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Ukazuje się od 2011 roku

Fitness, zumba i joga w parku, kino pod gwiaz-
dami, biblioteka w parku, letnie koncerty, spacery 
edukacyjne i wycieczki po mieście z przewodnikiem 
- takie atrakcje dla mieszkańców i turystów przygo-
towano podczas wakacji w Wejherowie.            Str. 9 

Wakacyjne
atrakcje

Absolutorium
dla władz

Rada Miasta Wejherowa udzieliła prezydentowi 
Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 
wykonanie budżetu w 2018 roku. 16 radnych głoso-
wało „za”, 4 było przeciw. Takim samym stosunkiem 
głosów radni udzieli prezydentowi wotum zaufania. 

Absolutorium otrzymała również starosta wejhero-
ski Gabriela Lisius.                Str. 3-4

przemysłowa w remoncie, 12 Marca już otwarta

Zmiany na drogach

Rozpoczęty przed tygodniem bardzo potrzebny, prowadzony przez władze powiatu remont ulicy Prze-
mysłowej w Wejherowie (droga powiatowa) oznacza zmiany w organizacji ruchu samochodów i kurso-
waniu autobusów miejskich. Przypomnijmy, że Urząd Miejski w Wejherowie rozpocznie budowę ulicy 
Karnowskiego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy a właśnie ul. Przemysłową, połączoną z budową ronda. 

Utrudnienia, związane z inną powiatową inwestycją drogową zakończyły się natomiast na ulicy 12 
Marca, gdzie u zbiegu z ulicą Sikorskiego zbudowano nowe rondo. W tym rejonie miasta przywrócono 
ruch pojazdów, a także kursowanie komunikacji miejskiej.       Str. 7

W turnieju barażowym o wejście do rozgrywek 
pierwszej ligi szczypiorniaka, Tytani Wejherowo osią-
gnęli wyjątkowy sukces, bo pokonali SPR Wisłę San-
domierz (30:24) oraz Eneę Orlęta Zwoleń (39:31), co 
dało im upragniony awans do pierwszej ligi.      Str. 14

Awans 
tytanów!
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AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta

Wejherowa

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa wraz z Radnymi

B E A T Y   Ś W I Ą T E K

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 
im. Kubusia Puchatka w Wejherowie

niezwykle empatycznej pedagog, otwartej na potrzeby innych, 
zaangażowanej w  tworzenie przyjaznej atmosfery dla najmłodszych podopiecznych.

W naszej pamięci pozostanie jako osoba otwarta, życzliwa,
której na sercu leżało przede wszystkim dobro dzieci. 

Wejherowska oświata poniosła niepowetowaną stratę.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 

oraz wszystkim bliskim, którzy opłakują śmierć
 zmarłej Beaty Świątek wyrazy najgłębszego współczucia składają

K O N D O L E N C J E

PANU
SŁAWOMIROWI WALCZEWSKIEMU 

pracownikowi
Straży Miejskiej w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
 

M A T K I 
składają

Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Miasta Wejherowa

wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

W czwartek, 20 czerwca w Kębłowie (gmina Luzino), 
na drodze krajowej numer 6 doszło do śmiertelnego wypad-
ku. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zginął 
około 60-letni mężczyzna, kierujący samochodem osobowym. 

W Górze w gminie Wejherowo kierujący motocyklem hon-
da zderzył się z volkswagenem. 25-letni motocyklista jechał 
z pasażerem. Kierujący motocyklem mimo szybkiej pomocy 
służb ratunkowych zmarł na miejscu zdarzenia, a 18-letni 
pasażer z licznymi obrażeniami ciała, został przetransporto-
wany do szpitala. Kierowca auta był trzeźwy, a krew moto-
cyklisty została pobrana do badań laboratoryjnych. 

Do tragedii doszło też w Pobłociu w gminie Linia. Z 
wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło do zderzenia 
dwóch pojazdów: motocykla suzuki którym kierował 57-la-
tek oraz samochodu peugeot, którym kierował 73-latek. 
Motocyklista mimo reanimacji zmarł na miejscu zdarzenia. 
Funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne od pojaz-
dów. Kierowcy samochodu pobrana została krew do analizy. 

W Zbychowie na skrzyżowaniu ulic Grabowej i Kaszub-
skiej 24-letni mężczyzna jadąc motocyklem suzuki z 26-let-
nią kobietą zderzył się z samochodem seat, którym kierowała 
51-letnia kobieta. 26-letnia pasażerka motocykla mimo pod-
jętej reanimacji poniosła śmierć na miejscu.

Policjanci przypominają i apelują o rozwagę i przestrzega-
nie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć 
na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. 

Pamiętajmy, że w przypadku nawet najdrobniejszej koli-
zji motocykla i samochodu, to motocyklista ponosi większe 
ryzyko utraty zdrowia albo życia.

STRAŻ MIEJSKAW powiecie wejherowskim

tragiczne wypadki 

Do stojącego na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie 
ambulansu RCKiK w Gdańsku zgłosiło się 31 osób, z któ-
rych 22 osoby oddały krew, 11 osób zostało krwiodawcami 
po raz pierwszy

- Dziękuję krwiodawcom oraz ekipie krwiobusu RCKiK - mó-
wi Ewa Trocka, przewodnicząca Klubu Honorowego Dawcy 
Krwi w Wejherowie. - Dziękuję panu Karolowi Sobolskiemu za 
ufundowane voucherów z zaproszeniem na obiad do Rajskiej 
Góry. Dziękuję za pomoc prezydentowi Krzysztofowi Hilde-
brandtowi, pracownikom Straży Miejskiej i innym instytucjom.

Kolejna zbiórka krwi odbędzie się w Bolszewie przy sie-
dzibie OSP, dokładnie za miesiąc, 27 lipca br. 

W minioną sobotę podczas akcji krwio-
dawstwa na rynku w Wejherowie zebrano 
9900 ml krwi. Dzięki ofiarnym krwiodaw-
com będzie można ratować zdrowie i życie 
kolejnych osób.

Zebrano 9900 ml krwi

Bezcenny dar

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Jarosława Bogusza
nauczyciela wychowania fizycznego, 

działacza sportowego 
i trenera koszykówki

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta 

Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Krasz-
kiewicz

Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E

gościnne popisy
Wczesnym rankiem dyżurny Straży Miejskiej otrzymał 

zgłoszenie, że na ul. Wałowej mężczyzna uderza butelką 
w drzwi siłowni. Wysłany na miejsce zdarzenia patrol po 
krótkiej penetracji terenu ujął podejrzanego. Okazało się, 
że ten sam 29-latek z gminy Wejherowo uszkodził szybę w 
drzwiach jednego z lokali przy ul. Puckiej. Sprawca był pod 
wpływem alkoholu. 

Agresywny pacjent
Późnym wieczorem 10 czerwca br. funkcjonariusze ze 

zmotoryzowanego patrolu Straży Miejskiej podjęli interwen-
cję w szpitalu na SOR, gdzie trafił 33-letni mieszkaniec Redy. 
Mężczyzna był pijany, obrażał personel szpitala, lekarzy oraz 
ratowników, z którymi próbował wszcząć bójkę. 

Na widok mundurowych spotulniał i trafił do policyjnej 
izby zatrzymań. We krwi miał 4,50 promila alkoholu. Za swój 
chuligański wybryk odpowie przed sądem, a postępowanie 
w tej sprawie prowadzi Straż Miejska w Wejherowie. 
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SAMORZĄD MIEJSKI

Wcześniej radni takim 
samym stosunkiem głosów 
udzieli prezydentowi rów-
nież wotum zaufania. Wo-
tum zaufania to nowość 
wprowadzona ostatnio 
przez przepisy. Co cieka-
we, nikt z radnych nie za-
brał głosu podczas dyskusji 
w obu sprawach, ale Wolę 
Wejherowo i Platforma Oby-
watelska Ponad Podziałami 
przedstawiły oświadcze-
nia klubów radnych, w któ-
rych uzasadniły swoją ocenę 
2018 roku. Żaden z radnych, 
którzy byli przeciw nie uza-
sadnił swojego stanowiska.

Stanowisko radnych Wo-
lę Wejherowo prezentujemy 
obok. Radni  Platformy Oby-
watelskiej Ponad Podziała-
mi zwrócili uwagę na fakt, 
że budżet na 2018 uwzględ-
niał  uwagi zgłaszane przez 
klub, postulowane inwesty-
cje, przede wszystkim bu-
dowę węzłów drogowych 
czy też infrastrukturę spor-
tową. Budżet został zreali-
zowany pomimo trudności, 
m.in. związanych z reali-
zacją zadań nakładanych 
przez rząd, a nie mających 
pokrycia w finansowaniu 
przez państwo. Radni Plat-
formy Obywatelskiej Po-
nad Podziałami podkreślili 
bardzo dobrą, partnerską 
współpracę z Wolę Wejhe-
rowo i prezydentem.

Pozytywne 
opinie

Regionalna Izba Obra-
chunkowa pozytywnie za-
opiniowała wykonanie 
budżetu za 2018 rok, a Ko-
misja Rewizyjna stwierdzi-
ła, że prezydent realizując 
zadania związane z wyko-
naniem budżetu kierował 
się zasadą celowości, legal-
ności, rzetelności i oszczęd-
ności w gospodarowaniu 

Rok 2018 był absolutnie 
rekordowy pod względem in-
westycji miejskich, gdyż wyda-
liśmy na ten cel prawie 50 mln 
zł. To największa kwota wydat-
kowana na inwestycje w ciągu 
jednego roku w historii wejhe-
rowskiego samorządu po 1990 
r. i dlatego zeszły rok był wyjąt-
kowy. To tym większy sukces, 
że wskaźnik zadłużenia miasta 
spadł w stosunku do roku 2017 
i wynosił na koniec 2018 roku 
25,6%, przy 60% uznawanych 
za wartość maksymalną. Po-
nadto w 2018 roku nie wzrosły 
podatki i opłaty lokalne. 

