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Ukazuje się od 2011 roku

Przedszkola publiczne cieszą się dużym zainte-
resowaniem rodziców, ale niektórzy wejherowscy 
radni nie poparli powstania nowego publicznego 
Przedszkola Samorządowego nr 1 na Osiedlu Ty-
siąclecia PP 7 w Wejherowie. Czy ci radni są prze-
ciwko dzieciom i ich rodzicom? 

Dyrekcja prywatnego przedszkola, któremu 30 
czerwca br. skończyła się umowa na użytkowanie 
budynku nie chce wydać go właścicielowi, czyli 
Miastu. Bezprawnie blokuje w ten sposób remont 
publicznej placówki dla 175 wejherowskich dzieci, 
która ma ruszyć od 1 września 2019 r.

O kulisach sprawy więcej na stronie 4.

Oddana do użytku w ub. roku nowoczesna ha-
la sportowa przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w 
Wejherowie (Samochodówka) otrzymała prestiżową 
nagrodę Budowa Roku 2018 II stopnia. 

Wejherowska inwestycja rywalizowała z ogromny-
mi, nawet kilkakrotnie droższymi budowlami, zreali-
zowanymi przez międzynarodowe konsorcja.    Str. 5

Muzyka, kino i rekreacja
czyli lato w wejherowie

Powiatowa hala
nagrodzona

Co z nowym 
publicznym 
przedszkolem?

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa

Fitness, zumba i joga w parku, kino pod gwiazdami, biblioteka w parku, letnie koncerty, spacery eduka-
cyjne dla dzieci, a także bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po mieście i Kalwarii Wejherowskiej - tyle 
bezpłatnych atrakcji przygotowano w Wejherowie dla mieszkańców i dla wakacyjnych gości. Wejherowia-
nie chętnie korzystają z zaproszenia władz miasta na różnorodne zajęcia i imprezy. Powodzeniem cieszy 
się m.in. rekreacja na świeżym powietrzu, czyli w pięknym parku.        Str. 8
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AKTUALNOŚCI

W imieniu prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta, 
życzenia złożył Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

- Panu komandorowi 
por. Arturowi Gajdem-
skiemu, dowódcy Batalio-
nu Dowodzenia Marynarki 
Wojennej, panu pułkowni-

Świętował garnizon

Profesjonalni i aktywni
Podczas uroczystego apelu na wejherowskim rynku z okazji świę-

ta Jednostek Garnizonu Wejherowo wielu żołnierzy oraz pracow-
ników wojska otrzymało odznaki pamiątkowe i podziękowania. 

kowi Jackowi Wieczor-
kowi, komendantowi 18. 
Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego oraz żoł-
nierzom i pracownikom 
cywilnym dziękujemy za 
profesjonalną służbę, pod-
noszenie kwalifikacji zawo-
dowych, aktywną obecność 
w życiu miasta Wejherowa 

oraz nieustanną gotowość 
do obrony Ojczyzny - powie-
dział A. Kraszkiewicz. 

W uroczystości wzięła 
udział m.in. starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

W trakcie uroczystości 
odbył się pokaz sprzętu woj-
skowego oraz defilada pod-
oddziałów. 

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

 Policjanci zaprezentowali radiowozy i sprzęt policyjny. 
Przypominali dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania 
na drodze i poza nią. Nie zabrakło wskazówek, dotyczących 
bezpiecznego wypoczynku. Festyn też był okazją, aby spo-
tkać się z rodzinami i przekazać najważniejsze informacje 
związane ze zmianami w programie Rodzina 500+. Usta-
wiono namioty z logiem programu Rodzina 500+, w których 
można było uzyskać porady dotyczące składania wniosków. 
- Rodzina jest fundamentem naszego rozwoju. Wszystkie in-
westycje są możliwe, ponieważ uwierzyliśmy w możliwość 
zmian. Instytucje mają służyć ludziom, a odzyskiwane środ-
ki z podatków, które przepływały kiedyś jak przez durszlak, 
są w programie 500 plus na pierwsze dziecko. Są one także w 
programach drogowych, w gminie Szemud, w Kielnie, w wo-
jewództwie pomorskim - powiedział premier M. Morawiecki.

Nie tylko o bezpieczeństwie

Premier w kielnie
W Kielnie (gmina Szemud) 7 lipca zor-

ganizowano Wakacyjny Piknik Bezpie-
czeństwa, połączony z dniem otwartym 
budowy hali basenowej. W festynie uczest-
niczył premier Mateusz Morawiecki.

O G Ł O S Z E N I E

Dyżurny wejherowskiej 
policji otrzymał informację 
o wybuchu i błyskawicz-
nie skierował pod wskaza-
ny adres patrol. Na terenie 
prywatnej posesji w po-
mieszczeniu warsztatowym 
doszło do eksplozji. 

30-letni mężczyzna wraz 
ze swoim znajomym za po-
mocą wykrywacza metali 
wydobył z ziemi pociski z 
czasów wojny, a następnie 
przeniósł je na teren posesji. 
Używając imadła mężczyźni 
zaczęli jeden z nich przepi-
łowywać. 

Jeden z nich z obraże-
niami został przetrans-
portowany do szpitala. Na 
miejsce przybył patrol sa-
perski. Śledczy szczegóło-
wo wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia.

kębłowo

groźny 
pocisk

W Kębłowie (gmi-
na Luzino) 30-letni 
mężczyzna podczas 
nieostrożnego     obcho-
dzenia się z niewybu-
chem, pochodzącym 
najprawdopodobniej z 
czasów wojny, dopro-
wadził do detonacji. 

Bezpłatne zajęcia dla kobiet, organizowane przez Urząd Miasta oraz 
wejherowską Straż Miejską przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 
cieszą się niesłabnącą popularnością. Kurs ukończyło blisko 400 kobiet.  
Od początku zajęcia prowadzą: Rafał Karcz, komendant Straży Miejskiej 
Zenon Hinca oraz Tomasz Groth. 

Panie uczą się m.in. jak skutecznie zastosować dźwignie na napastni-
ku, jak uwolnić się z uchwytu za ubranie, z obchwytów za ciało, duszenia 
itp. Poznają możliwość zastosowania niekonwencjonalnych technik ude-
rzenia na wrażliwe miejsca na ciele agresora. Uczestniczki zdobywają 
wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oaz dowia-
dują się o dostępnych bez zezwolenia środkach przymusu bezpośrednie-
go typu gaz, ręczny miotacz gazu, broń hukowa, paralizator. Zdobywają 
także informuje o prawnych możliwościach obrony koniecznej, czy stanu 
wyższej konieczności. Inicjatorem i pomysłodawcą organizacji kursu jest 
komendant Straży Miejskiej. Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet or-
ganizowany w Wejherowie, był jednym z pierwszych tego typu szkoleń w 
Polsce. Zapoczątkowany został w 2015 roku. 

straż Miejska szkoli panie

Potrafią się bronić
Zakończono 11 edycję bezpłatnego kursu samoobro-

ny dla kobiet. Kurs ukończyło 35 pań. Większość z nich 
odebrała z rąk prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta certyfikaty ukończenia kursu. 



3

redakcja@pulswejherowa.pl 11 lipca 2019

WEJHEROWSKIE ULICE

Na prawie 700-metrowym 
odcinku ulicy wykonana zo-
stanie nowa nawierzchnia, 
chodnik, ścieżka rowerowa, 
a także zjazdy do posesji i za-
toki autobusowe. Przebudo-
wane zostanie odwodnienie 
ulicy, powstanie kanaliza-
cja deszczowa, oświetlenie 
uliczne. Przebudowa obej-
muje również infrastruk-
turę drogową oraz obiekty 
inżynieryjne. Prace rozpo-
częły się od ul. Ofiar Pia-
śnicy, a ostatnim etapem 
inwestycji Urzędu Miejskie-
go będzie budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Karnow-
skiego i Przemysłowej, mo-
dernizowanej obecnie przez 

Nowa nawierzchnia, chodniki i rondo

Czas na karnowskiego
Władze Wejherowa realizują kolejną inwestycję drogową. Prze-

budowa ulicy Karnowskiego na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do 
ul. Przemysłowej wraz z rondem na ul. Przemysłowej ma się zakoń-
czyć w listopadzie br.  

władze powiatu (inwestycję 
realizuje Zarząd Drogowy 
dla Powiatu Wejherowskie-
go i Puckiego).

Na ul. Przemysłowej 
wprowadzono ruch jednokie-
runkowy w kierunku drogi 
krajowej nr 6. Należy zwra-
cać szczególną ostrożność i 
zwracać uwagę na znaki in-
formujące o prowadzonych 

pracach budowlanych, bo 
tylko strefa robót jest wygro-
dzona urządzeniami bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.  

Wykonawcą robót budow-
lanych na ulicy Karnowskie-
go jest zakład z gminy Linia 
- Firma Produkcji i Eks-
ploatacji Kruszywa „FOR-
MELLA” S.C. z siedzibą w 
Niepoczołowicach.

uwAgA kIeRowCY!  Ulica Karnowskiego będzie przez 
cały czas przejezdna dla mieszkańców, służb komunalnych i 
ratunkowych, ale w czasie realizacji inwestycji  kilkakrotnie 
zmieniona zostanie organizacja ruchu.  Dlatego władze mia-
sta proszą o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na 
tymczasowe oznakowania.

Na blisko 300-metrowym 
odcinku od ul. Mostnika do 
ul. J. Kotłowskiego, powsta-
je nowa nawierzchnia bitu-
miczna, chodniki z kostki 
betonowej oraz zjazdy na 
posesje. Przewidziana jest 
również budowa zatoki au-

kolejna ulica w budowie

krofeya się zmienia

tobusowej oraz zagospoda-
rowanie terenu.

- Oprócz budowy na-
wierzchni i chodników, wy-
konana zostanie kanalizacja 
deszczowa, linia kablowa 
oświetlenia, kanalizacja te-
letechniczna, itp. Przebudo-

wana zostanie także linia 
kablowa teletechniczna i elek-
troenergetyczna - wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. Za-
kończenie prac budowlanych 
władze Wejherowa planują 
na koniec bieżącego roku.

Trwa budowa ulicy Krofeya na Osiedlu Sucharskiego w Wejhero-
wie. Oprócz budowy nawierzchni i chodników, wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa i inne elementy infrastruktury.

uroczystość w Śmiechowie

Rondo im. ks. h. jastaka

Po odczytaniu uchwały 
Rady Miasta Wejherowa, 
uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali m.in. prezydent 
Krzysztof Hildebrandt 
oraz starosta Gabriela Li-
sius. Rondo poświęcił ks. 
prałat Daniel Nowak, dzie-
kan Dekanatu Wejherowo. 

