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W kategorii klas I-III 
szkół podstawowych nagro-
dy równorzędne odebrali 
Dobrawa Borcowska (SP 
9), Bartosz Gąsiewicz 
(SP 6) i Dariusz Hałusz-
czak (SP 6). Wyróżnienia 
w tej kategorii otrzymali: 
Jakub Ciskowski (SP 6), 
Mateusz Gaweł (SP 6), 
Weronika Kahs (SP 11), 
Kaja Kozłowska (SP 6), 
Julia Lis (SP 11), Karoli-
na Plichta (SP 11) i Anna 
Willma (SP 6).

W kategorii klas IV-VIII 
szkół podstawowych wyróż-
nienie otrzymał Tomasz 
Kiel z SP 6. Nagrody w 
konkursie fotograficznym 
trafiły do: Izabeli Mingi, 
Władysława Kruglińskie-

Pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu na ul. 
Reformatów polega na rozebraniu chodnika po prawej 
stronie (od strony Klasztoru).

Na ul. Gryfa Pomorskiego na Śmiechowie, na odcinku 
od ul. Orzeszkowej do ul. Dzięcielskiego, obowiązuje ogra-
niczenie ruchu. Prace budowlane będą prowadzone przy 
zawężeniu jezdni do połowy szerokości. Lokalnie wyko-
nawca wykonał mini objazdy, poprzez utwardzenie tere-
nu przyległego do nawierzchni w pasie drogowym.

Budują dla mieszkańców 
- proszą o wyrozumiałość
Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawcy robót – 

firma LATO-BRUK Latosiński Eugeniusz i Przedsię-
biorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka 
Wojciech Formela Sp.j. na ul Reformatów oraz firma Bu-
dowlano Drogowa MTM SA na ul. Gryfa Pomorskiego do-
łożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia 
podczas prowadzenia prac budowlanych, jednak są one 
nieuniknione. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przej-
ściowymi trudnościami. 

Budując dla mieszkańców władze miasta i wykonawcy 
robót liczą na wyrozumiałość.

Zakończenie konkursu „odkorkuj Miasto”

Proekologiczne wejherowo
Zakończył się konkurs „Odkorkuj miasto - ekologiczna komunikacja”, do którego wej-

herowskie dzieci zaprosił prezydent Krzysztof Hildebrandt. Laureatom wręczono nagro-
dy i wyróżnienia w postaci akcesoriów rowerowych i albumów o Wejherowie.

go i Wiesława Szornaka.
Uroczyste ogłoszenie wy-

ników i wręczenie nagród 
odbyło się w ratuszu. Pre-
zydent miasta wspólnie z 
zastępcą prezydenta Beatą 
Rutkiewicz, wyraził zado-
wolenie, że dzieci chętnie 
wzięły udział w konkursie.
Miał on na celu zachęcenie 
mieszkańców do korzysta-
nia z wybudowanego nie-
dawno węzła integracyjnego 
z parkingiem przy dworcu 
głównym PKP w Wejhero-
wie. Węzeł  został wybu-
dowany z myślą o ekologii, 
aby mieszkańcy przyjeżdża-
jąc samochodami, rowera-
mi przed dworzec kolejowy, 
mogli skorzystać z pociągów 
SKM lub autobusów.

Fot. Urząd Miejski

Z końcem czerwca br. na ul. Reformatów w 
Wejherowie wprowadzono tymczasową or-
ganizacja ruchu. Jest to związane z budową 
w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa” nowego połączenia drogo-
wego między ul. 12 Marca i ul. Reformatów. 
Ograniczenie ruchu obowiązuje również na 
ul. Gryfa Pomorskiego, na odcinku od ul. 
Orzeszkowej do ul. Dzięcielskiego.

Modernizacje ulic

Zmiany w ruchu 
i utrudnienia

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

- Konkurs wiązał się z 
działaniami informacyjno-
-promocyjnymi, jakie podjęło 
miasto na rzecz populary-
zacji transportu zbiorowe-
go i niezmotoryzowanego, 
w związku z przekazaniem 
do użytku publicznego pro-
jektu pn. „Budowa węzła 
integracyjnego Wejherowo 
Kwiatowa wraz z trasami 
dojazdowymi” współfinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej - powiedzia-
ła zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz. - Konkurs 

zachęcał do korzystania z 
nowego parkingu zlokalizo-
wanego przy stacji SKM i 
ścieżek rowerowych. Dzieci 
dobrze odczytały tę intencję, 
proponując w swoich pra-
cach komunikację ekologicz-
ną, czyli jazdę na rowerach, 
hulajnogach czy chodzenie 
pieszo. 