Tak duże nakłady inwesty-
cje były możliwe m.in. dzięki 
skutecznemu pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, unij-
nych i krajowych, których zdo-
byliśmy w zeszłym roku 11,7 
mln zł. Zgodnie z konsekwent-
nie realizowaną strategią i 
oczekiwaniami mieszkańców 
największe środki zostały wy-
datkowane na budowę i mo-

Dziś dokonujemy oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2018. Był to rok szczególny, gdyż od-
były się w nim wybory samorządowe i tej oceny dokonali już sami mieszkańcy Wejherowa. Wejherowianie udzieli Krzysztofowi 
Hildebrandtowi swoistego absolutorium wybierając go ponownie na Prezydenta Miasta. Zwycięstwo po raz piąty w pierwszej 
turze i wysokie, 56% poparcie mieszkańców są najlepszą oceną nie tylko 2018 roku, ale i całej kadencji 2014-2018.

Jako radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, w pełni identyfikujemy się z takim stanowiskiem mieszkańców. Działania 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i pozytywnie zmieniające się Wejherowo są wypełnieniem naszego programu wyborczego. 
W zmianach uczestniczymy wspólnie z mieszkańcami i od wielu lat konsekwentnie wspieramy Prezydenta.

Z uwagą wsłuchujemy się również w głos tych wejherowian, którzy mają inne zdanie i nie głosowali na Krzysztofa Hildebrandta 
i Wolę Wejherowo. Pragniemy zauważyć, że rok 2018 był wyjątkowy, rekordowy pod względem tak potrzebnych i oczekiwanych 
przez mieszkańców inwestycji, przede wszystkim drogowych. Wydaliśmy prawie 50 mln zł. Jest to największa kwota przeznaczo-
na na inwestycje w ciągu jednego roku w historii wejherowskiego samorządu po 1990 r. i to przy spadku wskaźnika zadłużenia 
miasta. W zeszłym roku nie wzrosły również podatki i opłaty lokalne. W 2018 roku Wejherowo rozwijało się w wielu dziedzinach 
i funkcjonowało normalnie.

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby i oczekiwania społeczne zawsze i wszędzie będą większe niż możliwości, ale staramy się odno-
sić się do faktów i realnych możliwości. Oceny dokonujemy patrząc na całokształt dokonań i warunków działania Prezydenta Miasta.

Stwierdzamy, że budżet i zadania w 2018 r. zostały wykonane, a prezydent Krzysztofa Hildebrandt należycie wykonywał swoje 
obowiązki, pomimo rożnych obiektywnych trudności związanych np. ze zmianą  przepisów czy też finansowaniem zadań przez 
władze centralne. Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2018 dla prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta. Akceptujemy ponadto zaprezentowany „Raport o stanie miasta za rok 2018” i głosowaliśmy za udzie-
leniem Prezydentowi wotum zaufania. Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do wszystkich pracowników wejhe-
rowskiego samorządu oraz naszych koalicjantów z Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami.

Absolutorium i wotum zaufania 
dla prezydenta krzysztofa hildebrandta

Wejherowscy radni podczas wtorkowej sesji (25.06) udzielili prezydentowi 
Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2018 rok. Za udzieleniem głoso-
wało 16 radnych (Wolę Wejherowo, Platforma Obywatelska Ponad Podziałami, 
radni niezrzeszeni, radny Leszek Szczypior z PiS), 4 było przeciw (radni Tomir 
Ponka i Marcin Drewa z PiS, radni Stowarzyszenia Dla Wejherowian), nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

środkami publicznymi. Po-
zytywną opinię wyraziła 
również Komisja Rewizyjna 
Rady Miasta Wejherowa. 

Przedstawiając obszerne 
sprawozdanie z realizacji 
budżetu za 2018 rok, pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt poinformował, że 
zaplanowane dochody bu-
dżetowe wykonano w kwocie 
242 903 912,28 zł, zaś wy-
datki budżetowe w kwocie 
246 365 264,09 zł.  Wskaź-
nik zadłużenia na koniec 
2018 r. wyniósł 25,6% i jest 
jednym z niższych wskaźni-
ków zadłużenia w Polsce. 

Wydatki na oświatę  w 
2018 roku wynosiły 62 478 
764 zł, co stanowi prawie 24 
% całości wydatków budże-
towych. Część oświatową 
subwencji ogólnej otrzyma-
no od rządu w wysokości 36 
217 250 zł, co wystarczyło 
na pokrycie 60 procent wy-
datków oświatowych. 

Spokojna, sprawna 
i krótka sesja

Była to chyba najkrótsza 
sesja absolutoryjna w histo-
rii, sprawnie poprowadzona 
przez przewodniczącego Ra-
dy Miasta Jacka Gafkę. 

Pozostałe najważniej-
sze uchwały zostały podjęte 
przez radnych w następują-
cych sprawach: 

• Zmian w budżecie mia-
sta i wieloletniej prognozy 
finansowej.

• Przyjęcia wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

• Uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
fragmentu miasta Wejhe-
rowa, w rejonie zachodniej 
części obszaru mieszkanio-
wo-usługowego przy ulicy 
Łęgowskiego. 

• Przyznania dotacji na 
sfinansowanie prac zwią-
zanych ze zmianą systemu 
grzewczego na proekologicz-
ny budynku mieszkalnego 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Bukowa 3” i „Kościuszki 
28”. 

• Przyznania dota-
cji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytkach 
znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków - budyn-
ku mieszkalnego przy ul. 
Wniebowstąpienia 20 oraz 
Klasztoru Zakonu Braci 
Mniejszych Franciszkanów 
- Domu Pielgrzyma.

•  Przyjęcia  wzoru wnio-
sku o wypłatę zryczałtowane-
go dodatku energetycznego 

odbiorcy wrażliwemu ener-
gii elektrycznej.

• Ustalenia planu sie-
ci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasta Wejhe-
rowa oraz określenia granic 
obwodów tych szkół. 

• Wyposażenia w mienie 
Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 imienia Zaczarowa-
nego Ołówka. 

• Utworzenia Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 
1 w Wejherowie. 

• Uchwalenia regulami-
nu obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej 

• Powołania Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów 
na ławników do sądów po-
wszechnych na kadencję 
2020-2023.

jaki był 2018 rok?
krzysztof hildebrandt, prezydent Wejherowa:

inwestycje największe po 1990 roku

dernizację dróg - około 36 
mln, co stanowi ponad 70 % 
wszystkich inwestycji. Połowę 
wydatków drogowych w 2018 
roku pochłonęły dwa wielkie 
zadania - Węzeł Śmiechowo 
(Zryw) i Wejherowo (Kwia-
towa). Podkreślić należy, że 
miasto rozwijało się również 
w innych dziedzinach. 

Podziękowania i wyrazy 
uznania kieruję do radnych 
za bardzo dobrą współpracę i 
wszystkich pracowników wej-
herowskiego samorządu. To 
nasz wspólny sukces.stanowisko radnych z klubu Wolę 

Wejherowo w sprawie udzielenia absolu-
torium i wotum zaufania prezydentowi 
Miasta Wejherowa za rok 2018.
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POWIAT

 INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2018, poz.2204 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.
bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez 
okres 21 dni, wykaz nr VIII/2019, dotyczący nierucho-
mości gruntowej o powierzchni 486 m2, położonej w 
Rumi, obręb 6, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka  cz. 79/52.

Wykaz wywieszono w dniu 17 czerwca 2019 r.

Na pierwszym planie stojąca na czele Zarządu Powiatu starosta Gabriela Lisius i 
wicestarosta Jacek Thiel.

W 2018 r. na terenie po-
wiatu wejherowskiego zre-
alizowano wiele istotnych 
projektów drogowych, oświa-
towych, kulturalnych oraz 
społecznych, w tym m.in. 

Za realizowane projekty i inwestycje

Absolutorium 
dla starosty i Zarządu 

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego, radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z ty-
tułu wykonania budżetu za 2018 r.

budowę ronda w Kielnie oraz 
ronda w Wejherowie na uli-
cy 12 Marca. Rozbudowano 
również ulicę Rybacką.

Ubiegły rok był też re-
kordowy pod względem in-

westycji w rozwój edukacji. 
Rozbudowane zostały szkoły 
powiatowe, a także oddano 
do użytku pracownie zawo-
dowe oraz doposażono ist-
niejące.

Świat tańca na Festiwalu w Chorwacji

Wytańczyli kolejne nagrody

W sali obrad Rady Po-
wiatu Wejherowskiego sta-
rosta Gabriela Lisius wraz 
z wicestarostą Jackiem 
Thielem oraz w obecności 
radnych powiatowych, gra-
tulowali sukcesów zespołowi 
tancerek i tancerzy ze „Świa-
ta Tańca” Joanny i Jacka 
Bernaśkiewiczów za kolej-
ny sukces na Mistrzostwach 
Świata Esdu World Dance 
Masters 2019 w Chorwacji 

tancerze i sportowcy wizytówką powiatu

W uznaniu za sukcesy
Starosta wejherowski Gabriela Lisius podziękowała i pogra-

tulowała sukcesów młodym tancerzom oraz sportowcom, którzy 
na różnych arenach sportowych reprezentowali powiat wejhe-
rowski oraz Polskę. 