Prezydent Wejherowa 
podziękował mieszkańcom 
- pomysłodawcom nadania 
rondu imienia zasłużone-
go kapelana za to, że pa-
miętają o osobach, które w 
trudnym dla Polski okre-
sie, odznaczyły się patrio-

Na rondzie u zbiegu ulic Necla, Gryfa Pomorskiego, Asnyka i 
Chmielewskiego zebrali się mieszkańcy miasta, samorządowcy i 
goście, aby uroczyście nadać temu miejscu imię księdza prałata 
Hilarego Jastaka. 

tyzmem i odwagą.
Z tej okazji na rondzie od-

słonięto także pamiątkową 
tablicę ku czci ks. Hilarego 
Jastaka, przy której złożono 
wiązanki kwiatów

Ks. D. Nowak odprawił 
mszę św. w kościele pw. św. 
Karola Boromeusza, przypo-
minając działalność ks. pra-
łata dr. Hilarego Jastaka, 
- wieloletniego proboszcza 
Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Gdyni.

Na zakończenie mszy św. 
Edward Formela  z Wejhe-
rowskiej Wspólnoty Pokoleń 

odczytał wspomnienia o za-
służonym księdzu Jastaku, 
a kawaler Orderu św. Sta-
nisława, Henryk Jarosz 
za wieloletnią działalność 
charytatywną i społeczną, 
otrzymał z rąk Wielkiego 
Kanclerza Orderu św. Sta-
nisława Stefana Kukow-
skiego, Medal 250-lecia 
powołania do życia Orderu 
Św. Stanisława.

Wniosek o nazwę ronda 
złożył do Rady Miasta Wej-
herowa Edward Formela, a 
w załatwieniu formalności  
pomagał Henryk Jarosz.

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa



4

www.pulswejherowa.pl11 lipca 2019

EDUKACJA
oburzające. Niektórzy radni przeciw dzieciom?

Powstaje nowe publiczne przedszkole
Większość miejskich radnych w trakcie ostatniej sesji zdecydowała o utworzeniu z dniem 1 września 2019 r. Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie, w skład którego wchodzić ma Szkoła Podstawowa nr 9 i nowe publiczne 
Przedszkole Samorządowe nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia PP 7. W sprawie założenia nowego przedszkola większość rad-
nych już wcześniej podjęła uchwałę 2 kwietnia br. Radni PiS i Stowarzyszenia Dla Wejherowian nie poparli powyższych 
uchwał. Czy ci radni nie chcą powstania nowego przedszkola publicznego w Wejherowie?

Połączenie przedszko-
la z istniejącą już Szkołą 
Podstawową nr 9 pozwo-
li na sprawniejsze zarzą-
dzanie tymi placówkami, 
przy zachowaniu zasady 
oszczędnego gospodaro-
wania środkami publicz-
nymi. Rada  Miasta 
uchwaliła również, że ma-
jątek Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 stanowić 
będzie budynek na Osie-
dlu Tysiąclecia PP nr 7 
przekazany w trwały za-
rząd oraz mienie ruchome, 
niezbędne do prowadze-
nia działalności jednostki 
przekazane protokołem.

Rodzice oczekują 
przedszkoli 
publicznych
Przedszkola publiczne 

cieszą się dużym zainte-
resowaniem rodziców w 
Wejherowie. Ich poziom 
gwarantuje kadra zatrud-
niona przez Miasto, a pobyt 
dzieci jest względnie tani – 
nie ma czesnego, 5 pierw-
szych godzin pobytu jest 
za darmo, a każda kolejna 
kosztuje tylko 1 zł. 

Zapewne również z te-
go powodu w roku 2018 w 
wejherowskim Przedszko-
lu Samorządowym nr 2 im. 
Kubusia Puchatka zabra-
kło miejsca dla 148 dzieci, 
zaś w 2019 roku już dla 245 
maluchów. 

Jest zatem niezrozumia-
le dlaczego ktoś nie chce, 
aby takie nowe przedszko-
la powstawały. Naszym 
zdaniem jest to oburza-
jące, jeśli taką postawę 
reprezentują niektórzy  
radni. Czy są przeciwko 
wejherowskim dzieciom i 
ich rodzicom? 

Władze miasta zdecydo-
wały, aby nowe publiczne 
przedszkole szybko uru-
chomić w obiekcie należą-

Urząd Miejski informu-
je, że zgodnie z uchwałą 
Nr VIIIk/VII/82/2019 Ra-
dy Miasta Wejherowa z 2 
kwietnia 2019 roku two-
rzone jest nowe publiczne 
przedszkole samorządowe 
w Wejherowie. Decyzja o 
jego utworzeniu motywo-
wana jest wzrastającym 
zainteresowaniem rodzi-
ców ofertą przedszkoli 
publicznych. Jako samo-
rząd jesteśmy zobligowani 
także do realizacji polityki 
Rządu, która zakłada two-
rzenie jak największej licz-
by miejsc w przedszkolach 
publicznych. Nowa pla-
cówka prowadzona będzie 
przez Miasto i ma zostać 
uruchomiona w dniu 1 
września 2019 roku w bu-
dynku na Osiedlu Tysiącle-
cia PP 7.

Przedszkole Niepublicz-
ne „Przygoda”, korzysta-
ło z należącego do Miasta 
lokalu na Os. Tysiąclecia 
PP 7 od 2008 roku. Należy 
jednoznacznie stwierdzić, 
że Urząd Miasta od same-
go początku wychodził 
naprzeciw potrzebom i 
oczekiwaniom placówki. W 
2016 roku dyrekcja Przed-
szkola wystąpiła o prze-
dłużenie użytkowania na 
co Urząd Miasta wyraził 
zgodę z terminem do koń-

ca 2018 roku. Aby umożliwić 
dokończenie etapu edukacji 
wszystkim dzieciom uczęsz-
czającym do placówki, Miasto 
wydłużyło termin użytkowa-
nia do końca czerwca br. Po 
upływie tego czasu budynek 
miał być niezwłocznie przeka-
zany właścicielowi, to jest Mia-
stu, zgodnie z § 3 ust. 4 umowy 
z 19 grudnia 2018 roku. Zgod-
nie z umową, ustalony został 
termin zwrotu nieruchomo-
ści na rzecz Miasta na dzień 1 
lipca 2019 roku. Jednak Komi-
sja wyznaczona przez Prezy-
denta Miasta, która pojawiła 
się na miejscu celem odbioru 
nieruchomości spotkała się z 
odmową jej wydania.

Należy wskazać, iż już w 
dniu 26 listopada 2018 ro-
ku dyrekcja Niepublicznego 
Przedszkola „Przygoda” otrzy-
mała oficjalne pismo informu-
jące o tym, że zostanie otwarte 
przedszkole publiczne. Było to 
równoznaczne z konieczno-
ścią przeniesienia działalności 
prywatnej placówki do innej 
lokalizacji. Osoba prowadzą-
ca wskazaną placówkę nie-
publiczną miała zatem ponad 
pół roku na to, aby zabezpie-
czyć nowe miejsce dla swojej 
działalności. Zmiana siedziby 
jest normalną praktyką, dlate-
go tym bardziej brak reakcji w 
tym zakresie ze strony dyrekcji 
placówki jest niezrozumiały.

Urząd Miasta przepro-
wadził akcję informacyjną, 
której celem było dotarcie 
do rodziców dzieci uczęsz-
czających do Niepubliczne-
go Przedszkola „Przygoda” 
oraz jego pracowników. 
Dołożono wszelkich sta-
rań, aby wszystkie strony 
tej sprawy znały możliwe 
rozwiązania i mogły pod-
jąć najbardziej optymalną 
dla siebie decyzję.

W obecnej sytuacji 
Urząd Miejski podejmie 
wszelkie dostępne prawem 
działania zmierzające do 
przywrócenia stanu zgod-
nego z prawem. Naszym 
celem jest, aby budynek 
jak najszybciej wrócił do 
Miasta. Kolejnym krokiem 
będzie przeprowadzenie 
remontu obiektu na Osie-
dlu Tysiąclecia PP 7. Po je-
go zakończeniu placówka 
będzie gotowa na przyjęcie 
ok. 175 przedszkolaków. 

Formalny nabór na 
przyszły rok zakończył się 
w marcu i wejherowskie 
dzieci już oczekują na po-
czątek roku szkolnego. 
Urząd Miejski podkreśla, że 
wszystkie podjęte kroki zo-
stały zrealizowane zgodnie 
z obowiązującym prawem 
dla dobra najmłodszych 
mieszkańców Wejherowa i 
ich rodziców.

w odpowiedzi na działania dyrekcji Niepublicznego Przed-
szkola „Przygoda”, która odmówiła zwrotu  budynku zgodnie z 
umową jego właścicielowi, czyli Miastu, urząd Miejski w wejhe-
rowie wydał oświadczenie.  Publikujemy je poniżej.

cym do Miasta na Osiedlu 
Tysiąclecia PP 7, co jest 
oczywiste i leży w interesie 
dzieci oraz rodziców. 

Prywatne 
blokuje
1 lipca br. miał rozpo-

cząć się remont budynku. 
Umowa z dotychczasowym 
użytkownikiem, czyli pry-
watnym Przedszkolem  
Niepublicznym „Przygoda” 
skończyła się 30 czerwca 
br. i dyrekcja tej placówki 
powinna przenieść działal-
ność w inne miejsce, co jest 
normalną praktyką. 

Niestety dyrekcja pry-
watnego przedszkola nie 
chce wydać miastu budyn-
ku, czym blokuje powstanie 
publicznego przedszkola 
i jednocześnie, zdaniem 
urzędu, łamie prawo. 

Sądząc po wypowie-
dziach radnych PiS i 
Stowarzyszenia Dla Wej-
herowian, popierają oni 
działania dyrekcji Przed-
szkola  Niepublicznego 
„Przygoda”, a nawet an-
gażują się w różne dzia-
łania w mediach. W czyim 
interesie działają radni? 
Czy ci radni oraz dyrektor 
prywatnego przedszkola 
„Przygoda” będą mieli od-
wagę spojrzeć w oczy ro-
dziców 175 wejherowskich 
dzieci, które od 1 września 
miały uczęszczać do no-
wego publicznego przed-
szkola? Co ciekawe, Rząd 
PiS-u dąży do zabezpiecze-
nia miejsc w przedszkolach 
publicznych, ale radni tej 
partii już chyba nie.

Był dialog
W latach 2017 i 2018 

pomiędzy władzami mia-
sta a Alicją Ratajczak, 
dyrektor Przedszkola Nie-
publicznego „Przygoda”, 
były prowadzone rozmowy 

nt. potencjalnego przedłu-
żenia umowy najmu obiek-
tu na Os. Tysiąclecia PP 7 
w Wejherowie. Były tak-
że wymieniane pisma po-
między stronami. Jednak 
ostatecznym efektem tych 
rozmów będących wyni-
kiem zarówno warunków 
wyjściowych, jak również 
planów urzędu wobec bu-
dynku, było podpisanie w 
dniu 19 grudnia 2018 r. 
umowy użytkowania na 
czas określony, której czas 
obowiązywania wyznaczo-
no w § 3 pkt. 1 do dnia 30 
czerwca 2019 roku. 