Zawody organizowane 
są w 3 kategoriach dla do-
rosłych: 80+, Maraton+ i 
Półmaraton. Będą też bie-
gi dla dzieci i młodzieży 
TriCity Trail Junior na 
dystansach od 300 m do 2 
000 m na ścieżkach Parku 
Miejskiego.

triCity trail 2021 z metą w wejherowie

super biegi
Za dwa dni na trasie Gdynia - Wejherowo odbędzie się ultra-

maraton TriCity Trail z metą w wejherowskim Parku Miejskim. 
Tegoroczne zawody, rozgrywane na trasach Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego, odbędą się w najbliższą sobotę 10 lipca br.

Impreza TriCity Trail 
2021 jest współfinansowa-
na przez Urząd Miejski w 
Gdańsku, Urząd Miejski w 
Wejherowie oraz Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. 
Więcej informacji o zawo-
dach na stronie:

www.tricitytrail.pl 

Ciekawostki pojawiają 
się na profilu imprezy na 
Facebook’u. Zapisy do trwa-
ły do 4 lipca br.

Biegi mają też cel cha-
rytatywny. Wpłatę w wys. 
30 zł na Hospicjum Pomo-
rze Dzieciom zadeklarowa-
ło ponad 120 uczestników.
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opowiadania polityczne Dr. Pulsa – odcinek 3

gratuluję w imieniu Partii! 
Wieczorową porą w odle-

głej części cmentarza Sfar-
ko, Orłowski, Bokserski i 
Wielki Deweloper gorączko-
wo dyskutowali poszukując 
zdrajcy w swoich szeregach. 
Nagle zza drzewa, zdysza-
na i zasapana wyłoniła się 
znana postać:

- A tu żeście się schowali, 
konspiratorzy! Musimy po-
gadać…. – zagadnął Dzia-
łacz Jedynie Słusznej Partii 
wyciągając z kieszeni tele-
fon. W tym momencie cmen-
tarne towarzystwo prawie 
jednocześnie krzyknęło:

- Zwariowałeś?! Będziesz 
sobie robił selfiki z nami na 
cmentarzu?!

Było to zupełnie możliwe, 
bowiem Działacz robił sobie 
zdjęcia wszędzie i ze wszyst-
kimi, po czym masowo wrzu-
cał je na fejsbuka. To było 
jego główne zajęcie i z braku 
innych sukcesów, nazywany 
był Fejsbukowym Fotoama-
torem. Jego parcie na szkło 
było równie legendarne jak 
nieudolność, dlatego Sfarko, 
Orłowski i Bokserski gotowi 
byli rzucić się za nagrobki, 
aby się schować przed zdję-
ciem, zaś Wielki Deweloper 
nerwowo wzrokiem szukał 
drzewa, za którym mógłby 
się ukryć.

- No co wy! Ja tylko chcia-
łem sprawdzić, która godzi-
na - wystraszony jąkał się 
Działacz - Muszę zdążyć na 
pociąg do stolicy na spotka-
nie z Bardzo Ważną Osobą.

Próżność kazała mu mi-
mowolnie czekać, aż ktoś 
powie jaki jest ważny, wspa-
niały i w ogóle. Nikt jednak 
takimi głupstwami nie za-
wracał sobie głowy, gdyż 
wszyscy z przerażeniem 
patrzyli na telefon w rę-
ce Działacza Fejsbukowego 
Fotoamatora, a jego wyja-
śnienia nikogo nie przeko-
nały. Uspokoili się dopiero 
jak schował komórkę do 
kieszeni. Chcąc ocieplić at-
mosferę Działacz powiedział 
radośnie do spiskujących w 
mroku cmentarza:

- W imieniu lokalnego 
kierownictwa naszej Partii 
gratuluję wam ataków na 
burmistrza Mikołaja! Zor-
ganizowaliście prawdziwą 

nagonkę na niego. Ten hejt 
w internecie, szczucie w ga-
zetkach, grzebanie w papie-
rach, zbieranie haków, no 
jaka piękna machina po-
gardy. Aż mnie te manipu-
lacje przerażają! No muszę 
przyznać, jesteście prawie 
tak dobrzy jak Partia i zna-
komicie uzupełniacie nasze 
akcje przeciw burmistrzowi 
– powiedział Działacz Je-
dynie Słusznej Partii cmo-
kając swymi grubaśnymi 
ustami z zachwytu nad wy-
myślonymi aferami, zaraz 
jednak szybko dodał:

- Oczywiście w telewizji i 
prokuraturze nasza Partia 
musiała bardzo pomóc, bo 
to trzeba było mocno nacią-
gać, nie ma przecież czego 
się czepić u Mikołaja. No, 
ale w tym to my akurat ma-
my wprawę… 

Działacz wyliczał dobit-
nie partyjne zasługi chcąc 
podnieść swoją pozycję w 
szajce, bowiem wiedział, 
że Wielki Deweloper uwa-
żał, że liczy się tylko kasa i 
wszystko można za nią za-
łatwić. Na koniec złowrogo 
podsumował swoje pochwa-
ły cytując Goebbelsa: 

- „Kłamstwo powtórzo-
ne tysiąc razy staje się 
prawdą”. W końcu wmówi-
my mieszkańcom, że bur-
mistrz Mikołaj jest zły.

Reszta przytaknęła tym 
mrocznym komplementom 
i diabelskiemu zachwytowi 
Działacza, maskując niepo-
kojące myśli, które chodzi-
ły im po głowach. Wiedzieli 
bowiem, że ludzie już się po-
łapali, iż Wielki Deweloper 
płaci Sfarce, Orłowskiemu i 
Bokserskiemu za ataki na 
burmistrza, gdyż ma w tym 
interes. Chce po prostu wy-
budować nad rzeką osiedle, 
a burmistrz Mikołaj nie chce 
mu pomóc i trzeba go znisz-
czyć. W dodatku ich sojusz z 
Jedynie Słuszną Partią sta-
wał się widoczny. To chy-
ba najbardziej doskwierało 
Wielkiemu Deweloperowi, 
który zagadnął do Działacza:

- Musimy się lepiej ma-
skować. Może za często po-
kazujesz się w gazetkach?

Ta sugestia zawarta nie-
winnie w pytaniu przeraziła 

Działacza, ale bał się Wiel-
kiego, więc powiedział tylko 
cynicznie:

- Każdy ma swoje inte-
resy. Pan Prezes chce zaro-
bić pieniądze, ja chcę robić 
karierę. Naszym wspólnym 
wrogiem jest burmistrz Mi-
kołaj, więc działamy razem 
i tego się trzymajmy.

Nie chciał się też nara-
zić, bowiem miał interes 
do Wielkiego Dewelopera. 
Przybliżył się do niego, aż 
czuć było niedawne podej-
ście pod górkę i niepewnym 
głosem powiedział:

-  Kupuję nieruchomość, 
czy Pan Prezes udzieli mi 
pożyczki?

Przy czym słowo „pożycz-
ki”  Działacz powiedział 
wolno, patrząc głęboko w 
oczy rozmówcy, tak jakby 
badając czy Wielki Dewelo-
per dobrze zrozumiał o ja-
ki rodzaj „pożyczki” chodzi. 
Ten oczywiście w mig po-
jął, że chodzi o „pożyczkę”, 
która nigdy nie zostanie 
oddana i puszczając oko z 
charakterystycznym tonem 
mafijnego bossa odparł:

- Oczywiście, udzie-
lę tobie takiej „pożyczki”. 
Przyjdź do mnie po pienią-
dze, tylko szybko, bo wybie-
ram się na wakacje.

- Znów mnie to będzie 
kosztowało parę stówek, no 
ale może pozbędę się Miko-
łaja i zarobię w końcu te 20 
milionów – pomyślał Wielki 
Deweloper patrząc z ukosa 
na Bokserskiego, który ta-
jemniczo się uśmiechał kie-
dy w dochodzących do niego 
strzępkach zdań usłyszał 

słowo „pożyczka”…
Ponieważ było już prawie 

ciemno i Wielki Deweloper 
był już znudzony spotka-
niem, zwrócił się do Sfarki, 
Orłowskiego i Bokserskiego, 
którzy nie śmieli przeszka-
dzać szefowi w interesach i  
podczas rozmowy z Działa-
czem nieco się odsunęli. Wy-
dał polecenia w sposób nie 
budzący sprzeciwu:

- Wyjeżdżam na wakacje 
na jacht. Wy róbcie swo-
ją brudną robotę. Pod mo-
ją nieobecność płacić wam 
będzie Gruby Mecenas i je-
go macie się słuchać, bo jak 
wiecie to moja prawa ręka.