(piszemy o tym poniżej).
Gratulacje i podzięko-

wania przekazano również 
zawodnikom z Piłkarskiej 
Kadry Powiatu Wejherow-
skiego za zwycięstwa w 
dwóch kategoriach wieko-
wych w Międzynarodowym 
Dziecięcym Turnieju Piłki 
Nożnej „Poprad Muszyna 
CUP 2019”, a także zawod-
nikom Wejherowskiego Klu-
bu Bokserskiego „Gryf”, w 

tym Julii Wasiakowskiej 
- Mistrzyni Polski Juniorów 
Młodszych i Konradowi 
Stawickiemu za wywal-
czenie brązowego medalu 
na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży. W gronie 
wyróżnionych sportowców 
znalazła się również tycz-
karka Emilia Kusy, na-
dzieja polskich tyczkarek i 
Mistrzyni Polski U20.

Wszystkim gratulujemy!

 Tancerze i ich trenerzy mają za sobą wielkie emocje. 
Wejherowianie dumnie reprezentowali barwy biało-czer-
wone i Polskę. W tanecznej rywalizacji brało udział ponad 
8 tysięcy tancerzy z 27 państw.

- Wspaniale przygotowane Mistrzostwa Świata po raz ko-
lejny zachwyciły nas rozmachem i precyzją organizacji - mó-
wi Jacek Bernaśkiewicz. - Wysoki poziom umiejętności 
tanecznych oraz nasza otwarta i spontaniczna postawa 
wzbudziły uznanie i sympatię. Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie, a w szczególności rodzicom tancerzy.

Na Mistrzostwach Świata w Chorwacji 
Klub Taneczny „Świat Tańca’” z Wejherowa 
dwa razy stanął na podium. Duet Braciaki 
zdobył tytuł wicemistrzów świata, a forma-
cja Świat Tańca Children zajęła 3 miejsce w 
swojej kategorii. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

W „Elektryku” powstało 
siedem nowych pracowni: 
obróbki ręcznej, lutowania 
i spawania, energetyki źró-
deł odnawialnych, urządzeń 
dźwigowych, montażu i po-
miarów instalacji elektrycz-
nych, maszyn i napędów 
elektrycznych, pomiarów 
elektrycznych i elektronicz-
nych oraz automatyki i za-
bezpieczeń. Dodatkowo w 
ramach tego projektu dopo-
sażono cztery istniejące już 
pracownie kształcenia za-
wodowego: pracownię tele-
informatyczną, informatyki, 
elektroniki oraz pracownię 
elektryczną i elektroniczną.

Nowe pracownie branży 
energetyka i ekoenergetyka 
oraz branży ICT i elektro-
nika umożliwią poszerzenie 
oferty kształcenia szkoły w 
zawodach: technik teleinfor-
matyk, technik elektronik, 
technik informatyk, monter-
-elektronik, elektryk, technik 
elektryk, elektromechanik, 
technik energetyk, technik 
urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, technik 
urządzeń dźwigowych.

Nowy Kompleks pracowni 
zawodowych w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 2 w Wej-
herowie został wybudowa-
ny i wyposażony w ramach 
Projektu zrealizowane-

W dwóch placówkach: w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł” w Wejherowie oraz w Powiatowym Ze-
spole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu bardzo potrzebnych pracowni zawodowych. 

go w ramach Działania 4.1 
RPO WP 2014-2010, będą-
cego komponentem Projek-
tu Zintegrowanego „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego w 
Powiecie Wejherowskim po-
przez wzrost jakości edukacji 
zawodowej oraz rozbudowę i 
doposażenie infrastruktury 

publicznych ponadgimna-
zjalnych szkół zawodowych 
w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego – Kształto-
wanie sieci ponadgimna-
zjalnych szkół zawodowych 
uwzględniającej potrzeby 
subregionalnych i regional-
nego rynku pracy”.

Projekt inwestycyjny w Powiatowym Zespole Szkół nr 
2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł w Wejherowie reali-
zowany był w okresie od  13.06.2017 r. do 30.06.2018 r.

Wartość zadań budowlanych w tej szkole wyniosła 
3272 988,40 zł, a wartość wyposażenia 4 491 941,32 zł. 

Tak więc łączna wartość interwencji projektowej w tej 
szkole osiągnęła 7 764 929,72 zł.

Energetyka, ekoenergetyka, iCt, elektronika, montaż i obsługa instalacji samochodowych

Nowe pracowanie zawodowe w dwóch szkołach

W „Samochodówce” funk-
cjonuje obecnie sześć nowych 
pracowni: elektrotechniki, 
elektroniki i automatyki, 
montażu i eksploatacji pod-
zespołów samochodowych 
oraz maszyn i urządzeń, 
pracownia pomiarów i ry-
sunku technicznego, pra-
cownia montażu i obsługi 
peryferyjnych instalacji sa-
mochodowych oraz pracow-
nia komunikacji językowej 
w branży motoryzacyjnej.

Dodatkowo w ramach tego 
samego projektu doposażono 
istniejącą już pracownię ob-
róbki skrawaniem.

Nowe pracownie branży 
transport, logistyka i moto-
ryzacja, w zakresie motory-
zacji umożliwią poszerzenie 
oferty kształcenia szkoły w 
zawodach: technik pojazdów 
samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych, 
technik mechanik, blacharz 
samochodowy, elektrome-
chanik pojazdów samocho-
dowych, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń. 

Nowy pawilon pracow-
ni zawodowych w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 4 w 
Wejherowie wybudowany 
został i wyposażony w ra-
mach Projektu zrealizowa-
nego w ramach Działania 
4.1 RPO WP 2014-2010, 
będącego komponentem 
Projektu Zintegrowanego 
- „Rozwój szkolnictwa za-

wodowego w Powiecie Wej-
herowskim poprzez wzrost 
jakości edukacji zawodo-
wej oraz rozbudowę i do-
posażenie infrastruktury 
publicznych ponadgimna-
zjalnych szkół zawodowych 

w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego - Kształto-
wanie sieci ponadgimna-
zjalnych szkół zawodowych 
uwzględniającej potrzeby 
subregionalnych i regional-
nego rynku pracy”.

Projekt inwestycyjny w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie realizowany był w okre-
sie od  02.06.2017 r. do 20.08.2018 r.

Wartość zadań budowlanych w tej szkole wyniosła 
4524 098,71 zł, a wartość wyposażenia 2 799 366,19 zł. 

Tak więc łączna wartość interwencji projektowej w tej 
szkole osiągnęła 7.323.464,90 zł.

www.facebook.com/powiatwejherowski
Otwarcie specjalistycznych pracowni w wejherowskim „Elektryku”.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius w towarzy-
stwie dyrektor szkoły i innych gości uroczyście 
otwiera nowe pracownie w „Samochodówce”.
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AKTUALNOŚCI
uroczystość Bożego Ciała

procesje na ulicach Wejherowa

Nagrodzony
Andrzej 
Muttke

Decyzją władz zakonnych w Sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnym w Wejherowie swoją posługę kończy ojciec Daniel 
Szustak, który pełnił funkcję kustosza, gwardiana i pro-
boszcza parafii św. Anny.

O. Prowincjał Bernard Marciniak ustanowił nowym 
kustoszem i gwardianem o. Tyberiusza Nitkiewicza. Obo-
wiązki proboszcza podejmie natomiast o. Marek Janus.

Uroczystość Bo-
żego Ciała zgro-
madziła na ulicach 
Wejherowa i innych 
miejscowości powia-
tu wejherowskie-
go tłumy wiernych. 
Ulicami przeszły 
tradycyjne procesje 
z Najświętszym Sa-
kramentem.

Specjalny baldachim 
i monstrancja, feretro-
ny, dziewczynki, sypiące 
kwiatki oraz cztery pięknie 
udekorowane ołtarze przy 
których modlą się uczestni-
cy procesji - to stałe elemen-
ty tego święta. 

Uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Chrystusa - 
tak brzmi jego pełna nazwa, 
to święto ruchome, obcho-
dzone w czwartek po oktawie 
Zesłania Ducha Świętego.

W dodatku jest to święto 
bardzo stare. Po raz pierwszy 
uroczystość tę obchodzono w 
1246, a w 1317 ustanowiona 
jako święto dla całego Ko-
ścioła zachodniego. W Polsce 
święto Bożego Ciała zostało 
wprowadzone przez bisku-
pa Nankiera na synodzie w 
Krakowie w 1320 roku.

Na naszych zdjęciach 
procesja Bożego Ciała w pa-
rafii Trójcy Świętej w Wej-
herowie.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com
/pulsWejherowa

Zmiany u Franciszkanów

Nowy gwardian
i proboszcz

W poprzednim wydaniu 
„Pulsu” napisaliśmy o laureatach 
Nagród Prezydenta Miasta. Zna-
lazł się wśród nich Andrzej 
Muttke -  sędzia piłki ręcznej z 
45-letnim doświadczeniem na 
terenie Okręgu Gdańskiego i na 
szczeblu centralnym.

Przepraszamy za błąd w na-
zwisku nagrodzonego trenera.

Wczoraj w wejherowskim Muzeum rozstrzygnięto trzynasty po-
wiatowo-Miejski konkurs haftu kaszubskiego organizowany 
przez Muzeum wspólnie z klubem hafciarskim „Tulpa” Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Wejherowie oraz Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Żukowie. Pokonkursową wystawę można oglą-
dać w Muzeum.  

W ramach imprezy przygotowano także promocję najnowszego 
wzornika haftu pt. „Teka haftu kaszubskiego inspirowana szkołą 
żukowską”, którego autorkami są: Wanda Dierzgowska, Małgo-
rzata gruba, Maria płotka i Bernadeta Reglińska. 