Wspomniana umowa zo-
stała świadomie i dobro-
wolnie podpisana przez 
obie strony i było to rów-
noznaczne z wyrażeniem 
zgody na ostatecznie obo-
wiązujące w niej warunki. 
Stąd wniosek, że nie obo-
wiązują jakiekolwiek inne 
ustalenia niż te poczynione 
na drodze formalnej. Jedy-
nym wiążącym dokumen-
tem jest umowa pomiędzy 
stronami, która przesta-
ła obowiązywać z końcem 
czerwca 2019 roku. 

Konieczne 
roboty
Jak informuje Urząd 

Miejski, musi on podej-
mować różne konieczne 
remonty związane z infra-
strukturą wokół budynku 
przedszkola. Do żadnych 
niebezpiecznych sytuacji 
nie powinno dojść, gdyż 
w budynku nie powinny 
już przebywać żadne dzie-
ci i inne osoby związane z 
przedszkolem. 

Zdaniem urzędu, w tej  
sytuacji wyłączną odpowie-
dzialność za wszelkie  zda-
rzenia w budynku  ponosi 
jedynie dyrekcja  Przed-
szkola Niepublicznego  
„Przygoda”.

oświadczenie urzędu Miejskiego 
w wejherowie
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wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

W wydarzeniu wzięły 
udział osoby mające do-
świadczenie onkologiczne, 
przyjaciele oraz personel 
medyczny. Uczestnicy po-
płynęli rzeką Piaśnicą, 
a na mecie w Dębkach 
przygotowano piknik in-
tegracyjny oraz stoiska 
promujące zdrowie. 

- Fundacja „Pokonaj 
raka” od dekady wspie-
ra osoby dotknięte choro-
bą nowotworową - mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. - Mój udział 
w „Onko spływie” jest wy-
razem poparcia dla działań 
Fundacji oraz solidarności 
z osobami dotkniętymi cho-
robami nowotworowymi. 

Promocja zdrowia i integracja

onko spływ Piaśnicą
Z inicjatywy  Fundacji „Pokonaj raka” 29 czerwca br. odbył się 

„Onko spływ - razem dla zdrowia”. Patronat nad akcją objęła m.in. 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Prezes Fundacji „Pokonaj raka” Katarzyna Gulczyń-
ska oraz Starosta Gabriela Lisius.

W zawodach uczestniczy-
ły zespoły reprezentujące 
partnerskie miasta i powia-
ty nowosądeckiego samo-
rządu. Przyjezdne zespoły 
rywalizowały z reprezentan-
tami Muszyny oraz przed-
stawicielami Piasta Gliwice 

Reprezentacja powiatu na Muszyna Cup

Pokonali rywali
Kadra Powiatu Wejherowskiego odniosła sukces podczas piłkar-

skiego Turnieju Poprad Muszyna Cup w Muszynie. Młodzi zawod-
nicy z powiatu zwyciężyli w obu kategoriach wiekowych - 2009 i 
2010, pokonując drużyny z różnych zakątków Polski i Europy.

(tj. mistrza Polski seniorów). 
Turniej zakończył się zwy-
cięstwem Kadry Powiatu 
Wejherowskiego w obu ka-
tegoriach wiekowych. 

W wydarzeniu uczest-
niczyli Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel, 

dyrektor Powiatowego Zespo-
łu Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie 
Andrzej Byczkowski oraz 
naczelnik Wydziału Kultury 
i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Wejhe-
rowie Piotr Syrocki.

Hala sportowa przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejhero-
wie (Samochodówka) otrzymała prestiżową nagrodę Budowa Roku 
2018 II stopnia. Sukces jest tym większy, że wejherowska inwesty-
cja rywalizowała z ogromnymi, nawet kilkakrotnie droższymi bu-
dowlami, zrealizowanymi przez międzynarodowe konsorcja

Przy Powiatowym Zespole szkół nr 4 

hala nagrodzona

W 29. edycji Konkursu 
„Budowa Roku 2018”, zor-
ganizowanego przez Pol-
ski Związek Inżynierów i 
Techników Budownictwa, 
Ministerstwo Inwesty-
cji i Rozwoju oraz Główny 
Urząd Nadzoru Budow-
lanego, wspomniana in-
westycja w Wejherowie 
otrzymała tytuł „Budowy 
Roku 2018” w kategorii 
obiekty szkolno-sportowe. 

Jest to najnowocześniej-
sza hala sportowa w powiecie 
wejherowskim, zbudowana 
w rekordowym czasie (budo-
wa trwała nieco ponad rok). 
Hala została oficjalnie od-
dana do użytku 1 września 
ub. roku. Inwestycja łącznie 
z wyposażeniem kosztowała 
niemal 10 mln zł, z czego 3,2 
mln zł to dofinansowanie z 
budżetu centralnego. 

- Nasza inwestycja zna-
lazła się w gronie bardzo 
dużych inwestycji, wartych 
kilkadziesiąt milionów zło-
tych - informuje Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski. - Gdy okazało się, że 
otrzymaliśmy nagrodę II 
stopnia, radość była ogrom-

na. Tylko krok dzielił nas od 
„Oscara Budowlanego”. Mu-
szę zaznaczyć, że proces oce-
ny zgłaszanego obiektu jest 
kilkustopniowy, a kryteria 
oceny wysokie i dotyczą one 
rozwiązań konstrukcyjnych i 
funkcjonalnych, jakości wy-
konawstwa, zastosowania 
nowoczesnych technologii, 
wpływu inwestycji na środo-
wisko naturalne, bezpieczeń-
stwa, warunków pracy oraz 
organizacji procesu budowy i 
czasu realizacji. Nasza hala 
została zbudowana według 
najnowocześniejszych tech-
nologii i z wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań. 
To właśnie doceniła konkur-
sowa komisja oceniająca. Je-
steśmy dumni z tej nagrody! 

Dyrektor szkoły Anna 
Wilk, podkreśla, że szko-
ła jest doskonale wyposażo-
na, jeśli chodzi o uprawianie 
sportu. Powstała nie tylko 
nowa hala, ale są też boiska, 
siłownia, sala fitness, zaple-
cze sanitarne. Oprócz tego w 
szkole niedawno oddano do 
użytku pracownie do prak-
tycznej nauki zawodów. 

Hala służy uczniom oraz 
miejscowym klubom sporto-
wym i społeczności miasta. 

Wewnątrz hali znajdują się m.in.:  boisko o wymiarach 24 
× 44 m; trybuna na 288 miejsc; węzły szatniowo-sanitarne, 
pomieszczenia magazynowe, sale fitness, siłownia, pomiesz-
czenia nauczycieli w-f. W ramach inwestycji wykonano dwie 
klatki schodowe i windę dla osób niepełnosprawnych. Zasto-
sowano płaskie dachy oraz ściany z dużymi przeszkleniami. 

Konstrukcję hali stanowią ściany o grubości 24 cm, z trzpie-
niami żelbetowymi; stropy prefabrykowano-monolityczne o 
grubości 25 cm; dźwigary stalowe oparte przegubowo na 
słupach utwierdzonych w żelbetowych stopach fundamen-
towych. Obiekt wyposażono w nowoczesne urządzenia mul-
timedialne. Powierzchnia zabudowy wynosi 1794,78 m2, 
powierzchnia użytkowa 2261,74 m2, a kubatura budynku  14 
882,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.
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SUKCESY ARTYSTYCZNE

Pierwsze miejsca w swo-
ich kategoriach wiekowych 
zdobyły grupy  Baccara, 
Baccara Junior oraz Baccar-
ki. Indywidualnie pierwsze 
miejsce zajęła też Alek-
sandra Szeląg w kat. ta-
niec klasyczny „Esmeralda”.

Grupy taneczne Wejherowskiego Centrum Kultury prowadzone 
przez Elżbietę Czeszejko odniosły sukces na międzynarodowym 
turnieju Top Art Festival w Hiszpanii.  Reprezentki Wejherowa 
zdobyły wiele nagród. 

Ponadto cztery tancerki z 
zespołów WCK otrzymały 
nagrodę specjalną, ufundo-
waną przez Renomowaną 
Szkołę Baletową w Barcelo-
nie. Zaproszenie do udziału 
w Warsztatach Tanecznych 
otrzymały:  Amalia Bade-

na, Maja Jesionowska, 
Aleksandra Szeląg i Julia 
Telej.

Instruktor Elżbieta Cze-
szejko otrzymała dyplom za 
najlepiej przygotowane gru-
py pod względem technicz-
nym i tanecznym.

sukces tancerek z wCk

Zapisy nutowe z XVIII i XIX wieku, któ-
re zostały odnalezione w zbiorach biblio-
teki Wyższego Seminarium Duchowego 
„Hosianum” w Olsztynie. Aranżacji utwo-
rów podjął się Paweł Hulisz, który jest też 
kierownikiem muzycznym całego projektu. 

Powołany przez Pawła Hulisza ze-
spół instrumentalny pod dyrekcją kon-
certmistrza Mikołaja Zgółki składa się 
między innymi z dwóch skrzypiec, wiolon-
czeli, kontrabasu, pozytywu i trąbek baro-
kowych. Partie wokalne wykonywał zespół 
Art’n’Voices, w składzie: Małgorzata Prie-
be, Maria Krueger, Anna Rocławska-
-Musiałczyk, Marta Jundziłł, Mateusz 
Warkusz, Szymon Duraj, Tomasz Chy-
ła i Filip Czajkowski. 

Koncert na dziedzińcu bazyliki w Do-

W prestiżowym fekstiwa-
lu w Moskwie uczestniczyło 
aż 27 zespołów z całego świa-
ta. Poziom festiwalu był wy-
równany i wysoki. 

- Konkurs był dla nas 
ogromnym wyzwaniem. 
Chóry wschodnie prezen-
tują bardzo wysoki poziom 
artystyczny, dlatego bardzo 
cieszymy się z tak wysokiej 
oceny i nagrody przyzna-
nej dla naszego zespołu – 
mówi Aleksandra Janus, 
dyrygent chóru. - Zaprezen-
towaliśmy program zróż-
nicowany pod względem 
stylów i epok, który wyróż-
niał się wśród prezentacji 
festiwalowych, nie zabrakło 
również muzyki cerkiewnej.

Obok przesłuchań kon-

konkurs i wyjątkowy koncert

Zespół Art’n’Voices 
zdobywa warmię

Zespół wokalny Art’n’Voices z Wejherowa zdobył Złoty Dyplom 
i nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chó-
ralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Oktet brał rów-
nież udział w wyjątkowym koncercie w Dobrym Mieście (powiat 
olsztyński). Na dziedzińcu bazyliki wykonano utwory sakralne, 
niewykonywane od 200 lat, których nuty odnaleziono w Olsztynie 
po II wojnie światowej. 