- Tak jest szefie! - pierw-
szy gorliwie zameldował 
Sfarko i prawie we łzami 
w oczach dodał - Będzie-
my czekać, proszę na siebie 
uważać i wracać zdrowo.

Te słowa- co rzadko mu 
się zdarzało - były szczere, 
gdyż Sfarko wręcz panicz-
nie bał się utraty źródła 
utrzymania. Zgięty w pół 
odprowadzał oczami zni-
kającego w mroku Wiel-
kiego Dewelopera. Musiał 
się powstrzymywać, aby 
swoją lekko zasmarkaną 
chusteczką nie machać na 
pożegnanie bossowi udają-
cemu się na wakacje. 

Ciąg dalszy nastąpi….

Dr Puls 

P.S. Wszelkie podobień-
stwo do prawdziwych osób 
i zdarzeń jest przypadko-
we oraz niezamierzone. 
Opowiadanie jest wizją 
literacką.

Kto tu będzie mieszkał?

Podczas spotkania przy nowym autobusie wicemarsza-
łek województwa pomorskiego Leszek Bonna podkreślił, 
że jego wizyta wiąże się ze staraniami władz województwa 
o wprowadzenie wspólnego biletu dla całego Pomorza. W 
ub. tygodniu podpisano umowę na realizację tego projektu. 

Cel - wspólny bilet dla Pomorza
- Chcemy zakończyć projekt w ciągu najbliższych dwóch 

lat, aby mieszkańcy, turyści i inne osoby, które odwiedzają 
Wejherowo i piękne Pomorze, mogli korzystać z prostej i 
nowoczesnej aplikacji w systemie zintegrowanego biletu - 
powiedział Leszek Bonna. Marszałek podkreślił, że wejhe-
rowska komunikacja błyszczy na tle całego województwa i 
jest pod wrażeniem tego, co prezes Czesław Kordel zrobił 
dla komunikacji w mieście i okolicach przy wsparciu Pre-
zydenta Miasta Wejherowa. 

MZK Wejherowo wśród najlepszych
- Jest się czym pochwalić, bo mamy 46, z tego większość 

o bardzo uniwersalnych rozwiązaniach. Jesteśmy zadowo-
leni z pracy MZK. To jest ostatni autobus na tradycyjne pa-
liwo. Kolejne autobusy będą już o napędzie elektrycznym, 
bądź wodorowym, gdyż autobusy spalinowe powoli będą 
przechodzić do historii - powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 

Jak zapewnia prezes Czesław Kordel, jeżdżące po Wejhe-
rowie i okolicach autobusy MZK, mimo napędu spalinowego, 
należą do najnowocześniejszych w kraju. Spełniają nie tylko 
ekologiczne normy, ale posiadają innowacyjne rozwiązania, 
w tym m.in. czytniki elektroniczne kart i nagłośnienie.

W uroczystym wprowadzeniu nowego autobusu do eksplo-
atacji uczestniczyli m.in. radni miejscy z przewodniczącym 
Rady Miasta Wejherowa Jackiem Gafką na czele, prze-
wodniczący Związku Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej dr 
Kamil Bujak, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdyni dr Hubert Kołodziejski, zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, ks. pra-
łat Tadeusz Reszka, który  poświęcił nowy autobus.

ostatni nowy 
autobus MZk na 
tradycyjne paliwo

46. nowy autobus marki Solaris zakupiony ze 
środków wypracowanych przez załogę MZK Sp. 
z o.o. w Wejherowie zasilił tabor miejscowego za-
kładu komunikacji. To ostatni zakupiony auto-
bus z silnikiem o napędzie spalinowym.  Kolejne,  
jak zapewniają  Prezydent Miasta Wejherowa i 
Prezes MZK Sp. z o.o., będą już zeroemisyjne - o 
napędzie elektrycznym bądź wodorowym.
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AkTuAlnOścI
Miasto naliczyło inwestorowi 1 000 000 zł kary 

władze Miasta: czekamy 
na budowę galerii srebrna 

Wywiad z Beatą Rutkiewicz, zastępcą prezydenta Wejherowa

- Pani Prezydent, kie-
dy powstanie Galeria 
Srebrna?