Natomiast od dziś w Muzeum w Wejherowie zostanie otwarta 
wystawa „titanic - historia nieznana”, której wernisaż rozpocz-
nie się o godz. 18.00. Ekspozycję będzie można oglądać do 28 lipca 
br., a kuratorem wystawy jest Maciej skrzypczak.

Wystawy w Muzeum

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty litograficzne 
pod kierunkiem specjalistów w tej dziedzinie -  prof. Zbigniewa Gorlaka 
- długoletniego dziekana wydziału litografii w Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku oraz Artura Wyszeckiego - malarza, grafika. 

WCk zaprasza na lipcowe warsztaty 

poznaj litografię

Warsztaty odbywać się 
będą w lipcu w pracowni Ga-
lio Studio przy ul. Gulgow-
skiego 16.  Zapisy na stronie 
internetowej Wejherowskie-
go Centrum Kultury: 

www.wck.org.pl.

Litografia była niezwy-
kle przełomową techniką, 
która zapoczątkowała druk 
płaski. Na początku XX wie-
ku technika ta zdominowała 
przemysł reklamowy.

Na czym właściwie po-

lega litografia? Rysunek 
przeznaczony do druku wy-
konuje się na specjalnym 
kamieniu litograficznym. 
Po poddaniu kamienia pro-
stym procesom chemicznym 
- powstaje z niego matryca.

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne 

dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56,   504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się:  
8  i  22 lipca  2019 r.

R E K L A M A

W Miejskiej Bibliotece publicznej w Wejherowie przy ul. 
Kaszubskiej 14 (biblioteczna Galeria Na Piętrze) 1 lipca zosta-
nie otwarta wystawa malarstwa pt. „Barwy ziemi” autorstwa 
członków stowarzyszenia plastyków im. stefana Lewińskie-
go Zrzeszenia kaszubsko-pomorskiego w Wejherowie. 

Wystawę będzie można oglądać przez całe wakacje, do 29 
sierpnia, w godzinach pracy Biblioteki. 

obrazy w bibliotece
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INWESTYCJE, REMONTY

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo 58 572 29 33 (dyspozytor)

www.mzkwejherowo.pl
Info:

11

ZAKOŃCZENIE PRAC NA UL. 12 MARCA
ZMIANY NA LINIACH MZK

Szanowni Pasażerowie! 
Informujemy, że w środę, 26 czerwca 2019 r., ulica 12 Marca 
w Wejherowie zostanie udostępniona dla ruchu. W związku 

z tym nastąpią zmiany w komunikacji zbiorowej.

2
Linia nr 2 powraca na swoją stałą trasę. Wprowadzone zostają korekty:
•  w dni powszednie w godzinach 6:30 - 8:30 linia będzie kursowała 
   z większą częstotliwością – co 12 minut,
•  do rozkładu zostaje włączony nowy przystanek: Nadrzeczna 04 n/ż,
•  przystanek Nadrzeczna 02 zmienia charakter ze stałego na „na żądanie”.

Linia nr 16 powraca na swoją stałą trasę. Kursowanie linii pozostaje bez 
zmian - oprócz drobnych korekt związanych ze zmienionym czasem 
przejazdu.

16

W rozkładzie linii nr 11 wprowadzone zostają poniższe zmiany:
•  zlikwidowany zostaje wariant trasy przez ulicę Wniebowstąpienia,
•  trasa w kierunku pętli Kąpino Kościół od ulicy Myśliwskiej będzie    
   przebiegała przez ulice Sikorskiego i 12 Marca - dalej bez zmian wraz 
   z zatrzymaniem na przystankach Płk. Dąbka 01 i 12 Marca/Myśliwska 02,
•  godziny odjazdu zostają skorygowane tak, aby umożliwić lepszą korelację 
   z linią nr 3,
•  do rozkładu zostaje włączony nowy przystanek: Nadrzeczna 04 n/ż,
•  przystanek Nadrzeczna 02 zmienia charakter ze stałego na „na żądanie”.

MZK Wejherowo życzy przyjemnej podróży!

O zmianach w kursowaniu autobusów MZK czytaj również na str. 15.

Jak informuje Zarząd 
Drogowy dla Powiatu Puc-
kiego i Wejherowskiego, na 
czas robót na odcinku ob-
jętym przebudową, od ul. 
Wierzbowej w kierunku 
drogi krajowej nr 6 będzie 
obowiązywać ruch jedno-
kierunkowy. Objazd do ul. 
Przemysłowej wyznaczo-
no drogą krajową nr 6 (ul. 
I Brygady Pancernej WP) 
oraz drogą powiatową (ul. 
Tartaczna i Przemysłowa).

Remont oznacza także 

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo 58 572 29 33 (dyspozytor)

www.mzkwejherowo.pl
Info:
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MZK Wejherowo życzy przyjemnej podróży!

Od tygodnia trwa remont ulicy Przemysłowej w Wejherowie, prowadzony przez samo-
rząd powiatowy. W związku z tą inwestycją wprowadzono konieczne zmiany w ruchu 
pojazdów i kursowaniu autobusów MZK. Na ulicę Przemysłową można wjechać wyłącz-
nie od strony ulic Tartacznej i Szkolnej, ale nie można z drogi krajowej nr 6.

utrudnienia dla pasażerów 
MZK. Zmieni się trasa i 
rozkład jazdy autobusu linii 
nr 1 w kierunku Bolszewo 
Gimnazjum, Gościcino Ro-
bakowska i Góra Szkolna. 
Szczegóły na stronie 15.

Inwestycja jest realizo-
wana z funduszy Powiatu 
Wejherowskiego i w poło-
wie ze środków budżetu 
państwa. Jej koszt to 3,8 
mln zł. Modernizację ulicy 
Przemysłowej zaplanowano 
do 30 września br.

Natomiast wczoraj, 26 
czerwca przywrócono ruch 
pojazdów na ulicy 12 Marca, 
ponieważ w ramach trwają-
cej ok. trzy miesiące powiato-
wej inwestycji u zbiegu ulic 
12 Marca i Sikorskiego po-
wstało rondo. Koszt realiza-
cji tego zadania to ponad 3,5 
mln zł. Pieniądze pochodzą z 
budżetu Powiatu Wejherow-
skiego i Miasta Wejherowa.

Na dawne trasy powró-
ciły autobusy linii 2, 11 i 6, 
ale z pewnymi zmianami. 

Szczegóły w komunikacie 
poniżej oraz na stronie 15.

Dodajmy, że miasto Wej-
herowo rozpocznie remont 
ul. Karnowskiego między 
ul. Ofiar Piaśnicy a ul. Prze-
mysłową, połączony z bu-
dową ronda. Urząd Miejski 
prowadzi też budowę ulicy  
Krofeya, która otrzyma no-
wą nawierzchnię i podziem-
ną infrastrukturę. Do tego 
tematu wrócimy w kolejnym 
wydaniu „Pulsu”.

Zmiany w ruchu pojazdów w Wejherowie

ulica przemysłowa w remoncie,
rondo na ul. 12 Marca gotowe 

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1479g ul. przemysłowa na odcinku od ul. granicznej 
do ul. Wierzbowej w Wejherowie” (rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1479G) realizowane jest w nastepującym 
zakresie .

- przebudowa i wzmocnienie nakładką bitumiczną ist-
niejącej konstrukcji nawierzchni

- remont/przebudowa istniejących skrzyżowań z droga-
mi niższej kategorii

- budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej
- remont/przebudowa zjazdów indywidualnych i pu-

blicznych
- wykonanie nowej zatoki autobusowej
- wykonanie miejsc postojowych, w tym miejsc posto-

jowych dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie układu kanalizacji deszczowej
- przebudowa kanalizacji sanitarnej
- przebudowa istniejącej sieci gazowej
- przebudowa oraz zabezpieczenie sieci teletechnicz-

nych
- przebudowa sieci linii kablowych
- przebudowa oświetlenia drogowego.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm:
Lider: KRUSZYWO SP. Z O. O. ul. Długa 4B, 84-223 Linia,
Partner: BITUMINIUM SP. Z O. O. ul. Długa 4B, 84-223 Linia.

Nowe rondo na ul. 12 Marca, u zbiegu z ulicą Sikorskiego. Dzięki niemu obie 
drogi łączą się bezposrednio, bez konieczności wjeżdżania w ul. Torową lub 
Myśliwską, tak jak dawniej.

Mało estetyczne budyn-
ki, w których umieszczone 
są transformatory energii 
elektrycznej otrzymają no-
wy, estetyczny wizerunek. 
Ich ściany będą pokryte 
muralami. 

- Prace inspirowane bę-

Fot. Leszek  Spigarski

trafostacje pod pędzel
Wejherowskie Centrum Kultury wspólnie z Urzędem Miasta Wej-

herowa i w porozumieniu z firmą Energa Operator S.A. realizują 
akcję Stolemy Energii, której celem jest upiększenie otaczającej nas 
przestrzeni. Dziesięciu artystów z Pomorza i okolic odmaluje stacje 
transformatorowe na terenie miasta. 

dą tematyką kaszubską i 
niezwykle charakterystycz-
nym wzorem kaszubskie-
go haftu. Wszystkie mają 
przypominać, że Wejherowo 
uznawane jest za duchową 
stolicę Kaszub - wyjaśnia 
Karol Formela, koordyna-

tor projektu Stolemy Energii 
z ramienia Wejherowskiego 
Centrum Kultury. 

Pod koniec lipca wszyst-
kie wytypowane do przema-
lowania trafostacje zyskają 
nowe oblicze i będą mogły 
cieszyć oczy przychodniów. 



8

www.pulswejherowa.pl27 czerwca 2019

WYDARZENIA

Trzydniowe wydarzenie 
miało miejsce podczas ostat-
niego weekendu.