Podczas X Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego - Konkur-
su Muzyki Sakralnej „Crystal Chapel” w Moskwie, Wejherowski 
Chór Mieszany Camerata Musicale zajął I miejsca w kategorii chó-
rów mieszanych.

kursowych, chórzyści 
wystąpili w koncercie przy-
gotowanym w ramach przy-
padającej Międzynarodowej 
Nocy Muzeów, który odbył 
się Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Moskwie. Zwień-
czeniem wydarzenia był 
koncert laureatów, który zo-
stał zorganizowany w wyjąt-
kowej Kryształowej Kaplicy 
na terenie Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Moskwie.

Chórzyści z Wejherowa 
zaśpiewali również w Ry-
dze, Tallinie oraz Sankt 
Petersburgu, ciesząc się z 
ciepłego przyjęcia przez lo-
kalną społeczność.

- Jako zarząd chóru kie-
rujemy serdeczne podzięko-
wania do wszystkich, którzy 

wspierali chór w realiza-
cji wymarzonej podróży do 
Moskwy, a w szczególności 
do prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, 
starosty wejherowskiego Ga-
brieli Lisius oraz dyrektor 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury Jolanty Rożyńskiej 
- mówi prezes chóru Monika 
Prochera.

Podczas spotkania 
w wejherowskim ratu-
szu prezydent Krzysztof 
Hildebrandt i zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz złożyli gra-
tulacje dyrygentowi chóru 
Aleksandrze Janus. Gra-
tulacje i podziękowania 
odebrała także Monika Pro-
chera, prezes chóru.

wygrali z ogromną konkurencją 

Camerata Musicale
na festiwalu w Moskwie

Członkowie i dyrygent Chóru Camerata Musicale podczas podróży do Rosji i 
ościennych krajów.

brym Mieście był inauguracyjnym występem 
specjalnie powołanej do tego projektu Capeli 
Warmiensis Restituta. Kolejne koncerty od-
będą się 25 lipca w bazylice św. Jakuba w 
Olsztynie i 25 sierpnia w bazylice we From-
borku. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Na nadchodzące wakacje zespół Art’n’Vo-
ices planuje trasę koncertową, która obej-
muje między innymi koncerty w Koszalinie, 
Strzepczu, Władysławowie i Tucholi. 

Dla Art’n’Voices zapowiada się również in-
tesywna druga połowa roku, bowiem młodzi 
wokaliści przygotowuja się do nagrania i wy-
dania swojej płyty, której szczegóły zdradzą 
już niedługo. O aktualnych planach zespołu 
można dowiedzieć się z fanpage’u oktetu na 
Facebooku: 
https://www.facebook.com/artnvoices/.

Przez całe wakacje, do 29 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14 w 
Wejherowie można oglądać wystawę malarstwa pt. „Barwy ziemi” autorstwa członków Stowa-
rzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie 
- biblioteczna Galeria Na Piętrze.

obrazy w bibliotece
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AKTUALNOŚCI

Na realizację Wejherow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego miasto przeznaczyło 
2 mln zł, w tym 1 mln 900 
tys. zł na projekty inwesty-
cyjne i 100 tys. zł na niein-
westycyjne. Maksymalna 
wartość zgłoszonego projek-
tu inwestycyjnego nie mogła 
przekroczyć kwoty 200 tys. 
zł, a projektu nieinwestycyj-
nego 10 tys. zł.

- Dziękuję mieszkańcom 
za zaangażowanie i włącze-
nie się w realizację kolejne-
go Budżetu Obywatelskiego 
i zachęcam do głosowania 
na wybrane przez siebie 
projekty, a wnioskodaw-
ców do promowania swo-
ich inicjatyw. To wyłącznie 

V wejherowski Budżet obywatelski

jest już lista projektów
Rozpoczął się kolejny etap V edycji Wejherowskiego Budżetu Oby-

watelskiego.  Zgodnie z harmonogranem pod koniec czerwca ogłoszono 
listę 20 projektów zakwalifikowanych do głosowania.  Jest wśród nich 
10 projektów inwestycyjnych oraz 10 nieinwestycyjnych (społecznych). 
Wszystkie zostały poddane konsultacjom społecznym. Teraz czas na pro-
mocję projektów przez ich autorów, a jesienią głosowanie mieszkańców.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania 
w ramach Budżetu obywatelskiego wejherowa 2019:

PRojektY INwestYCYjNe
• Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego
• "Wejherek" - od przedszkola do seniora
• Budowa boiska do piłki nożnej II etap na os. Sucharskiego plac im. Ryszarda Jakubka
• Rusz serce - ratuj życie, defibrylator w każdej szkole
• Bezpieczne miasto - sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie
• Modernizacja boiska przy ul. Granicznej
• „Rowerowe miasteczko” - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodaro-

waniem terenu obejmującym stacjonarne miasteczko ruchu drogowego wraz z kreatywną 
strefą gier podwórkowych przy Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie

• Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego
• Rekreacja w Szkole Podstawowej nr 6
• Przenośne nagłośnienie na Kalwarii Wejherowskiej (odcinek Droga Krzyżowa)
 
PRojektY NIeINwestYCYjNe
• „Szkoła łączy pokolenia” - Festyn Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji 50 rocznicy powsta-

nia budynku na Osiedlu 1000 lecia PP 15.
• Dziecięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej - WLPN Kids 2020
• Umiem pływać" - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat mieszkają-

cych w Wejherowie
• „Srebrna Nitka” rozplata wspomnienia wejherowian
• Pierwsza pomoc dla każdego
• Warsztaty integracyjno-rozwojowe na os. Sucharskiego
• Rodzinne z bajkami zGRYwanie
• Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic Walking - VI Memoriał im. Macieja Kanteckiego
• Spichlerz Sztuki 2020
• Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików - Wejher Cup 2020

od wejherowian zależy, któ-
re inicjatywy zostaną zre-
alizowane - powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 

- Rozpoczynamy kolejny 
etap realizacji tegorocznego 
Budżetu Obywatelskiego w 
Wejherowie, podczas którego 
mieszkańcy mogą zgłaszać 
uwagi do ogłoszonych pro-
jektów - wyjaśnił Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Przypomnijmy, że głoso-
wanie odbędzie się pod wa-
kacjach, w dniach od 9 do 
29 września br.

Każdy mieszkaniec, któ-
ry do 31 grudnia br. ukończy 
16 lat, może oddać dwa gło-

sy: jeden na projekt inwe-
stycyjny i jeden na projekt 
nieinwestycyjny. Głoso-
wanie, podobnie jak w po-
przednich edycjach, będzie 
odbywało się elektronicz-
nie na stronie internetowej 
miasta, a także papierowo w 
wybranych punktach mia-
sta, czyli: w wejherowskim 
Ratuszu, Urzędzie Miej-
skim przy ul. 12 Marca 195, 
Filharmonii Kaszubskiej, 
SP nr 9 na os. 1000-Lecia PP 
15, SP nr 5, Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, Krytej Pły-
walni przy SP 8.

Więcej informacji znaj-
dziemy na stronie: www.
wejherowo.pl/budzeto-
bywatelski.

Powstały m.in.: siłownia 
na świeżym powietrzu, plac 
zabaw dla młodszych dzieci z 
piaskownicą i urządzeniami 
do zabawy oraz strefa gier 
dla młodzieży. Inwestycja 
kosztowała prawie 300 tys. 
złotych, a wykonawcą prac 
był Zakład Usług Komunal-
nych sp. z o.o. w Wejherowie.

Władze Wejherowa uzy-
skały na inwestycję dofi-
nansowanie w kwocie 50 
tys. zł z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w ramach 
programu Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA).

- Będzie to miejsce ak-
tywnego wypoczynku, z któ-
rego korzystać będą wszyscy 
mieszkańcy bez względu na 
wiek - powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Istnieje 
ogromne zapotrzebowanie 
na tego rodzaju miejsca, 

Nowy kompleks rekreacyjny 

Dla dzieci i dorosłych
W Wejherowie za byłym hotelem „Bliza”  Miasto wybudowało 

kolejną strefę wypoczynkowo-rekreacyjną dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych.

- Pozyskaliśmy pieniądze 
na realizację projektu „Ja 
w internecie” w wysokości 
prawie 150 tys. zł. Do celów 
szkoleniowych kupiliśmy 24 
laptopy, które po zakończe-
niu projektu, zostały prze-
kazane do dwóch naszych 
szkół - wyjaśnił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

Przedsięwzięcie zreali-
zowano w ramach Progra-
mu Operacyjnego Cyfrowa 
Polska na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwo-
ju kompetencji cyfrowych”. 
Operatorem programu w 
imieniu Ministerstwa Cy-
fryzacji jest Fundacja Le-
galna Kultura.

Celem programu była na-
uka korzystania z internetu 
oraz zdobycie umiejętności 
niezbędnych do sprawnego 
i bezpiecznego funkcjonowa-

Projekt  „ja w internecie”

24 laptopy dla szkół
W ratuszu w Wejherowie przekazano laptopy w ramach zakoń-

czonego projektu „Ja w internecie”. Po szkoleniach, do dwóch wej-
herowskich szkół trafiło po 12 przenośnych komputerów. 

nia w świecie cyfrowym. Od 
stycznia do czerwca w Urzę-
dzie Miejskim oraz Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
realizowane były szkolenia 
dla mieszkańców, którzy 
chcieli rozwijać umiejętno-
ści niezbędne do sprawnego 
i bezpiecznego funkcjonowa-
nia w świecie cyfrowym.

Umowy o przekaza-

niu komputerów podpisał 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, Olga Toma-
szewska dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 9 i Marze-
na Lesner wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Wejherowie. W spotkaniu 
uczestniczył Arkadiusz 
Kraszkiewicz,  zastępca 
prezydenta Wejherowa.

Fot. Urząd Miejski

sprzyjające zabawie i rekre-
acji. To mieszkańcy zabiega-
li o zagospodarowanie tego 
terenu, a radni aktywnie 
włączyli się w planowanie 
tego miejsca.

W ramach inwestycji po-
wstała strefa fitness z ośmio-
ma urządzeniami oraz plac 
zabaw, podzielony na dwie 
strefy - dla dzieci i młodzie-

ży. Dla dzieci przygotowano 
huśtawki, bujaki, drabinki, 
domek z piaskownicą. Dla 
starszych dzieci i młodzieży 
są gry plenerowe z moduło-
wych płyt gumowych, łączą-
ce gimnastykę ze świetną 
zabawą. Plac zabaw jest 
ogrodzony oraz wyposażony 
w elementy małej architek-
tury i stojaki na rowery.

Fot. Urząd Miejski
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- Latem w Wejherowie będzie sportowo, naukowo, eko-
logicznie i artystycznie - wyjaśnia Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Tradycyjnie 
wejherowskie instytucje kulturalne przygotowały ofertę spę-
dzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, spędzających 
wakacje w mieście. Dorośli mogą skorzystać z zajęć rekre-
acyjno-sportowych w wejherowskim parku. Każdy znajdzie 
z pewnością coś dla siebie i nie będzie się nudził.