- Beata Rutkiewicz: 
To samo pytanie zadaje-
my inwestorowi, gdyż jest 
to inwestycja prywatna i to 
właściciel terenu podejmu-
je decyzje o budowie oraz 
ją finansuje zgodnie ze swo-
imi możliwościami i plana-
mi biznesowymi. Zapewne 
jak sytuacja gospodarcza po 
COVIDZIE się ustabilizuje, 
to coś więcej będzie wiado-
mo. Władze miasta razem z 
mieszkańcami oczekują na 
zagospodarowanie terenu 
Srebrnej i budowę galerii 
handlowej. Wszyscy jeste-
śmy niezadowoleni z dzia-
łań inwestora! 

Musimy pamiętać, że ga-
leria handlowa to nie jest in-
westycja Urzędu Miejskiego 
jak budowa drogi, hali spor-
towej czy zespołu basenów 
Wodne Ogrody, gdzie wła-
dze miasta podejmują bezpo-
średnio decyzje. W sprawie 
zagospodarowania Srebrnej 
miasto zrobiło to co mogło, 
czyli uchwaliło miejsco-
wy plan zagospodarowania 

przestrzennego i sprzeda-
ło teren na określony cel w 
przetargu nieograniczonym, 
otwartym dla wszystkich 
zainteresowanych. W takim 
zakresie mieliśmy wpływ, 
jednak obecnie za inwestora 
tej galerii nie zbudujemy. To 
nie należy do kompetencji i 
zadań miasta.

- A kary umowne za 
brak realizacji? Jaki to 
daje wpływ na decyzje 
inwestora?

- Kary są elementem 
dyscyplinującym inwesto-
ra, aby zrealizował swoje 
zobowiązania. Kary zostały 
zabezpieczone w zawartej 
umowie sprzedaży terenu. 
Każdy jednak zdaje sobie 
sprawę z tego, że kary sa-
me w sobie niczego nie zbu-
dują,  jeśli inwestor nie ma 
w danym momencie możli-
wości formalnych i finanso-
wych, zmieniła się znacząco 
sytuacja gospodarcza lub z 
innych przyczyn nie chce 
zrealizować inwestycji. Mo-
że być tak, że inwestor zo-
stanie obciążany karami i 
będzie dalej czekał. 

- Czy miasto obciążyło 

takim karami inwestora 
budowy Galerii Srebrna 
lub kiedy to zrobi?

- Tak, w części takie ka-
ry zostały już naliczone. W 
dniu 27 kwietnia 2021 roku 
naliczyliśmy  karę w wyso-
kości 1.000.000 zł za brak 
wykonania w wyznaczonym 
terminie drogi dojazdowej. 
Tym samym kłamstwem 
są różne rozpowszechnia-
ne oskarżenia dotyczące te-
go, że umowa nie dawała 
miastu możliwości nalicze-
nia kar za brak realizacji 
tej drogi lub że Prezydent 
Miasta nie chciał tych kar 
naliczyć. To oczywiście nie-
prawda, czego dowodem są 
nasze obecne działania. Po 
prostu jak przyszedł właści-
wy czas i zgodnie z prawem 
można to było zrobić, to kara 
została naliczona.

- A co z karą za niewy-
budowanie samej galerii?

- Ta kara nie została 
anulowana czy unieważ-
niona. Miasto od niej nie 
odstąpiło. Takie stwierdze-
nia są nieprawdziwe. Kara 
została tylko przesunięta 
w czasie, jeśli inwestor nie 

wykona tego  zadania w 
zmienionym terminie. Jak 
już wcześniej informowali-
śmy mieszkańców, inwestor 
po zakupie gruntu przystą-
pił do uzyskiwania decyzji 
administracyjnych koniecz-
nych do rozpoczęcia budowy 
Galerii Srebrna. Niestety 
przedłużające się procedu-
ry formalne i odwołanie od 
decyzji środowiskowej zło-
żone przez stowarzyszenie 
ekologiczne, które osta-
tecznie zostało odrzucone, 
spowodowało wydłużenie 
przygotowań do inwesty-
cji. Należy podkreślić, że to 
przedłużenie nie wynikało 
z zaniedbań czy zaniechań 
inwestora, jego winy i złej 
woli, a było spowodowane 
czynnikami zewnętrznymi, 
niezależnymi od inwestora. 
Inwestor zwrócił się z wnio-
skiem do miasta o wydłu-
żenie terminu zakończenia 
budowy Galerii Srebrna. 