W piątek 21 czerwca  
trwało rozbijanie obozowi-
ska, a w godzinach popo-
łudniowych i wieczornych 
odbyło się wspólne ognisko 
z okazji Nocy Kupały, czy-
li obrzędów nawiązujących 
do najkrótszej nocy w roku 
(zdjęcia poniżej). Nie zabra-
kło koncertów, występów, 
czy choćby pokazu tańca 
brzucha. Piątkową zabawę 
zakończył pokaz ognia. 

Weekend pod znakiem historii i tradycji

XVii-wieczne bitwy
oraz Noc kupały

Bitwa pod Białą z udziałem Jakuba Wejhera, a także obrona 
miasta przed Szwedami były głównymi tematami rekonstrukcji 
historycznej, która dostarczyła mieszkańcom Wejherowa oraz go-
ściom wspaniałych wrażeń. Tegoroczna rekonstrukcja odbyła się 
pod hasłem „Jak to z Jakubem Wejherem było”.

Mieszkańcom Wejhero-
wa doskonale znana jest 
legenda o ślubach Jakuba 
Wejhera pod Białą i cudow-
nym uratowaniu założyciela 
naszego miasta. Tę histo-
rię odtworzono w sobotę w 
miejskim parku. Bitwa wie-
czorna, czyli obrona miasta 
przed Szwedami odbyła się 
na placu Jakuba Wejhera. 
Na zakończenie, nastąpił 
przemarsz z pochodniami.

Wracając do parku, każdy 
mógł odwiedzić obozowisko 
rekonstruktorów oraz kramy 

z pamiątkami i wyrobami 
historycznymi. W niedzielę 
odbył się turniej łucznictwa 
oraz szabli bojowej. 

Organizatorem wydarze-
nia był Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
Wejherowskie Centrum 
Kultury i Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycz-
nych Pułk Czarnieckie-
go, a grupy rekonstrukcyjne 
przyjechały z różnych miast, 
nawet z dalekiego Zamościa 
(zdjęcie obok).

  Fot. Leszek Spigarski

Powyżej: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego na czele 
z dowódcą Krzysztofem Zdunkowskim.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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EDUKACJA

Do wieloetapowego kon-
kursu przystąpiły trzyoso-
bowe zespoły najlepszych 
matematyków. Finał obej-
mował najpierw zadania 
pisemne a później pytania 
ustne. Najlepiej z zagad-
nieniami matematycznymi 
poradził sobie Paweł Gło-
wacki z „Jedenastki”. 

Wśród trzech najlepszych 
matematyków szkół pod-
stawowych Wejherowa zna-
leźli się również: II miejsce 
- Kacper Siniecki (SP nr 6) 

Uczestników konferen-
cji przywitała dyrektor 
Krystyna Grubba, zapra-
szając na spacer po budyn-
kach szkoły, w tym nowo 
wybudowanych pracow-
niach zawodowych. Następ-
nie odbyła się dyskusja pt. 
Fizyka szkołą naukowego 
myślenia, naukowego kry-
tycyzmu i skromności...?, 
której prowadzącą była dr 
Joanna Gondek z Zakła-
du Dydaktyki Fizyki Uni-
wersytetu Gdańskiego. 

W IX Miejskim Konkursie Matematycznym, organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 9 w Wejherowie, rywalizowało 24 uczniów 
kilku szkół. Wszystkich pokonał Paweł Głowacki z SP nr 11.

i III miejsce - Maksymilian 
Stanzecki (Społeczna SP).

- Bez nauczania matema-
tyki na wysokim poziomie 
nie wyobrażam sobie rozwo-
ju młodzieży - podkreśla Ol-
ga Tomaszewska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Wejherowie.

Gratulacje trójce najlep-
szych, a także wszystkim 
uczestnikom finału złożył 
zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który wspólnie z dyrektor 

Olgą Tomaszewską wręczył 
dyplomy i nagrody.  

Arkadiusz Kraszkiewicz 
podkreślił, że znajomość 
matematyki potrzebna jest 
przez całe życie i dzięki niej 
łatwiej można osiągać sukce-
sy zawodowe, zarówno w biz-
nesie, jak i innych formach 
pracy zawodowej. Jednocze-
śnie podziękował nauczy-
cielom matematyki, którzy 
przygotowywali uczniów do 
konkursu. Konkurs przygo-
towała Katarzyna Westa.

W wejherowskim „Elektryku” (PZS nr 2) odbyła się konferencja 
z udziałem nauczycieli fizyki ze szkół podstawowych i ponadgim-
nazjalnych województwa pomorskiego. 

W ramach spotkania 
uczestnicy mogli zapoznać 
się z nowoczesnymi bez-
przewodowymi technikami 
pomiarowymi, które wyko-
rzystywane są na lekcjach. 
Umożliwiają one przepro-
wadzanie doświadczeń 
szybko i niemal na każdej 
lekcji. Ponadto są cieka-
wym elementem powodują-
cym atrakcyjność nauczania 
fizyki z wykorzystaniem 
sprzętu cyfrowego. 

W „Elektryku: odby-

ły się również warsztaty 
w profesjonalnie wyposa-
żonej pracowni fizycznej 
szkoły, gdzie omówione zo-
stały metody aktywizacji 
uczniów dzięki zastosowa-
niu cyfrowych technologii 
zbierania, prezentowania i 
analizowania danych eks-
perymentalnych.

Warsztaty prowadzone 
były przez nauczycieli fizy-
ków - Przemysława Ro-
jewskiego i Grzegorza 
Łukasika.

W szkole podstawowej nr 6

konkurs matematyczny
W powiatowym Zespole szkół nr 2

konferencja fizyków

Młodzi Włosi mieli okazję poznać kul-
turę naszego kraju oraz Kaszub. Dzięki 
spacerom po Wejherowie i spotkaniu ze 
starostą Gabrielą Lisius, goście z Wero-
ny mogli zaznajomić się z historią regionu 
i  z atrakcjami turystycznymi miasta oraz 
powiatu wejherowskiego.

Dyrektor I LO, Katarzyna Bojke 
opowiedziała gościom o ponad 160-let-
niej historii wejherowskiego liceum. Na-
si uczniowie wraz z włoskimi przyjaciółmi 
odwiedzili Toruń, Gdańsk i Gdynię. Ter-
min pobytu Włochów przypadł na ważny 
moment dla polskiej historii - 30. rocz-
nicę wyborów czerwcowych w 1989 roku. 
Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół złożyli 

Między Weroną a Wejherowem, czyli goście w i Lo
I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie od kilku lat konty-

nuuje wymianę międzyszkolną z Liceo Scientifico Girolamo Fracasto-
ro z Werony. W ub. roku uczniowie ,,Sobieskiego’’ gościli we Włoszech, 
a w pierwszym tygodniu czerwca br. uczniowie z Włoch przyjechali 
do naszego miasta.

wizytę w Europejskim Centrum Solidarno-
ści, która pozwoliła im przybliżyć najnowszą 
historię tej części Europy.

Uczniowie ,,Sobieskiego’’ i ich rówieśni-
cy z Werony integrowali się podczas wycie-
czek, lekcji chemii po angielsku, zajęć tańca 
współczesnego oraz wspólnego spędzania 
czasu wolnego. Pobyt Włochów w Polsce był 
kolejną ważną lekcją sprawdzenia znajo-
mości języka angielskiego dla uczniów ,,So-
bieskiego" oraz był szansą na pokazanie 
słynnej, polskiej gościnności.

Opiekunami wymiany były panie Beata 
Lenz i Agnieszka Knurek.

Uczestniczka wymiany: 
Bogusława Merc Wizyta polskiej i włoskiej młodzieży w Starostwie Powiatowym.
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Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

ADMiNistRAtoR
NiERuChoMoŚCi

Wejherowski chór pod dy-
rekcją Aleksandry Janus 
startował w kategorii chó-
rów szkolnych (uczestnicy 
do 19 roku życia). W zmaga-
niach konkursowych wzię-
ło udział 18 amatorskich 

XIII Ogólnopolski „Ło-
wiecki” Konkurs Miniatur 
Fortepianowych odbył się 
w dniach 24-25 maja br. w 
siedzibie Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej I i II 
st im. K. Szymanowskie-
go we Wrocławiu. Konkurs 
skierowany był do uczniów 
klasy fortepianu szkół mu-
zycznych i i II stopnia. Jury 
przesłuchało aż 125 uczest-
ników. Wejherowską PSM 
reprezentowały: Zofia Pa-
łasz, Emila Sanecka i 
Agata  Sulborska. 

Poziom grających 
uczniów był bardzo wysoki 
i wyrównany, tym bardziej 
osiągnięty przez nas sukces 
okazał się cenniejszy.  Emi-
la Sanecka zajęła I miejsce 
w swojej grupie wiekowej 
oraz otrzymała nagrodę spe-
cjalną za najlepsze wykona-
nie utworu kompozytora 
polskiego. Agata Sulbor-
ska zajęła III miejsce.

Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie zdobył Złoty Dy-
plom i nagrodę specjalną na V Bałtyckim Konkursie Chórów „Po-
merania Cantat” w Koszalinie.

zespołów. W gmachu Fil-
harmonii Koszalińskiej chó-
rzyści rywalizowali w pięciu 
kategoriach wiekowych. We 
wszystkich grupach zespoły 
musiały zaśpiewać co naj-
mniej dwa utwory a cappel-

la. Ze względu na jubileusz 
200. rocznicy urodzin Stani-
sława Moniuszki, zwycięz-
cy poszczególnych kategorii 
otrzymywali Laur Moniusz-
kowski za najlepsze wykona-
nie kompozycji tego artysty.

Uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w 
Wejherowie odniosły sukces na ogółnopolskim konkursie minia-
tur fortepianowych we Wrocławiu. 

Wyjazd ten okazał się dla 
nas sukcesem artystycz-
nym a także fajnym wyjaz-
dem integracyjnym. Moim 

uczennicom gratuluję, a 
rodzicom dziękuję pięknie 
za pomoc.
 Elżbieta Lieder

Wejherowianki we Wrocławiu

sukces młodych 
pianistek

Uczennice wejherowskiej Szkoły Muzycznej i ich 
nauczycielka Elżbieta Lieder na konkursie.

Wyśpiewali nagrody

Chór z  „Dziewiątki” 
wśród najlepszych

Chór Szkoły Podstawowej nr 9 wystąpił przed słuchaczami SWUTW (piszemy o tym 
na str. 13) podczas zakończenia roku akademickiego.
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Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

AKTUALNOŚCI
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Zabawa i integracja

Na uczestników corocz-
nego festynu czekały licz-
ne atrakcje m.in.: rodzinne 
zabawy i gry, malowa-
nie twarzy i teatrzyk dla 
dzieci. Nie zabrakło sma-
kołyków, takich jak wata 
cukrowa oraz popcorn. 

Festyn miał na celu inte-
grację rodzin zastępczych 
oraz promocję rodziciel-
stwa zastępczego w środo-
wisku lokalnym.

Rodzinny piknik prowa-
dzili przedstawiciele or-
ganizatorów wydarzenia: 
Iwona Romanowska - 
dyrektor PCPR w Wejhe-
rowie i Roman Górecki 
- prezes Stowarzyszenia 
Rodzicielstwa Zastępczego 
„Nasze Gniazdo”.

Obok siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie od-
był się Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Temat rodzicielstwa 
zastępczego przedstawiliśmy obszernie w poprzednim wydaniu „Pulsu”. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Leszek Spigarski

W Miejskim Parku można było obejrzeć 
występy na scenie i kiermasze prac uczest-
ników zajęć w szkole, fundacji, stowarzy-
szeniach, domach pomocy społecznej oraz 
warsztatach terapii zajęciowej, skupiają-
cych dzieci, młodzież i osoby dorosłe z roż-
nymi niepełnosprawnościami .

Wszystkie prezentacje okazały się bar-
dzo udane, ale najważniejsze, że wszyscy 
dobrze się bawili. 

Organizatorem festynu Free Art była 
Fundacja Zdrowia ESCO, a patronat nad 
tym wydarzeniem objął prezydent Wejhe-
rowa.

prezentacje 
umiejętności

Free Art
Podczas IX festynu Free Art: 

Pokaz Sztuki Osób Niepełno-
sprawnych zaprezentowało się 
10 ośrodków z powiatu wej-
herowskiego. Ich podopiecz-
ni mogą być dumni z własnych 
osiągnięć artystycznych, a spo-
tkanie było świetną okazją do 
zabawy i integracji.



13

redakcja@pulswejherowa.pl 27 czerwca 2019

AKTUALNOŚCI
Z Wejherowa do stolicy

seniorzy w parlamencie

Seniorzy odwiedzi-
li Parlament na zaprosze-
nie wicemarszałka Senatu 
Bogdana Borusewicza i 
poseł Małgorzaty Chmiel.  
Wycieczkę zorganizowały  
panie z Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów z Pomor-
skiej Delegatury: Barbara  
Badowska-Średniawa  i 
Teresa Malinowska. 

Trzydziestu słuchaczy Stowarzyszenia Wejherowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku - uczestników I Ogólnopolskiej Olimpiady 
„Obywatel Senior”, pojechało do Warszawy - do Sejmu i Senatu.

Uczestnicy wycieczki naj-
pierw odwiedzili Senat.

- Po rozmowie przy kawie 
z marszałkiem B. Borusewi-
czem zwiedzaliśmy wnętrza 
Senatu, a nawet byliśmy w 
sali obrad. Mogliśmy obser-
wować przebieg obrad - mó-
wi Teresa Malinowska. 
- Później na sejmowych ko-
rytarzach mijaliśmy dzien-

nikarzy i poruszaliśmy się 
wśród dziesiątek kamer. To 
niesamowite doświadczenie. 

Po obiedzie w sejmowej 
stołówce przyszedł czas na 
zwiedzanie warszawskiej 
starówki. Pełni wrażeń, za-
dowoleni i uśmiechnięci wy-
ruszyli w drogę powrotną do 
Wejherowa.                    TM.

Zakończenie roku akademickiego sWutW

słuchacze pięknie żyją 
i kochają świat...

Uroczystość zdomino-
wały podziękowania - dla 
władz miasta Wejherowa 
i powiatu wejherowskie-
go za ogromne wsparcie, 
dla kilku instytucji, stale 
współpracujących i wspie-
rających działania SWUTW 
(biblioteka miejska i biblio-
teka powiatowa, szkoła mu-

Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uro-
czyście zakończyli kolejny rok akademicki. Na uroczystości w auli 
SP nr 9 gościli przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz wielu 
instytucji, wspierających działalność WUTW, który od początku ro-
ku jest samodzielnym stowarzyszeniem. 

 Celem plebiscytu jest wy-
łonienie dzielnicowego, który 
na co dzień utrzymuje bez-
pośredni kontakt ze społecz-
nością lokalną, zna potrzeby 
i oczekiwania w zakresie sze-
roko rozumianego bezpie-
czeństwa, który wspólnie z 
mieszkańcami diagnozuje lo-
kalne problemy i pomaga w 
poszukiwaniu skutecznych 
sposobów ich rozwiązania. Ja-
ko policjant „pierwszego kon-
taktu” powinien mieć wiedzę 
nie tylko „typowo policyjną”, 
ale także z zakresu socjolo-
gii, psychologii, resocjalizacji 
i pedagogiki oraz prawa. Je-

głosuj na dzielnicowego

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowaFot. Anna Kuczmarska

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza III edycję ple-
biscytu na „Najbardziej popularnego dzielnicowego” województwa 
pomorskiego. Dzielnicowych można zgłaszać do 5 lipca 2019 roku. 

śli twój dzielnicowy zasługuje 
na wyróżnienie oddaj na nie-
go swój głos. 

Napisz do Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku. 
Jeżeli nie pamiętasz imienia i 
nazwiska swojego dzielnico-
wego, to skorzystaj z aplikacji 
mobilnej „MOJA KOMENDA” lub 
wejdź na stronę www właściwej 
komendy Policji. Zgłoszenia 
do plebiscytu może dokonać 
osoba fizyczna, instytucja lub 
organizacja. powinno ono 
dotyczyć konkretnego dziel-
nicowego, który pełni służbę 
w Policji na terenie wojewódz-
twa pomorskiego. 

Zgłoszenia dzielnicowych 
do plebiscytu można dokonać: 
drogą elektroniczną na ad-
res e-mail:  plebiscyt2019@
gd.policja.gov.pl

lub listownie na adres: ko-
menda Wojewódzka policji w 
gdańsku, Wydział prewencji 
ul. harfowa 60, 80-298 gdańsk.

Zgłoszenie do plebiscy-
tu powinno zawierać: imię i 
nazwisko dzielnicowego, na-
zwę jednostki, w której słu-
ży dzielnicowy, krótki opis 
uzasadniający wybór danego 
dzielnicowego, miejscowość 
zamieszkania i numer telefo-
nu osoby zgłaszającej.

zyczna, szkoła nr 9 i inne). 
Szczególne wyróżnienie - 
medal „Zawsze wdzięczni”.
otrzymał w tym roku wice-
starosta wejherowski Ja-
cek Thiel (zdjęcie poniżej).

Seniorzy dziękowali 
również wolontariuszom, 
prowadzącym zajęcia oraz 
najaktywniejszym kole-

żankom i kolegom, m.in. 
organizującym ciekawe wy-
cieczki. Jedna z nich odby-
ła się w Muzeum Techniki 
Wojskowej w Dąbrówce na 
terenie gminy Luzino.

Dla uczestników uroczy-
stości pięknie zaśpiewał 
chór szkoły nr 9 pod kie-
runkiem Aleksandry Ja-
nus oraz wspaniale zagrali 
akordeoniści z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Wejhe-
rowie pod kierunkiem Ry-
szarda Borysionka.

Uczennice z „Dziewiątki” 
śpiewały m.in. że „pięknie 
żyć to znaczy kochać świat”. 
Z pewnością kochają świat 
i pięknie żyją słuchacze 
Stowarzyszenia WUTW 
- aktywni, kreatywni i 
uśmiechnięci. O ich niespo-
zytej energii, aktywnosci, 
pomysłowości i otwartości 
mówili podczas spotkania 
m.in.: zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, przewod-
niczący Rady Miasta Ja-
cek Gafka i wicestarosta 
Jacek Thiel.
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SPORT

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

O G Ł O S Z E N I E

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

W najciekawszej kategorii, czyli Open Mężczyzn wystar-
towało 11 zespołów. Zwycięzcą rywalizacji została ekipa 
„Obrońcy”, która wystąpiła w składzie: Karol Gajdamowicz, 
Szymon Falski, Paweł Perkowski i Maciej Bałabuch. Zespół 
wygrał wszystkie mecze w turnieju. 