Rekreacja w parku
W Parku Miejskim na polanie przed pałacem w każdą 

niedzielę o godz. 9.30 odbywają się zajęcia jogi, a w każ-
dą środę o godz. 18.30 przy altanie można tańczyć zumbę 
(zdjęcia u dołu). W tym czasie dla dzieci przygotowany jest 
kącik animacyjny. W soboty o godz. 9 w parku odbywają 
się zajęcia pod hasłem Aktywne soboty.

Zwiedzanie miasta
Każdego dnia można wybrać się na bezpłatną wycieczkę 

z przewodnikiem po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej. 
Zwiedzanie rozpoczyna się o godz. 11 przy pomniku Jakuba 
Wejhera. W zabytkowym ratuszu na turystów czekają m.in. 
sala historii i tradycji, cela więzienna, makiety miasta oraz 

Dla każdego coś ciekawego, czyli atrakcyjne lato w wejherowie

Rekreacja, koncerty, letnie kino i zabawy
Fitness, zumba i joga w parku, kino pod gwiazdami, biblioteka w parku, letnie koncerty, spacery edukacyjne dla dzieci i bez-

płatne wycieczki z przewodnikiem - te i inne letnie atrakcje przygotowano w Wejherowie dla mieszkańców i wakacyjnych gości.   
Zajęcia i imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem. Każdy może znaleźć coś dla siebie i ciekawie spędzić wolny czas.

Kalwarii Wejherowskiej, a także multimedialna Sala Hi-
storyczna „Wejherowo okresu międzywojennego”. Ratusz 
dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, a w 
soboty i niedziele w godz. 11-15. 

Edukacja i zabawa
W wakacje dzieci w wieku od 7 do 11 lat mogą uczest-

niczyć w spacerach edukacyjnych w wejherowskim parku. 
Przygotowano dwa warianty spaceru: jeden zapoznający z 
roślinnością parku i drugi pozwalający bliżej przyjrzeć się 
jego mieszkańcom. Spacery odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 11-12 lub godz. 13-14. Zapisy w godz. 
7-15, pod nr tel. 668 686 490.

Plenerowe kino, koncerty i spektakle
W każdy czwartek lipca i sierpnia w Amfiteatrze w par-

ku odbywają się plenerowe emisje filmów. Repertuar za-
mieszczamy na sąsiedniej stronie 9.

W każdą niedzielę, o godz. 17 przy małej scenie w parku 
można posłuchać muzyki podczas letnich koncertów lub obej-
rzeć spektakl. 7 lipca odbył się tam znakomity koncert Duo 
Flamenco (górne zdjęcia), a w najbliższą niedzielę 14 lipca 
zaplanowano przedstawienie „Ławeczka” w reżyserii Wojcie-

cha Rybakowskiego, w wykonaniu trójmiejskich aktorów 
Katarzyny Wojasińskiej i Bartosza Lamparskiego. 

Wejherowskie Centrum Kultury również zaprasza do ki-
na, na taras widokowy Filharmonii Kaszubskiej (w godz. 
14-19) oraz na spektakle i warsztaty letnie dla dzieci.  Z my-
ślą o najmłodszych widzach WCK przygotowało m.in. Folk 
Warsztaty (zajęcia teatralne, taneczne, ceramiczne i inne). 

Biblioteka w pałacu i teatr dla dzieci
Pasjonaci czytania mogą korzystać z plenerowego punk-

tu bibliotecznego na tarasie pałacu w parku. Letni punkt 
biblioteczny otwarty jest w czwartki i piątki w godz. 14-18. 
Odbywają się tam także literackie happeningi pod hasłem 
„Chodliwa Poczytalnia”. Dodatkowo 11 lipca i 29 sierpnia 
zaplanowano dwa spacery z fitoterapeutą Michałem Kon-
kelem dotyczące ziołolecznictwa (godz. 17). 

Miejska Biblioteka przygotowała dla dzieci na warsztaty 
literacko-plastyczne, a 12 lipca o godz. 10 zaprasza na spek-
takl dla najmłodszych „Dzwonnik z Notre Dame” w wykona-
niu teatru „Blaszany Bębenek”. Wstęp wolny. Również jutro 
12 lipca o godz. 14 na tarasie pałacu zaplanowano przed-
stawienie dla dzieci „O trzech węzłach i władczyni morza”.

Uczestniczki zajęć zumby z dziećmi tuż po letnim treningu. Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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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/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

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

Wejherowskiej repre-
zentacji przewodzili m.in. 
prezes oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie Mirosław Gaf-
fka, zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
oraz chorąży sztandaru Sta-
nisław Starosta z małżon-
ką, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Czesław Wil-
czyński, członkowie Komi-
sji Rewizyjnej - Władysław 
Kepka i Teresa Uzdrow-
ska oraz prezes Stowarzy-
szenia Plastyków  ZKP im. 
S. Lewińskiego - Tadeusz 
Trocki. 

W Chojnicach odbył 
się tradycyjny przemarsz 
wszystkich uczestników 
zjazdu spod dworca PKP 
ulicami miasta do tam-
tejszej bazyliki mniejszej, 
gdzie odprawiono uroczy-
stą mszę świętą. Po nabo-
żeństwie wszyscy udali się 
na spotkanie z regionalny-
mi artystami, muzyką, ku-
linarną biesiadą, stoiskami 
regionalnych twórców i za-

Hasło tegorocznego Ty-
godnia Czytania Dzieciom 
nawiązywało do obchodów 
100-lecia Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego (PKOl) 
i brzmiało „Sportowcy czy-
tają dzieciom. Wychowanie 
przez sport i czytanie”. 

Bibliotekarze postanowi-
li przygotować filmik, który 
pozwoli na promocję idei Ty-
godnia bez ograniczeń cza-
sowych. Do udziału w nim 
zaprosili, zgodnie z hasłem 
tygodnia, sportowców. O za-
letach czytania książek dzie-
ciom można mówić wiele. Ale 
jeżeli wspominają o nich oso-
by cieszące się autorytetem 
wśród młodego pokolenia, to 
ich zachęta nabiera dodat-
kowego wymiaru. Na filmie, 
umieszczonym na portalach 
społecznościowych, zoba-
czymy m.in. Małgorzatę 
Zabrocką (karate), Ma-
teusza Ostaszewskiego 
(strongman), Bartłomie-
ja Szredera (crossfit), czy 
też Michalinę Romańską 

Z wejherowa do Chojnic

21. Zjazd kaszubów
Po dwudziestu latach ponownie do Chojnic przyjechali Kaszubi 

z całego regionu i z zagranicy na XXI Światowy Zjazd Kaszubów. 
Specjalnym pociągiem Transcassubia i autokarem pojechała tam 
czterdziestoosobowa ekipa z Wejherowa.

bawą. Rozegrano także tra-
dycyjny turniej w Baśkę. 

- Myślę, że godnie repre-
zentowaliśmy nasze miasto. 
Eksponowaliśmy duży ban-
ner i flagi kaszubskie, mieli-
śmy na sobie żółte koszulki, 
a niektórzy nawet komplet-
ne stroje kaszubskie - mówi 
Mirosław Gaffka, prezes od-
działu ZK-P w Wejherowie.

Na 21. Zjeździe Kaszu-
bów w Chojnicach nie za-
brakło reprezentacji Rumi, 
Redy oraz gmin  wiejskich 

powiatu wejherowskiego. 
W ekipie uczestników 

Zjazdu Kaszubów z po-
wiatu wejherowskiego 
zabrakło niestety pomysło-
dawcy i inicjatora cyklicz-
nych spotkań Kaszubów 
oraz jednego z głównych 
organizatorów pierwsze-
go Zjazdu Kaszubów w 
Chojnicach w 1999 roku, 
Grzegorza Szalewskiego 
- pierwszego starosty wej-
herowskiego, który zmarł 
28 sierpnia 2017 roku.

sportowcy zachęcają do czytania dzieciom

Nie tylko siła mięśni
Z okazji czerwcowego XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie zorgazni-
zowano nietypowe wydarzenie. Bibliotekarze zaprosili wejherow-
skich sportowców, którzy w specjalnie przygotowanym filmiku, w 
zabawny sposób, zachęcają do czytania książek dzieciom.

Ekipa wejherowskiego partu ZK-P w drodze na Zjazd.
Fot. Urząd Miejski

(bieg). Opowiadają o tym, że 
sport to nie tylko siła mięśni, 
ale również myślenie i tak-
tyka. Mówią o tym, dlaczego 
czytają swoim dzieciom. 

- Mistrzowie sportu są 
idolami młodego pokolenia, 
zatem płynący z ich ust prze-
kaz o potrzebie czytania jest 
mocnym sygnałem dla mło-
dzieży i zachętą, żeby dbać 
o swój wszechstronny rozwój, 
nie tylko fizyczny - podkreśla 
Irena Koźmińska, prezes 

Fundacji „ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom”. - W 
dzisiejszym świecie mistrz 
sportu powinien być bowiem 
człowiekiem oczytanym i wy-
kształconym.

Filmik pt. „Wejherow-
scy sportowcy czytają dzie-
ciom” znaleźć można w 
serwisie Youtube lub za po-
mocą linków na portalu fb, 
w tym na stronie poświęco-
nej akcji : „Wejherowo Czy-
ta Dzieciom”. 

Do czytanie zachęca m.in. Mateusz Ostaszewski.
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Sześć miesięcy temu, po 
dość długo trwających za-
biegach związanych z zareje-
strowaniem uczelni w sądzie 
ukonstytuował się  5-osobo-
wy zarząd stowarzyszenia. 

O to jakie były pierwsze 
zadania tej nowej władzy za-
pytaliśmy prezes SWUTW 
Krystynę Laskowską i jej 
zastępcę Bożenę Krywald. 

- Przede wszystkim ko-
nieczny był wybór banku, 
który proponował  najko-
rzystniejsze warunki - mówi 
B. Krywald,  a K. Laskow-
ska dodaje, że finanse uczel-
ni całkowicie przeszły w 
gestie zarządu  i wymagały 
jak najstaranniejszego do-
pracowania i profesjonalne-
go prowadzenia. Zarówno 
ta strona działalności jak 
i wszystko, co dotyczy pra-
widłowego funkcjonowania 
uniwersytetu spoczywa w 
rękach zarządu.

Decyzja o samodzielnym 
zarządzaniu tak dużą insty-
tucją (WUTW w ostatnich 
2-3 latach liczy około 300 
członków) wymagała  du-
żej odwagi. Osoby w gestii 
których spoczywa całe sto-
warzyszenie to emeryci. Co 
pomaga i co dało impuls do 
decyzji o pożegnaniu dotych-
czasowej dyrekcji, którą była 
gdyńska YMCA?

