obecnie Teresa i Henryk Bank mają pod opieką
sześcioro dzieci, w tym adoptowaną córeczkę, jedną z
pierwszych dziewczynek, jakie trafiły do ich domu. Była
bardzo chora, jest dzieckiem
niepełnosprawnym. Chociaż
dziś wygląda i czuje się bardzo dobrze, nadal wymaga
leczenia, rehabilitacji i konsultacji lekarskich.
Oprócz serca do dzieci i

potrzeby pomagania, Teresa
Bank jest osobą dobrze zorganizowaną i dokładną.
- Staramy się, jak umiemy, ale pomoc PCPR jest dla
nas bardzo ważna, zwłaszcza szkolenia, dzięki którym
poszerzamy wiedzę, a także
lepiej radzimy sobie ze stresem, ze zmęczeniem, z wypaleniem zawodowym - mówi
Teresa Bank. - Pomocne są
też wyjazdy na urlop, który
przysługuje rodzicom i pozwala na kilkanaście dni
oderwać się od codziennych
obowiązków. Z radością potem do nich wracamy, bo tęsknimy za naszymi dziećmi.

Nastolatki
i maluchy

Państwo Danuta i Roman Góreccy (na zdjęciu
poniżej) od 14 lat tworzą
rodzinę zastępczą dla dzieci, które potrzebują opieki i
miłości. Pierwsze maluszki
trafiły tu prosto ze szpitala,
a potem zostały przekazane
do adopcji. Ich zdjęcia eksponowane w salonie świadczą o tym, że pozostawiły
głęboki ślad w sercach tymczasowych rodziców. Obecnie państwo Góreccy mają
w swoim domu siedmioro
dzieci, w tym troje nastolatków, które są w tej rodzinie zastępczej od początku
jej funkcjonowania. Jedna
z dziewcząt już się usamodzielniła i wyprowadziła z
domu. Dwie inne chodzą
jeszcze do szkoły w ośrodku szkolno-wychowawczym
w Wejherowie. Najstarszy z
tej trójki chłopak uczy się w
szkole zawodowej.
Rodzice bardzo niepokoją
się o ich przyszłość, bo proces usamodzielniania się
młodzieży z rodzin zastępczych czy rodzinnych domów
dziecka jest trudny, a młodzi
ludzie narażeni są na niebezpieczeństwa.

Buziaki
na dobranoc

Najwięcej pracy i troski
poświęcają z konieczności
najmłodszej czwórce. Kil-

kuletnie dzieci pochodzą
z dysfunkcyjnych rodzin.
Niektóre są niepełnosprawne, upośledzone, wymagają
szczególnej opieki. To trudne zadanie, ale jak mówi
Danuta Górecka, przynoszące satysfakcję, jakiej dostarczają choćby buziaki na
dobranoc, przytulenie się,
uśmiech dzieci, ich spokój
i radość. Wtedy zmęczenie
odchodzi na drugi plan.
Podopieczni nie zawsze
są wdzięczni za nowy dom i
opiekę, nie podobają im się
nakazy i zakazy, czy domowe obowiązki. Jak w każdej
rodzinie, dzieci buntują się,
złoszczą, zamykają w sobie.
Trzeba do nich dotrzeć, cierpliwie przekonywać uczyć zasad, których nigdy nie znały.
- Gdy jest taka potrzeba,
chodzimy z dziećmi do lekarzy, stomatologów i innych
specjalistów, psychologów,
terapeutów, ale na co dzień
musimy sobie radzić sami mówi Roman Górecki. - Pomaga nam w tym Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie

w Wejherowie, a my staramy się pomagać innym. Z
powodu naszego doświadczenia i długoletniej pracy
z dziećmi, odwiedzają nas
rodzice, którzy zdecydowali
się na pełnienie roli rodziny
zastępczej. Mają u nas szkolenia, obserwują i uczą się
prowadzenia takiego domu.

Bezpieczny dom

Danuta i Roman Góreccy mają też własne dorosłe
dzieci i wnuki, które odwiedzają rodziców i ich małych
podopiecznych.
- Kiedy przyjeżdżają nasze dzieci i wnuki, jest wiele radości, która udziela się
wszystkim - mówi pani Danuta.
Radości, która wynagradza codzienny trud, dostarczają też wspólne wyjazdy
nad morze np. na weekendy. Dzieci wyjeżdżają również na letnie kolonie oraz
zimowiska, wypoczywając i
zdobywając nowe doświadczenia. Wracają pełne wrażeń do domu, który jest
czysty, ciepły i bezpieczny.