W kategorii Open Kobiet wystąpiły trzy ekipy, więc do 
rywalizacji dołączono ekipy z młodszej kategorii U-16. Zwy-
ciężył zespół „Baskeciary” w składzie: Paulina Baranow-
ska, Zofia Freund i Agata Kupferschimdt. W kategorii U-16 
dziewcząt wygrały „Półtora Okie Tygrysy” (Pola Nilsson, 
Martyna Antkiewicz i Adriana Kownacka), a w rywalizacji 
chłopców U-16 najlepszy był „Ludwik Team”. W najmłodszej 
kategorii U-13 dziewcząt wygrała drużyna „Foczki obibocz-
ki” (Zofia Markiewicz, Ines Laskowska, Klaudia Chilińska i 
Kornelia Miller). Wśród chłopców wygrali „Sopocianie”.

Rozegrano także konkurs rzutów za trzy punkty, w któ-
rym nagrodami tradycyjnie były bony  towarowe oraz karne-
ty na zabiegi fizjoterapeutyczne. Zwycięzcą wśród chłopców 
został Karol Nowicki, a wśród dziewcząt triumfowała Julia 
Zimniewicz (na zdjęciu obok z piłką). 

Najlepsze ekipy otrzymały pamiątkowe puchary ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Koszulki 
turniejowe zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Wej-
herowie. Zwycięzcy w kategorii open mężczyzn dodatkowo 
wygrali czek o wartości 1000 zł, a w rywalizacji kobiet 500 
zł. Nagrody wręczał m.in. zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

koszykówka na placu Wejhera

streetball Mtk
Na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, od-

był się turniej koszykówki ulicznej pod nazwą 
Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W 
turnieju wystartowało 29 zespołów i około 120 
zawodniczek i zawodników.

W turnieju wystartowały drużyny z Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego, województwa pomorskiego, m.in. z Gdańska, 
Straszyna, Lęborka, Sopotu, Gdyni oraz Koszalina  

Imprezę zorganizowali: Jump City-Park Trampolin Ru-
mia, Przychodnia Rehabilitacyjna „Fit-Med.”, UKS Basket 
Ósemkę Wejherowo. Inicjatorami cyklu turniejów są: Bar-
tłomiej Woźniak oraz Kordian Zabrocki.  

Tytani o możliwości wzięcia udziału w barażach, dowie-
dzieli się kilka dni temu, bo PZPR zapronował wiceliderom 
drugiej lig, udział w turnieju dający awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Trener Piotr Rembowicz stanął przed nie 
lada wyzwaniem, aby błyskawicznie przygotować drużynę 
do walki z drużynami o których niewiele było wiadomo. 

- Cała drużyna zagrała bardzo dobrze, na wysokim po-
ziomie. Nie popełnialiśmy błędów i konsekwentnie reali-
zowaliśmy plan, nakreślony przed spotkaniami. Dobrze 
zafunkcjonowała obrona z bramkarzem i szybkie wyprowa-
dzanie piłek do ataku. To była droga do sukcesu - wyjaśnił 
Piotr Rembowicz.

Po dziewięciu latach istnienia klubu KS „Tytani Wejhe-
rowo”, awans do pierwszej ligi piłki ręcznej, czyli zaplecza 
najlepszych drużyn w Polsce, stał się faktem. Gratulujemy!

pierwsze liga w Wejherowie

Awans 
tytanów

W turnieju barażowym o wejście do roz-
grywek pierwszej ligi szczypiorniaka, Tyta-
ni Wejherowo osiągnęli wyjątkowy sukces, 
bo pokonali SPR Wisłę Sandomierz (30:24) 
oraz Eneę Orlęta Zwoleń (39:31), co dało im 
upragniony awans do pierwszej ligi.
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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 wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNk

tel. 731-008-506

KOMUNIKACJA

O G Ł O S Z E N I E

Redaktor naczelna: 
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502,   e-mail: 
redakcja@pulswejherowa.pl
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z siedzibą w Rumi 
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84-200 Wejherowo,  
ul. Polna 3/41  
(w siedzibie firmy  „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem 
- tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy 
w terenie):    606 101 502

Druk:  Express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
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nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo 58 572 29 33 (dyspozytor)

www.mzkwejherowo.pl
Info:

REMONT UL. PRZEMYSŁOWEJ
ZMIANY NA LINII NR 1

Uwaga Pasażerowie! 
Informujemy, że od środy, 19 czerwca 2019 r., w związku 

z zamknięciem przejazdu ulicą Przemysłową zmieni się trasa 
i korekcie ulegnie rozkład jazdy linii nr 1.

Od przystanku Broniewskiego Dw. PKP 01 objazd przebiegać będzie ulicami 
I Brygady Pancernej WP i Tartaczną do przystanku Bolszewo Łąkowa 01. 
Na trasie obowiązywać będzie zatrzymanie na wszystkich przystankach 

wspólnych z linią 5.

Objazd dotyczy tylko kierunków:
Bolszewo Gimnazjum/Góra Szkolna/Gościcino Robakowska

Korekty kursów w dni powszednie:
• kurs o 6:32 z os. Fenikowskiego zostaje przyspieszony o 2 minuty,
• kurs o 7:20 z pętli Góra Szkolna zostaje przyspieszony o 5 minut,
Korekty kursów w niedziele i święta:
• kurs o 8:55 zostaje przesunięty na 8:52 i skierowany do pętli Gościcino 
  Robakowska (powrót o 9:40),
• kursy o 10:02  i 11:22 zostaje skierowany do pętli Góra Szkolna (powroty  
  odpowiednio o 11:00 i 12:20),
• kurs o 10:42 będzie do pętli Bolszewo Gimnazjum (powrót o 11:46).

Tartaczna 03 n/ż

Budowlanych 01

Urząd Pracy 01 n/ż Przemysłowa 01 Broniewskiego Dw. PKP 01 

Bolszewo Łąkowa 01

Tartaczna 01

Cementownia 01

Rogali 01

Gulgowskiego 01

ul
. T

ar
ta

cz
na

ul. Szkolna

ul. I Brygady Pancernej WP

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo 58 572 29 33 (dyspozytor)

www.mzkwejherowo.pl
Info:

KOREKTA KURSÓW
NA LINII NR 7

Szanowni Pasażerowie! 
Informujemy, że od piątku, 21 czerwca 2019 r. 

korekcie ulegną trzy kursy na linii nr 7.

• Kurs o 8:43 w dni powszednie w okresie letnich wakacji zakończy 
  bieg na przystanku Wejherowo Dworzec PKP 02 zamiast 
  Wejherowo Sobieskiego - GS 02.

• Kurs w dni powszednie szkolne i wakacyjne o 13:37 z pętli 
  Wejherowo Cegielnia zostaje przyspieszony o 8 minut 
  (na godzinę 13:29).

• Kurs w dni powszednie szkolne i wakacyjne o 14:03 z pętli 
  Gościcino PKP zostaje opóźniony o 7 minut (na godzinę 14:10).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i życzymy miłych 
podróży naszymi autobusami.

Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84- 200 Wejherowo 58 572 29 33 (dyspozytor)

www.mzkwejherowo.pl
Info:

DODATKOWY PRZYSTANEK
NA TRASIE LINII NR 6

Szanowni Pasażerowie! 
Informujemy, że od piątku, 28 czerwca 2019 r., dla linii nr 6 
w kierunku „Wejherowo Os. Fenikowskiego” obowiązywać 
będzie dodatkowy przystanek Wejherowo Necla/Patoka 02.

Dodatkowy przystanek będzie obowiązywał w nowej lokalizacji tj. 
przed rondem im. TOW „Gryf Pomorski” na przeciwko przystanku 

Wejherowo Necla/Patoka 01. Zmiana ma na celu ułatwić 
korzystanie z wejherowskiej komunikacji miejskiej.
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Kierunek: Wejherowo Os. Fenikowskiego6

rozkładowy czas przejazdu:
1 minuta

rozkładowy czas przejazdu:
1 minuta

Wakacyjne rozkłady jazdy autobusów

Miejski Zakład Komunikacji  Wejherowo Spółka z o.o. informuje za 
naszym pośrednictwem o zmianach, które już obowiązują. Komunikaty 
powstały i zostały wysłane do redakcji nieco wcześniej.

Autobusami inaczej

Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie Spółka z o.o., linie nr 1, 3, 4, 7 oraz 12 w dni powsze-
dnie kursują według rozkładów obowiązujących w okresie letnich wakacji. Linie szkolne nr 13 i 14 nie kursują. 
Linie nr 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli Orle Szkoła.

Na liniach nr 10 i 11 niewykonywane są kursy oznaczone jako szkolne lub nieobowiązujące w wakacje.
UWAGA! Od tego roku niektóre kursy na linii nr 1 również w wakacje będą kończyły bieg na pętli Bolszewo 

Gimnazjum.
Linia nr 17 w soboty oraz niedziele i święta kursuje według wakacyjnego rozkładu jazdy - z większą ilością 

kursów.
MZK przypomina również, że rozkłady jazdy dostępne są w serwisie jakdojade.pl oraz na Mapach Google. Z 

pewnością ułatwi to planowanie podróży z MZK Wejherowo.

Od tygodnia, a dokładnie od 21 czerwca 2019 r., dla niektórych linii obowiązują waka-
cyjne rozkłady jazdy. 

Działka na sprzedaż
1 013 m²

 Moście Błota/Reda
ul. Żurawia

Nieruchomość posia-
da bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej. Znaj-
duje się  blisko centrum 
Redy i  Aquasfery. 

W sąsiedztwie są do-
my jednorodzinne.

Więcej informacji pod 
nr tel.:  504 732 412

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
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R E K L A M A

rupa brytyjskich naukowców poszła 
„na wojnę” z producentami aparatów 

słuchowych. Już ponad 300 tys. Europejczy-
ków porzuciło drogie i nieskuteczne metody 
walki z niedosłuchem, korzystając tylko z tej 
metody. Ich badania kliniczne dowodzą, że 
w ciągu 4-tygodni przywraca ona słyszenie 
pełnego zakresu dźwięków – od szeptów po 
wysokie tony. 