- To była odwaga, ale i 

chęć zaistnienia w naszym 
mieście - mówi Krystyna La-
skowska. - Jednakże każda 
osoba, która podjęła się pra-
cy w zarządzie, przed przej-
ściem na emeryturę działała 
w takiej profesji, wykonywa-
ła takie czynności, których 
nigdy nie da się zapomnieć. 
Jeżeli jeszcze do tego  docho-
dzi  pasja  wolontariusza i 
społecznika - to do decyzji o 
podjęciu nowych zadań jest 
tylko niewielki krok.

Społeczników na uniwer-
sytecie nie brakuje. Od lat - 
ściśle od chwili gdy WUTW 
ma własną siedzibę przy ul  
Kopernika 13, instytucja ta 
słynie z bardzo wielu osób, 
które nie pełniąc żadnych 
funkcji angażują się w wiele 
inicjatyw. Można wspomnieć 
choćby o ubiegłorocznym 
wielkim remoncie czy do-
rocznych generalnych.

- Jako samodzielna insty-
tucja  uniwersytet podlega 
kontroli wewnętrznej. Reali-
zację zadań sprawdza po-
wołana w tym celu Komisja 
Rewizyjna - mówi Krystyna 
Laskowska. - Podlegamy też 
kontroli z zewnątrz i leży 
ona w gestii odpowiednich 
wydziałów władz miejskich 
i powiatowych. 

- Zgodnie z przepisami  
powołany został też Sąd Ko-
leżeński. Oby nigdy nie miał 

W lipcu mija pół roku samodzielnej działalności Wejherowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Od lutego br. WUTW jest samodzielną instytucją o statusie stowarzyszenia. 
Jego 5-osobowy zarząd podjął się trudnego zadania i odpowiedzialności za losy uczelni, 
która właśnie zakończyła 14. rok akademicki.

nic do roboty! - dodaje Bo-
żena Krywald. - Wybiera-
jąc osoby do pełnienia tych 
wszystkich funkcji, kiero-
waliśmy się ich profesjona-
lizmem i zaangażowaniem, 
a ponadto wzorowaliśmy 
się też na działalności funk-
cjonującej przedtem Rady 
Uczelni.

Na pytanie, co obecnie już 
po tych kilku miesiącach sa-
modzielności sprawia  zarzą-

wejherowski uniwersytet trzeciego wieku

Pół roku samodzielności

dowi kłopoty, panie zgodnie 
stwierdzają, że to co zawsze. 
Chodzi nie tyle o kłopoty, co 
o troskę, aby wszystko się 
udało. Wejherowski uniwer-
sytet to przecież nie tylko 
przypisane planem zajęcia, 
ale różne atrakcje, takie jak 
wycieczki, spotkania  inte-
gracyjne i inne uroczystości.

Obie panie - Krystyna La-
skowska i Bożena Krywald są 
tegorocznymi laureatkami 
Nagrody Prezydenta. Obie 
nie kryją dumy i zadowole-
nia, że ich praca i społeczne 
zaangażowanie zostały za-
uważone i docenione.

Zakończył się pełen wyda-
rzeń 14 rok działalności Wej-
herowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W pięknej 
sali szkoły nr 9 odbyła się 
uroczystość, o której pisali-
śmy w poprzednim „Pulsie”. 
Były tradycyjne podzięko-
wania, koncert uczniów SP 
nr 9 i szkoły muzycznej, ży-
czenia na przyszłość, a tak-
że wielka nadzieja że nasza 
uczelnia zawsze służyć bę-
dzie wszystkim tym, którzy 
z radością wstępują w swój 
trzeci wiek.                    BoZ                

Fot. Grażyna Szczepańska
Od lewej: Krystyna Laskowska i Bożena Krywald.

Podczas zakończenia roku akademickiego przedstawicielki Zarządu SWUTW i inne 
zaangażowane panie odbierały podziękowania i kwiaty z rąk zastępcy prezydenta 
Arkadiusza Kraszkiewicza i przewodniczącego Rady Miasta Jacka Gafki.

Najwyższy laur czyli statuetka i tytuł „Modernizacja roku” 
jest obiektem pożądania wielu inwestorów, wykonawców, 
jak i projektantów modernizacji. Gmina Miasta Wejhero-
wa do tegorocznej edycji plebiscytu zgłosiła Park Miejski 
im. Aleksandra Majkowskiego, którego modernizacja objęła 
m.in. wybudowanie dwóch wielkogabarytowych wolier dla 
ptaków. Ich konstrukcja opiera się na stalowych wręgach 
w obłych kształtach, a wewnątrz umieszczono drzewa z ob-
ciętymi konarami, co umożliwia przesiadywanie ptaków 
na różnych poziomach. W wolierach mieszkają orły bieliki 
i żurawie koroniaste. Zwiedzający wejherowski park mogą 
podziwiać ptaki przez przystosowane do tego przeszklone po-
wierzchnie. W parku wykonano ponadto modernizację sta-
wu. Na powierzchni wody zamontowano pływającą wyspę 
dla ptaków. Wykonano komorę technologiczną dla urządzeń 
i instalacji systemu uzdatniania i oczyszczania wody.

Wejherowo jest kilkakrotnym laureatem konkursu „Mo-
dernizacja Roku”, a co roku od 2008 r., jest wyróżniane w 
plebiscycie. Pięć lat temu zostało finalistą konkursu za rewi-
talizację kanału Północnego w Parku Miejskim oraz budowę 
chodników w ul. Parkowej, a w 2018 r. sala historyczna w 
wejherowskim ratuszu zwyciężyła w kategorii „Wnętrza”.

Głosowanie na najpopularniejsze inwestycje w aktualnej 
edycji plebiscytu potrwa do 9 sierpnia br. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie organizatora konkursu: 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl

Modernizacja roku 
i budowa XXI wieku

Park  Miejski
w konkursie

W Wejherowie gościła komisja XXIII 
edycji ogólnopolskiego konkursu otwar-
tego „Modernizacja Roku i Budowa XXI 
wieku”, której zadaniem była ocena zgło-
szonego do plebiscytu przez nasze miasto 
obiektu, jakim jest Park Miejski im. Alek-
sandra Majkowskiego.

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa
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Wojewoda przekazał do-
tację w wysokości 30 500 
zł. Zakupiono m.in. kostkę 
brukową, gres, mieszankę 
betonową, a także zamó-
wiono usługi na wykonanie 
konstrukcji i prac remonto-
wo-budowlanych na terenie 
całego cmentarza. 

Przedsięwzięcie zosta-
ło wykonane przez pracow-
ników Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych, zaczynając 
od projektu, a kończąc na 
realizacji. Uroczyste otwar-
cie cmentarza-pomnika w 
Nawczu zaplanowano na 1 
września br. i będzie to połą-
czone z obchodami 25 rocz-
nicy konsekracji kościoła 
parafialnego w Nawczu. 

Nawcz w gminie Łęczyce

Cmentarz-pomnik
w nowej odsłonie

Samorząd gminy Łęczyce częściowo z własnych środków, a tak-
że dzięki wsparciu finansowemu wojewody pomorskiego, prze-
prowadził remont oraz renowację cmentarza-pomnika w Nawczu. 

Inicjatorem „Wianków” 
było sołectwo Starbienino 
i wioska tematyczna Osada 
Słowiańska - Gród Starbie-
nino, a współorganizato-
rem Gmina Choczewo oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
terenu gminy. 

Przygotowano takie 
atrakcje, jak strzelanie z 
łuku, warsztaty z wicia 

Jak co roku organiza-
torzy przygotowali wiele 
atrakcji, od wystawy pojaz-
dów, poprzez widowiskowe 
przejazdy traktorami, aż po 
koncert zespołu „Odział Za-
mknięty”. 

Impreza „Motorock” to 
wielka gratka dla miłośni-
ków starych pojazdów i mu-
zyki rockowej

tradycje Nocy Świętojańskiej 

Choczewskie wianki
22 czerwca nad Jeziorem Choczewskim w gminie Choczewo 

odbyła się impreza pod nazwą Noc Świętojańska „Choczewskie 
Wianki”. Wydarzenie było okazją do integracji i poczucia magicz-
nego klimatu kultury Słowian. 

wianków, pieczenia pod-
płomyków, animacje dla 
najmłodszych, szukanie 
kwiatu paproci, wspólna 
zabawa przy ognisku oraz 
konkursy z nagrodami. Nie 
zabrakło specjałów lokalnej 
kuchni, a na finał odbył się 
koncert muzyki dawnej w 
wykonaniu zespołu „Góra 
Trolla”. 

Były przebrania z epo-
ki, muzyka i ogień. Orga-
nizatorzy zatroszczyli się 
o te szczegóły po to, aby 
wprowadzić uczestników w 
wyjątkowy klimat i przypo-
mnieć tradycje Nocy Świę-
tojańskiej.

Impreza odbywała się 
pod patronatem „Pulsu 
Wejherowa”.

Zlot Miłośników Zabytkowych Ciągników

traktory i koncert
W Stilo (gmina 

Choczewo) pod ko-
niec czerwca br. 
odbył się IV Zlot 
Miłośników Zabyt-
kowych Ciągników.

Zabytkowe ciągniki zaprezentowano w Stilo.

Cmentarz w Nawczu utworzono w 1961 r. Przeniesiono na 
jego teren szczątki zmarłych i pomordowanych przez Niem-
ców więźniów, którzy uczestniczyli w „Marszu śmierci”. 

W lutym 1945 r. w Nawczu przetrzymywano 800 osób ewa-
kuowanych z obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Wielu z 
nich zmarło z wycieńczenia lub zostało zamordowanych. 

Nawierzchnia drogi na 
tym odcinku, czyli z Na-
wcza do Osieka,  jest w wy-
jątkowo złym stanie. Dla 
kierowców jest to prawdzi-
wy tor przeszkód i katastro-
fa dla stanu technicznego 
pojazdów. Ale wszystko się 
niebawem zmieni. 

Długość remontowanego 
odcinka drogi wynosi około 
3,4 kilometrów. 

W podstawowym zakre-
sie trwających obecnie prac 
drogowych znalazło się po-
szerzenie jezdni do szeroko-
ści 6 metrów, wzmocnienie 
istniejącej nawierzchni, 
przebudowa skrzyżowań 
oraz zjazdów, a także budo-
wa chodników w miejscowo-
ści Nawcz. Zostaną również 

Droga Nawcz - osiek będzie jak nowa 

Znikną łaty i dziury
Następują kolejne zmiany w infrastrukturze drogowej powiatu 

wejherowskiego. Trwa rozbudowa drogi powiatowej Godętowo - 
Nawcz - Tłuczewo, na odcinku Nawcz - Osiek. 

zbudowane pobocza. Zapla-
nowano przebudowę ka-
nalizacji deszczowej oraz 

wykonanie elementów sta-
łej organizacji ruchu i bez-
pieczeństwa ruchu. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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AKTUALNOŚCI

Jubilatka była i jest pa-
sjonatką swojego zawodu. 
W szkolnictwie przepraco-
wała 44 lata, począwszy od 
roku szkolnego 1949/50 w 
którym pracowała w Szkole 
dla Głuchych w Wejherowie. 
Później Stefanię Szwarc 
skierowano do Malborka i 
Gdańska, gdzie uczyła w li-
ceach ogólnokształcących. 
Równolegle rozpoczęła za-
oczne studia na Akademii 
Wychowania Fizycznego w 
Warszawie, gdzie w 1955 
roku uzyskała dyplom na-
uczyciela wychowania 
fizycznego w szkołach liceal-
nych, ponadpodstawowych i 
w studium nauczycielskim.