- Zachęcam rodziny, które mogą podjąć to wyzwanie,
aby zostały rodzinami zastępczymi, ponieważ wiele dzieci oczekuje na taką pomoc i potrzebuje ciepłego, przyjaznego domu, pełnego miłości - apeluje Roman Górecki,
który jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”. Stowarzyszenie,
działające na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego,
dodatkowo wspiera rodziny zastępcze, organizuje spotkania, festyny integracyjne, stara się o pomoc prawną i inną.
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SPORT
Pomorska III Liga Tenisa
Stołowego

Streetball

MTK zaprasza
po raz ósmy
15 czerwca po raz ósmy odbędzie się turniej
koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball
Małego Trójmiasta Kaszubskiego”.
Tym razem zawody rozgrywane będą w samym sercu
Wejherowa, czyli na placu Jakuba Wejhera. Turniej, organizowany jest przez klub UKS Basket Ósemka Wejherowo,
rozpocznie się w sobotę o godz. 10.00.
Turniej skierowany jest do wszystkich miłośników koszykówki. Zapisy mailowe potrwają do 14.06 do godz. 20:00.
Zgłoszenie drużyn (nazwę wraz z kategorią wiekową) należy
przesłać na maila streetballmtk@op.pl.
Będzie istniała również możliwość zapisów w dniu turnieju do godziny 9:45. Wpisowe to 50 zł od drużyny (3+1).
Kategoria U -13 uczestniczy w turnieju bezpłatnie.
Turniej rozgrywany jest w kategoriach wiekowych:
Chłopcy 1. Open , 2. U -16, 3. U -13
Dziewczęta 1. Open , 2. U - 16, 3. U - 13
W każdej kategorii może zagrać maksymalnie 15 ekip.
Gra odbywać się będzie na 4 boiskach (9m x 9m). Dodatkową atrakcją będzie konkurs rzutów za 3 punkty dla kobiet
i dla mężczyzn. Będzie również mobilna kawiarnia „Pan Tadeusz” oraz foodtruck. Będzie można także skorzystać z
usług profesjonalnych fizjoterapeutów z Fit-Medu. W kategorii OPEN mężczyzn zwycięzcy otrzymają 1000 zł nagrody
finansowej.
Pomysłodawcami imprezy są Bartłomiej Woźniak oraz
Kordian Zabrocki. Współorganizatorami tej edycji są: Sklep
Decathlon Rumia oraz Fit-Med.
OGŁOSZENIE
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Wejherowo
na pudle
Europejski Tydzień Sportu

Pudzianowski
w Luzinie

Podczas Europejskiego Tygodnia Sportu
w Luzinie sekcję sztuk walki koluchstyl przy
GOSRiT odwiedził Mariusz Pudzianowski.
M. Pudzianowski był także sędzią w zawodach Pucharu
Polski Strongman, które odbywały się w Nowym Centrum
Luzina. Po zakończeniu zawodów zmierzył się na macie z
młodymi sportowcami, co na pewno było dla nich wielkim
przeżyciem.
Na koniec swoją szanse na sparing miał również trener
Rafał Freitag, który, mimo wyraźnej przewagi wagowej po
stronie „Pudziana” ochoczo skorzystał z tej okazji.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Dobiegły końca rozgrywki trzeciej Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2018/19
w której uczestniczyło 12 zespołów z naszego
regionu. Drużyna P&P Start Wejherowo w rozgrywkach wypadła bardzo dobrze, zajmując w
klasyfikacji końcowej 3 miejsce. Z III Ligi do IV
spada GOSRiT Luzino.