„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – 
dzięki biomedycznym plastrom, znów usły-
szysz wyraźną mowę ludzką, śpiew ptaków 
za oknem, dźwięki radia i tv, kwotę do zapłaty 
w sklepie i każde wypowiedziane przez księ-
dza słowo. Będziesz doskonale rozumieć tych, 
którzy mówią cicho i niewyraźnie, usłyszysz 
wszystko i wszystkich wokół siebie, nawet 
z dalszej odległości. Masz dość tego, że nie sły-
szysz, co mówią do Ciebie inni? 

Dzięki specjalnej formule plastrów – w spo-
sób automatyczny i pozbawiony Twojego wy-
siłku zaczniesz słyszeć wyraźnie, a niepożąda-
ne szumy i trzaski w tle znikną bezpowrotnie! 
Inteligentne nanopolaryzatory wzmocnią bo-
wiem dźwięki ważne, a wyeliminują zbędne, 
takie jak zgiełk uliczny, stukot obcasów sąsiad-
ki za drzwiami mieszkania, szczęk sztućców 
w restauracji czy gwar ludzkich rozmów.

 1   W odróżnieniu od doraźnych metod wal-
ki z ubytkami słuchu, takich jak wzmacniacze 
i drogie aparaty słuchowe, gdzie poprawiana 
jakość słyszanych dźwięków ma miejsce tylko 
w trakcie ich noszenia, ta innowacyjna metoda 
stanowi ogromny przełom. Przede wszyst-
kim regeneracja uszkodzonych komórek słu-
chu odbywa się nawet kilkanaście godzin po 
zakończeniu aplikacji pojedynczego plastra, 
w tym także podczas snu. 

2  Jest odpowiednia dla osób z każdą wadą, 
niezależnie od wieku czy płci. Została stwo-
rzona zarówno dla lekko, jak i mocno niedo-
słyszących, noszących aparaty i wzmacniacze 

słuchu, a także osób od daw-
na trapionych szumami usz-
nymi. 

3  Biomagnetyczne plastry 
potrafią usunąć nawet wielo-
letnie i bardzo poważne ubyt-
ki słuchu. Aktywizują system 
odnowy układu słuchowego, 
zmuszając organizm do roz-
poczęcia procesu automa-
tycznej regeneracji komórek. 
Odczuwalna poprawa za-
uważalna jest już nawet po 
kilkudziesięciu godzinach 
od ich pierwszej aplikacji. 
Po upływie około 30 dni 
możliwe jest całkowite od-
zyskanie dawnej sprawności 

słuchu oraz przywrócenie mu ostrości i do-
kładności, porównywalnej do tej w wieku 25 
lat. Następuje zwiększenie komfortu słyszenia 
nawet o 53%, zregenerowanie komórek słu-
chowych oraz blisko 14-krotna poprawa wyła-
pywanych szeptów i głosów w tłumie.” 

Czy to naprawdę tak działa,  
czy jest skuteczne? 
Dzięki szeregowi badań udało się dowieść po-
nad wszelką wątpliwość skuteczność tej meto-
dy. Została opatentowana i do dziś jest wyko-
rzystywana głównie przez prywatne ośrodki 
laryngologiczne dla zawodowych muzyków, na 
co dzień pracujących słuchem. 

W przeprowadzonych testach klinicznych 
potwierdzono, że nowo odkryta biostymulu-
jąca aktywna formuła plastrów, ma blisko 97% 
skuteczności. Osoby między 39-94 rokiem 
życia, biorące udział w badaniach, potwier-
dziły redukcję szumienia (głównie spowodo-
wanego wieloletnią pracą w hałasie) aż o 82% 
w porównaniu ze stanem sprzed rozpoczęcia 
badania, 14-krotną różnicę w wyłapywaniu 
szeptów i głosów w tłumie oraz bezsporną 
i radykalną poprawę słyszalności mowy ludz-
kiej, grającego radia i tv. Zapytani, kiedy ostat-
ni raz słyszeli tak dobrze, w 95% przypadków 
odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem życia”. 

Geniusz skuteczności nowej, biomedycznej 
formuły opisuje dyrektor ośrodka badawcze-
go Christopher Washington: 

Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły elek-
tromagnetycznej pozwala odbudować i zmu-
sić do właściwego działania komórki rzęsate, 
odpowiedzialne za rejestrowanie i odbieranie 
docierających do nas dźw. Wyniki przepro-
wadzonych badań zszokowały nas samych, 
ale i jednoznacznie pokazały, że regularne 
noszenie „Neodymium2000” w zdecydowa-
nej większości przypadków pozwala odzyskać 
nawet do 100% spraw-
ności słuchowej w za-
ledwie kilka tygodni. To 
oznacza, że aż 98,2% 
przypadków zadekla-
rowało ich 14-krotnie 
wyższą skuteczność, 
niż w przypadku 88 
razy droższego aparatu 
słuchowego, wzmac-
niacza słuchu, niewy-

godnych i trudnych w aplikacji olejków czy 
groźnych zastrzyków w bębenki. 

Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry za 
uchem i będziesz je regularnie nosić. Fale roz-
poczną proces intensywnej regeneracji kanału 
słuchowego oraz komórek rzęsatych. Zazwy-
czaj już po zaledwie kilku dniach następuje 
poprawa. Zaczniesz wyłapywać coraz więcej 
dźwięków, słyszeć ostrzej i wyraźniej. Nano-
technologia wykorzystywana m.in. do produk-
cji statków kosmicznych najnowszej generacji 
to dokładnie ta sama technologia, z której sko-
rzystano przy produkcji „Neodymium2000”. 
Dzięki temu problem niedosłyszenia nawet 
w najcięższych przypadkach przestaje istnieć. 
Pani Barbara z Dąbrowy, kierowniczka firmy 
zajmującej się produkcją części do samocho-
dów oraz Pani Halina z Mrozów, kiedyś na-
uczycielka muzyki opowiadają o tym, jak bio-
medyczne plastry odmieniły ich życie (patrz 
ramki). 

Odzyskaj słuch nawet o 88 
razy taniej niż z aparatem 
słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagraniczne 
rynki. Zyskały ogromne uznanie aż 21 krajów, 
skradły serca m.in.: Brytyjczyków, Norwegów, 
Japończyków, Czechów, Finów, Szwedów 
i najbardziej wymagających Niemców! Długo 
oczekiwane są już dostępne również w Polsce. 
Małe, dyskretne, wygodne i przystępne ceno-
wo dla wszystkich! Dzięki specjalnej refundacji 
możesz z nich skorzystać aż 70% taniej. „Neo-
dymium2000” są dostępne tylko w sprzedaży 
tel. Klubu Seniora. Nie kupisz ich w sklepach 
czy aptece. Ilość zestawów jest ograniczona –  
decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy nakleić

Aparat to istne dziadostwo! 
Wciąż wypadał mi z uszu, 
w dodatku te wszystkie tr-
zaski i piski doprowadzały 
mnie do szału! Zaryzykowałam  
z plastrami i szczerze... Wygoda 
w noszeniu niesamowita, działają nawet gdy 
śpię, w tłumie znów słyszę wyraźnie, radio 
w kuchni też. To dopiero trzeci tydzień odkąd 
je noszę, a już jestem ciekawa, co będzie dalej.

Halina C. (62 l.) z MrozówSiostra od lat mieszka w Anglii, 
plastry wysłała mi w prezencie. 
Mówi „Basiu weź ich spróbuj, 
tutaj większość moich zna-
jomych już dawno odstawiła 
aparaty, wzmacniacze i inne 

cuda, korzystają tylko z nich. Jak nie zadziała-
ją, to biorę to na siebie.” Od aparatu miałam 
już rany na uszach, więc spróbowałam. 
Minęły 3-tyg. odkąd naklejam te dyskretne 
plastry. Zauważyłam, że stojąc tyłem do TV, 
słyszę wszystko głośno, a dźwięk jest czy-
sty jak nigdy wcześniej. Nigdy bym nie po-
myślała, że technologia tak poszła do przodu.              

Barbara W. (71 l.) z Dąbrowy

ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:

Aparat słuchowy przeżytkiem?  
Przełomowe odkrycie naukowców 
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce 
ze wszelkimi wadami słuchu!

Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia
jest 88 razy tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.
W 28-dni – bez operacji: ü wzmocnisz najważniejsze dźwięki
i mowę ludzką, ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!

G
Biomagneto plastry przeznaczone są dla osób z każdą 

wadą słuchu: lekko i mocno niedosłyszących  

odczuwających szumienie w uszach  noszących 

aparaty słuchowe, bądź wzmacniacze słuchu  małe, 

cieliste i niewidoczne za uchem  idealne dla kobiet 

i mężczyzn z niedosłuchem  w 100% bezpieczne, nie 

wywołują ran i podrażnień uszu

TYLKO do11 lipca70%taniej!

REKLAMOWANE W TV

Zadzwoń: 81 300 32 58
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

-70% REFUNDACJA dla osób 
urodzonych w latach 1920-1985
Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią do 11 lipca 2019 r., 

przysługuje  refundacja!  Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetycznych, 

wspomagających eliminowanie procesów głuchoty i odbudowę komórek  

słuchowych zamiast za  317zł  tylko za 97zł (przesyłka GRATIS)!

Na zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie śli-
makowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, powstałe 
na skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu uszkodzenie 
blokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, powodując ich 
nieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po kuracji struk-
tura rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyskała swoje praw-
idłowe, pionowe ułożenie.  Odbiór i rejestracja dźwięków przebiega 
w sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty. 

PRZED kuracją PO kuracji