13 lat w „Sobieskim” 
Najdłużej, bo w latach 

1953-1966 prowadziła zaję-
cia wychowania fizycznego w 
Liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Wejherowie, propa-
gując m.in. turystykę pieszą 
i rowerową. Podjęła rów-
nież zaoczne studia germa-
nistyczne na Uniwersytecie 
Poznańskim, które musiała 
przerwać ze względów zdro-
wotnych. Później uczyła w 
klasach początkowych w 
Szkołach Podstawowych nr 
5 i 6 w Wejherowie oraz pro-

stefania Alina szwarc, córka Ferdynanda i Klary z do-
mu Nowc, urodziła się 16 czerwca 1929 roku w Gdyni. Do 
1939 roku mieszkała wraz z rodzicami i czworgiem ro-
dzeństwa w leśniczówce „Sarni Dwór”, obecnie nadleśnic-
two Kolbudy. W pierwszej dekadzie września 1939 roku, 
po powrocie z przymusowej ewakuacji rodzin pracowni-
ków państwowych, rodzina nie została wpuszczona do le-
śniczówki, zajętej przez miejscowych Niemców. 

Pod swój dach przyjął bezdomnych pracownik leśny Le-
śnictwa Augustyn Splitt z żoną Franciszką, którzy sami sta-
nowili już dziesięcioosobową rodzinę. Ferdynand Szwarc 
interweniował u władz niemieckich w sprawie bezprawne-
go zajęcia leśniczówki, za co został aresztowany i osadzo-
ny w więzieniu w Kartuzach wraz z Augustynem Splittem. 
Obaj byli katowani, bo nie zgodzili się podpisać volkslisty. 

26 października 1939 roku Niemcy przeprowadzili naj-
większą akcję eksterminacyjną w rejonie Kartuz, mordując 
łącznie około 170 osób. 

Bestialskiego mordu na więźniach z Kartuz i innych oso-
bach, Niemcy dopuścili się na bagnistej polanie ok. 500 m. 
od wsi Kaliska. Zginęło tam około 136 osób. Kolejną grupę 
33 osób Niemcy zamordowali w Borowie, w odległości 300 
m. od szosy Kartuzy - Żukowo. 

Po tych tragicznych wydarzeniach, z powodu braku infor-
macji i kontaktu z aresztowanym mężem, mama Klara rozdy-
sponowała czwórkę starszych dzieci wśród swojej rodziny 
zamieszkałej w Gdyni i Wejherowie. Sama z najmłodszym 
synem Henrykiem zamieszkała u siostry Wiktorii w Wejhe-
rowie przy ulicy Kościuszki, gdzie rodzina mieszka do dzisiaj. 

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych wszyst-
kie dzieci ponownie zamieszkały z matką Klarą w Wejhero-
wie i stopniowo zakładając własne rodziny wyprowadzały 
się. Przy mamie Klarze pozostała córka Stefania, która z wiel-
kim osobistym poświęceniem opiekowała się Nią do końca.

90-letnia stefania szwarc ponad 40 lat przepracowała w wejherowskich szkołach

jubilatka kocha ludzi, zwierzęta i książki
Stefania Szwarc - emerytowana nauczycielka, która przepracowała ponad 40 lat w wej-

herowskich szkołach, w czerwcu br. świętowała 90. urodziny. Jubileuszowa uroczystość  
udziałem wielu gości, w tym starosty wejherowskiego i przedstawiciela Urzędu Miejskie-
go, było prawdziwym spotkaniem pokoleń, pełnym radości i wspomnień.

wadziła zajęcia korekcyjne. 
Od 1995 roku pani Stefa-

nia pozostaje na emeryturze. 
Jest osobą wyjątkowo skrom-
ną i prawą, zawsze uśmiech-
niętą, serdeczną i życzliwą 
innym ludziom. Lubi czytać 
dobre książki i bardzo kocha 
wszystkie zwierzęta. Nigdy 
nie narzeka na swój los, bio-
rąc życie takie jakim jest.

90 czerwonych róż 
i moc życzeń
Organizatorzy jubile-

uszowej uroczystości po-
dzielili ją na trzy etapy. 
Pierwszym było przyjęcie 
urodzinowe na którym gości-
ła starosta powiatu wejhe-
rowskiego Gabrieli Lisius, 
przedstawiciel prezydenta 
Wejherowa - kierownik USC 
Grzegorz Gaszta oraz dy-
rektor PZS nr 1 (I LO) Kata-
rzyny Bojke i (wszyscy troje 
na małym na zdjęciu powy-
żej) . Nie zabrakło licznych 
członków rodziny: bratowej 
Ireny z rodziną, siostrzeń-
ców i bratanków z rodzina-
mi, przedstawicieli rodu ze 
strony mamy Klary z do-
mu Nowc i ojca Ferdynanda 
Szwarca. 

Wyjątkowy powód spo-
tkania podkreślił kosz z 90 
czerwonymi różami i balony 

w kształcie liczby 90. By-
ły życzenia dla Jubilatki, 
toast oraz wspólne odśpie-
wanie „100 lat”. Życzenia 
od Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego Oddział w 
Wejherowie przekazał Ju-

bilatce Grzegorz Damasz-
ke - przewodniczący Sekcji 
Emerytów i Rencistów PNP.

Wzruszające 
spotkanie
Drugi etap uroczystości 

zaplanowano w Miejscu Pa-

tragedia rodzinna w 1939 roku

mięci Narodowej . Uczest-
nicy spotkania przejechali 
do Lasów Kaliskich, koło 
Kartuz, gdzie został zamor-
dowany ojciec Jubilat-
ki, Ferdynand i Augustyn 
Splitt. Tutaj z inicjatywy 
córek pana Augustyna, Ce-
cylii i Brygidy, doszło do 
spontanicznego spotkania 
po prawie 80 latach z jedną 
z ostatnich żyjących człon-
kiń rodziny Splitt, 94-letnią 
Stefanią Splitt (zdjęcie po 
lewej) . Jej rodzice we wrze-
śniu 1939 roku udzielili 
tymczasowego schronienia 
rodzinie Jubilatki. W tym 
strasznym miejscu kaźni 
po raz pierwszy spotkali 
się potomkowie obu rodzin. 

Na miejscu zbrodni wko-
pano płytę upamiętniającą 
miejsce tragicznej śmier-
ci leśniczego Ferdynanda 

Szwarc z Leśnictwa „Sar-
ni Dwór”. Zapalono znicze i 
złożono kwiaty . Chwilą za-
dumy uczczono pamięć po-
mordowanych.

Wizyta w leśniczówce
Ostatnim etapem obcho-

dów Jubileuszu była niespo-
dzianka - wizyta po wielu 
latach w wyremontowanej 
Leśniczówce „Sarni Dwór”, 
w której Jubilatka spędziła 
dzieciństwo. 

Pani Stefania zwiedza-
jąc pomieszczenia przypo-
minała sobie ludzi, sytuacje 
i przedmioty z czasów mło-
dości. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele Le-
śnictwa oraz Nadleśnictwa 
Kolbudy, w tym niezwykle 
życzliwy gospodarz tego 
miejsca leśniczy Arkadiusz 
Matuszczak.               KG.
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O G Ł O S Z E N I E

          Łęczyce, dnia 11.07.2019r. 
o g Ł o s Z e N I e

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy ŁĘCZYCe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 
235, 730, 1009), art. 39 ust.1 pkt 2-5 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko z późniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. 2018 r poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) oraz uchwały 
Rady Gminy Łęczyce Nr XLVII/42/2014 z dnia 28 maja 2014r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁĘCZYCe, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 18 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. włącznie

w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce ul. Długa nr 49 (sala konferencyjna) 
godz. od 12.30 do 14.30.

W wyżej określonym terminie projekt zmiany Studium zostanie również opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 8 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce (sala konferencyjna) o godz. 14.30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce, 
- prognozie oddziaływania na środowisko zmiany Studium,
- opracowaniu ekofizjograficznym opracowanym na potrzeby zmiany Studium.
Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt zmiany Studium wymieniony wyżej podlega 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeń-
stwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi i wnioski dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub na adres: 

84 -218 Łęczyce, ul. Długa nr 49, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 
2019 r. włącznie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym - na adres: sekretariat@leczyce.pl.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
        
                             Wójt Gminy Łęczyce 
              Piotr Wittbrodt 

O G Ł O S Z E N I E

 Zwycięska ekipa grała w składzie: Jakub Bogusz, Piotr 
Różański, Krystian Mudlaf, Maciej Bochentin, Adam Spi-
garski, Maciej Paczoska, Przemysław Cybulski, Adam 
Centkowski, Łukasz Dudek, Sebastian Wernerowski, Szy-
mon Żywicki, Maciej Jaskułka i Piotr Spigarski. 

ALK organizowana jest przez UKS „Basket Ósemka”. 
Rozgrywki trwały cztery miesiące, a wzięło w nich udział 
ponad 100 zawodników. Organizatorzy VIII edycji Wejhe-
rowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki dziękują Urzędowi 
Miasta za dofinansowanie rozgrywek, a dyrektor SP nr 8 
za wsparcie organizacyjne turnieju. 

koszykówka amatorska
Pakiet niepokonany

Na hali sportowej SP nr 8 w Wejhero-
wie rozegrano ósmą edycję Wejherowskiej 
Amatorskiej Ligi Koszykówki. Najlepszym 
zespołem został po raz ósmy Wejherowski 
Pakiet.

Na XV Mistrzostwach 
Polski Samorządowców w 
tenisie ziemnym w Koni-
nie, tytuł wicemistrza wy-
walczył Jerzy Conradi (na 
zdj. po prawej stronie) - rad-
ny i przewodniczący Komisji 
Sportu i Turystyki  Rady Po-
wiatu Wejherowskiego i dy-
rektor MOSiR w Redzie. 

tenis 
wicemistrz

Łukasz kowalski został ko-
lejnym trenerem Gryfa Wejhe-
rowo. Nowy trener grał m.in. w 
Arce Gdynia, Hetmanie Zamość, 
Termalice Bruk-Bet Nieciecza i 
Bytovii Bytów, a ostatnio był gra-
jącym trenerem w KS Chwasz-
czyno. Grał na pozycji obrońcy.