Zespół z Wejherowa występował w składzie: Jarosław
Mraz, Mirosław Wroński, Karol Pallach, Tomasz Groenke,
Adam Śledziński i Krystian Angel. Trenerem zespołu jest
Dagmar Rzoska.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Paraolimpijczycy w Warszawie

ISS „Start” na Gali
W Warszawie odbyła się I Gala Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z małżonką, na którą zaproszono medalistów Igrzysk Paraolimpijskich, trenerów oraz
wyróżniających się działaczy sportu osób niepełnosprawnych. W gali uczestniczył Krzysztof Ruchalski, prezes Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „START” Wejherowo.
Para Prezydencka pogratulowała sportowcom świetnych wyników sportowych,
wielu medali. Prezydent A.
Duda podziękował za godne
reprezentowanie barw Polski oraz życzył dalszych dobrych wyników sportowych i
pomyślności.
Przypomnijmy, że z Wejherowa pochodzą medaliści
paraolimpijscy:
Henryk Kohnke - podnoszenieu ciężarów: Seul
1988 r. i Barcelona 1997 r.
Leszek Hallman - podnoszenie ciężarów: Atlanta
1996 r.
Natalia Partyka - tenis
stołowy: Sydney 2000 r., Ateny 2004 r. i Pekin 2008 r.
Alicja Eigner - tenis stołowy: Londyn 2012 r.
Józef Motowidło - tenis
stołowy: Sydney 2000 r.
OGŁOSZENIE
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Krzysztof Ruchalski z medalistkami olimpijskimi
Natalią Partyką i Alicją Eigner (byłe mieszkanki
Wejherowa) oraz Krzysztofem Głąbowiczem podczas I Gali PKP w Warszawie.

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: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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SPORT i kulinaria
W najbliższy weekend na pl. J. Wejhera

Festiwal Smaków

Już 8 i 9 czerwca szykuje się porządna wyżerka! To Festiwal Smaków Food Trucków w Wejherowie.

XXI Turniej zakończony

W najbliższy weekend
mieszkańcy Wejherowa będą mieli okazję spędzić miło czas pod chmurką, zjeść
coś dobrego, pobawić się i
zrelaksować z rodziną oraz
znajomymi. Wszystko w ramach Festiwalu Smaków
Food Trucków, który po
raz trzeci zagości w WejFot. Leszek Spigarski herowie. Na placu Jakuba
Wejhera pojawią się znane

i lubiane food trucki, które
zaserwują zarówno klasykę
street foodu: burgery, frytki
i zapiekanki, jak i bardziej
oryginalne dania europejskiej i światowej kuchni.
Będzie też strefa zabaw
dla dzieci i strefa chill-outu.
Uczestnicy będą mogli wziąć
udział w zawodach kulinarnych oraz pasjonującej grze
terenowej. Podczas imprezy

głosami odwiedzających wybierzemy także najsmaczniejszego food trucka.
III Festiwal Smaków Food
Trucków odbędzie się w sobotę w godz. od 12:00 do 21:00, a
w niedzielę od 12:00 do 20:00.
Wstęp bezpłatny.
Więcej informacji ne
www.facebook.com/
events/2427351900827649/

Skat pełen emocji
W siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie
uroczyście zakończono XXI Turniej Skata Sportowego o Puchar
Prezydenta Miasta Wejherowa, o Puchar Wójta Gminy Wejherowo
oraz Puchar Prezesa ZK-P. W turnieju skata zagrało 20 osób z powiatu wejherowskiego, puckiego oraz z Trójmiasta.
- Rozgrywki rozpoczęliśmy prawie pół roku temu, a
teraz, jak co roku, uroczyście
je kończymy - mówi Jerzy
Szreder, prezes Klubu Skata przy ZK-P w Wejherowie.
- Zachęcam wszystkich chętnych do udziału w kolejnym
otwartym i pełnym emocji
turnieju. Zainteresowanych

zapraszam w każda środę w
godz. 12.00-14.00 do siedziby
Zrzeszenia przy placu Jakuba Wejhera 11. Można zadzwonić do mnie pod numer
telefonu: 511 095 441.
Dodajmy, że wśród 20
uczestników turnieju była jedna kobieta - Brygida
Skrzypczak.

Oto wyniki turnieju: I
miejsce - Waldemar Zduńczyk z Gdyni, II miejsce Stefan Szczypior z gminy
Wejherowo, III - Władysław
Dominik z Żelistrzewa, IV
- Mieczysław Bryła - ZK-P
Wejherowo, V - Jerzy Szreder - ZKP Wejherowo.

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