Piłka nożna
Nowy trener

SPORT
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O G Ł O S Z E N I E

RIR.6721.4.2018.KMa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO                                        

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO 

ŁĘCZYCE, GM. ŁĘCZYCE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1945 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) 
oraz w związku z Uchwałą Nr LV/42/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia  4 czerwca 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 19 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, poniedziałek 
w godz. 7:30–17:00, wtorek-czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 30 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łę-
czyce o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu, 
może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce,  z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd 
Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, lub gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez roz-
patrzenia. 

                       Wójt Gminy Łęczyce
             Piotr Wittbrodt

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), wójt gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 
678 91 25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl Celem przetwarzania danych jaki 
realizuje Administrator jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobo-
we, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących 
praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Łęczyce, 11 lipca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wszelkie informacje dotyczące działania Urzędu
i poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

Miasta Wejherowa (bip.wejherowo.pl)
lub pod numerem tel. 58 677 70 00.

 
 

Aktualności oraz informacje o najważniejszych
wydarzeniach społeczno-kulturalnych,

inwestycjach oraz o atrakcjach turystycznych
miasta i regionu dostępne są na oficjalnej stronie

internetowej miasta Wejherowa
www.wejherowo.pl.

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
W WEJHEROWIE

Urząd Miejski
ul. 12 Marca 195

w  poniedziałek 7.30-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30

 
Ratusz

Plac Jakuba Wejhera 8
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

R e k L A M Y 

I  ogŁosZeNIA

w  „P u L s I e 

wejheRowA”

redakcja@pulswejherowa.pl

606  101 502

udzielamy 
rabatów
od cen 

reklam!

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „Pulsie 
        wejherowa” znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I A
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R E K L A M A

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

O G Ł O S Z E N I E

Redaktor naczelna: 
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502,   e-mail: 
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
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. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

Wołanie o pomoc
Miażdżyca atakuje ukradkiem jak 
cichy zabójca. Problemy związane 
ze złym krążeniem, wysokim pozio-
mem cholesterolu oraz nadciśnie-
niem narastają stopniowo i  nie-
postrzeżenie już po 30. roku życia 
- możesz nawet nie wiedzieć, że je 
masz.

Działaj, zanim będzie za póź-
no!
Nie ignoruj sygnałów ostrzegaw-
czych!
Jeśli:

  łatwo i szybko się męczysz
  miewasz bolesne skurcze nóg 
podczas chodzenia

  masz zimne dłonie i stopy na-
wet latem

  odczuwasz bóle lub zawroty 
głowy

  słyszysz piszczenie w uszach lub 
dzwonienie,

  masz kłopoty z koncentracją  
i pamiecią

oznacza to, że Twoje tętnice są 
stopniowo blokowane złogami cho-
lesterolu oraz zwapniałą blaszką 
miażdżycową i  potrzebują szybkie-
go oczyszczenia. Jesteś w  grupie 
wysokiego ryzyka!

Na ratunek tętnicom
Lata naukowych poszukiwań dopro-
wadziły prof. Sato do przełomowe-
go odkrycia. Opracował on całkowi-
cie naturalny i  bezpieczny środek, 
który udrażnia tętnice i  napra-
wia powstałe uszkodzenia. Dzięki  

unikalnej kompozycji wita-
min i  silnych antyoksydan-
tów, preparat oczyszcza dławią-
ce się tętnice ze zwapniałych 
złogów blaszki miażdżycowej  
i  gąbczastych narośli cholesterolu. 

Gdy krążenie zostaje odblokowa-
ne, kuracja odżywia martwiejące  
komórki oraz przeciwdziała po-
wstawaniu nowych zatorów.

„Od dawna byłem przekonany, że sto-
sowanie syntetycznych, mało przyswa-
jalnych preparatów nie daje dobrych 
efektów. Po latach badań odkryłem, 
że rozwiązanie miałem cały czas obok 
siebie”, mówi prof. Sato. ,,To w mądro-
ści kraju moich przodków znalazłem 
odpowiedź – roślinę niezwykle bogatą 
w substancje, które udrażniają tętnice  
i  regulują poziom cholesterolu we 
krwi. Stała się ona podstawą rewolu-
cyjnej zmiany w sposobie przeciwdzia-
łania problemom układu krążenia”.

Sensacyjne odkrycie
Źródłem niezwykłych właściwości 
kuracji prof. Sato jest Sophora Ja-
ponica, roślina, której zdrowotne 
działanie wykorzystuje się od po-
nad 2000 lat w medycynie natural-

nej Chin i Japonii.
Działa ona jak 

potężny taran, 
który z  wiel-
ką siłą uderza 
w  zwapniałe 

złogi  płytki 
miażdżycowej 
i  cholesterolu 
blokujące tęt-
nice, rozpusz-
cza je i  otwiera 
swobodny prze-
pływ krwi.

Do produk-
cji preparatu 
w y k o r z y s t a -
no jego kwiaty 
i  owoce hodo-
wane w  górskiej 

prowincji Sendai w  Japonii. Rośli-
ny na takich wysokościach są wol-
ne od zanieczyszczeń, a  otrzymany  
z  nich wyciąg jest wyjątkowo mocny 
i  nasycony. Wysoka zawartość skon-
centrowanej witaminy D, hippocasti-

num L. oraz Rucus aculeatus  spra-
wia, że złogi zalegające w  tętnicach 
zostają szybko zniszczone, a  ciało 
- oczyszczone z  cholesterolu. Dzię-
ki temu krew wreszcie dociera bez 
przeszkód do wszystkich organów  
i  naczyń włosowatych. Efekty? Nie 
trzeba na nie długo czekać! Po 3 dniach 
czujesz się lepiej – znikają zawroty gło-
wy, piszczenie w uszach  
i  bolesne skurcze 
nóg. Po 2 tygo-
dniach nie od-
czuwasz już bólu  
w okolicy mostka, 
znika opuchlizna 
kończyn. Po 5 ty-
godniach tętnice 
zostają całkowicie 
odblokowane. Ko-
mórki Twojego cia-
ła wypełniają się 
życiodajnym tle-
nem, mózg i  serce 
pracują pełną parą!

Efekty już 
po kilku 
dniach
Całkowicie naturalny skład pre-
paratu profesora Sato sprawia, że 
jest w 100% bezpieczny, można go  

stosować bez obaw, także z lekami.  
A  efekty kuracji zadziwiły świat 
nauki:

  całkowite usunięcie blaszki 
miażdżycowej i  złogów chole-
sterolu,

  pełne odblokowanie tętnic 
i przywrócenie krążenia,

  powstrzymanie degeneracji 
komórek mózgu (wzrost kon-
centracji i jasności myślenia) 

  prawidłowe ukrwienie kończyn 
(powrót krążenia, zanik skur-
czów i opuchlizny),

  poprawa funkcjonowania serca 
(brak zagrożenia zawałem).

Wyniki kuracji  prof. Sato zosta-
ły potwierdzone podczas bada-
nia wśród 650 uczestników. Po 
tygodniu 89% z  nich pozby-
ło się obrzęków  kończyn lub 
duszności, nastąpiła ogólna 
poprawa stanu zdrowia. Bada-
nia wykonane po 5 tygodniach 
kuracji  wykazały, że u  99% ba-
danych nastąpiła poprawa krą-
żenia dzięki rozbiciu złogów 
płytki miażdżycowej i  chole-
sterolu.

Naturalna kuracja prof. Sato 
cofa zmiany miażdżycowe, 
udrażnia naczynia krwiono-
śne, likwiduje obrzęki. Pozwa-
la zmniejszyć ryzyko choroby 
wieńcowej, schorzeń serca i  za-
wału. Zdobyła popularność na 
całym świecie, a w tym roku tra-
fiła również do Polski, gdzie jest 
dostępna wyłącznie w  sprzeda-
ży telefonicznej Klubu Seniora.  
Zamawianie jest bezpieczne, 
ponieważ nie trzeba wcześniej 
nic płacić - dopiero - w momen-
cie odbioru przesyłki. Obec-
nie trwa promocja i  pierwsze  
120 osób może otrzymać dużą 
zniżkę.

ODBLOKUJ KRĄŻENIE!
Redukcja cholesterolu 
i udrożnienie tętnic

w 5 tygodni!
Światowej sławy specjalista w dziedzinie chorób układu krążenia odkrył wyjątkową 

kompozycję składników, która odblokowuje krążenie. Całkowicie naturalny preparat 

skutecznie usuwa niebezpieczne złogi płytki miażdżycowej i cholesterolu blokujące tętnice.  

Czy to rewolucyjne odkrycie zagrozi pozycji koncernów farmaceutycznych?Prof. Stephen Sato

PO KURACJI

Substancje czynne 
preparatu rozpuściły 

szkodliwe złogi.  
Po 5 tygodniach 
tętnica została  

w pełni 
odblokowana, 
krążenie jest 
prawidłowe,  
a krew płynie 
swobodnie,  
dotleniając  
cale dało.

Przebieg odblokowującej tętnice kuracji profesora Sato

Przed kuracją: złogi całkowicie blokują 
tętnicę, tworzą się zakrzepy. Zagrożenie 
zawałem, udarem mózgu.

2. tydzień kuracji: blokada tętnicy wy-
raźnie się kurczy, następuje ogólna po-
prawa stanu zdrowia.

5. tydzień kuracji: złogi znikają całkowi-
cie, krew płynie swobodnie, niosąc tlen 
i substancje odżywcze

„Moje ostatnie bada-
nia były jak wyrok: 
bardzo wysokie ci-
śnienie, zapchane tęt-
nice, kiepska kurcz-
liwość lewej komory 
serca. Byłam przera-

żona. Nie chciałam zawału! Przecież nie 
jestem jeszcze w tym wieku... Oprócz 
lekarstw zaczęłam kupować wszystkie 
naturalne preparaty, jakie tylko mogłam 
znaleźć. A efektów nie było... Wtedy 
przyjaciółka poleciła ml preparat prof. 
Chao. Wyniki badań po 6 tygodniach 
kuracji były niesamowite: nie było śla-
du po miażdżycy, praca serca w normie.  
A najlepsze, że mogę go brać bezpiecz-
nie z innymi lekami”.

Halina (67 L,) z Wrocławia

PRZED KURACJĄ

Krew z trudem 
przeciska się przez 
tętnice z powodu 

blokady zwapniałą 
płytką miażdżycową  

i złogami cholesterolu. 
Ciało zaczyna się 

dusić z braku tlenu, 
komórki obumierają 

bez substancji 
odżywczych. 

Narastająca blokada  
z czasem zatyka 

tętnice całkowicie.  

PROMOCJA KLUBU SENIORA!
Pierwszym 120 osobom, które zadzwonią do 25 lipca 2019 r. ,  

przysługuje 70% dofinansowanie na oczyszczający tętnice roślinny 
preparat prof. Sato za udział w Klubie Seniora  

tylko za 317 97 zł (przesyłka GRATIS!)

Zadzwoń: 81 300 35 64
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 - 20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)