- Dlaczego miasto zgo-
dziło się na zmianę ter-
minu? 

- Ponieważ wniosek – z 
przyczyn opisanych powyżej 
- był uzasadniony, Prezydent 
Wejherowa  wyraził zgodę 
na zmianę terminu zakoń-

czenia inwestycji. Popraw-
ność działania Prezydenta 
potwierdziła Prokuratura 
Rejonowa w Wejherowie, 
która badała sprawę w 
wyniku prywatnego dono-
su dotyczącego rzekomego 
nadużycia uprawnień i rze-
komego wyrządzenia szkody 
majątkowej Gminie Mia-
sta  Wejherowa w związku 
ze zgodą Prezydenta Mia-
sta Wejherowa na przesu-
nięcie terminu zakończenia 
inwestycji Galeria Srebrna. 
Policja i Prokuratura odmó-
wili wszczęcia śledztwa w 
tej sprawie, stwierdzając w 
decyzji o odmowie wszczęcia 
śledztwa z dnia 26.10.2020  
r. m.in. cyt.  „Wobec trwa-
jącego ponad 3 lata, bez wi-
ny inwestora, postępowania 
administracyjnego koniecz-
nego do uzyskania pozwole-
nia na budowę zasadne było 
wydłużenie terminu zakoń-
czenia budowy o okres nie-
zbędny dla zakończenia 
inwestycji”. W opisanej sy-
tuacji naliczenie inwestoro-
wi kary umownej mogłoby 
narazić miasto na oskar-
żenia dotyczące próby bez-
podstawnego wzbogacenia, 
a Prezydenta Wejherowa 

na zarzuty karne dotyczące 
próby wyłudzenia nienależ-
nych kar. 

- Jednak prokuratura 
bada ponownie tę sprawę?

- Tak, i niech prokuratura 
to wyjaśni. Ponowna spra-
wa w prokuratorze to efekt 
ponownych zawiadomień 
kilku osób, którym bardzo 
zależy na sztucznie wymy-
ślonej i podtrzymywanej 
rzekomej aferze. To element 
brudnej walki politycznej i 
osobistych ataków, których 
celem od dłuższego czasu 
jest prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. Paru osobom 
bardzo zależy na tym, aby 
się mówiło że „sprawa jest 
w prokuraturze”, więc piszą 
do niej powtórnie. Władze 
miasta udzielają wszelkich 
informacji i spokojnie cze-
kają na wyjaśnienie sprawy 
przez prokuraturę. Prezy-
dent Wejherowa nie jest o 
nic oskarżony, nie ma żad-
nych zarzutów, postępowa-
nie nie toczy się przeciwko 
prezydentowi. Do czasu za-
kończenia sprawy więcej 
oczywiście nie mogę powie-
dzieć. 

- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska 

Wyremontowana zosta-
ła elewacja i dach budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Wybickiego 1”, a całkowi-
ta wartość zadania wynio-
sła prawie 120 tys. zł.

- Cieszę się, że kolejna 
kamienica zyskała odno-
wiony, lepszy wgląd. Dzięki 
zaangażowaniu mieszkań-
ców udało się wspólnymi 
siłami wyremontować ko-
lejny piękny budynek. War-

Remont wspólnymi siłami

odnowiono kamienicę
W ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, kolej-

ny budynek odzyskał swój dawny wygląd. Zabytkowy budynek przy ul. 
Wybickiego 1 został odnowiony, a miasto Wejherowo uzyskało na ten 
cel dofinansowanie unijne. 

to tutaj wspomnieć, że przy 
tej inwestycji kluczowym 
było dofinansowanie unij-
ne w wysokości 91 tys. zł 
- wyjaśnił rezydent Krzysz-
tof Hildebrandt.

W ramach projektu „Re-
witalizacja Śródmieścia 
Wejherowa” realizowana 
jest m.in. modernizacja czę-
ści wspólnych w budynkach 
mieszkalnych m.in. wspól-
not mieszkaniowych. Celem 

projektu jest zwiększenie 
atrakcyjności społeczno-go-
spodarczej i przestrzennej 
Wejherowa oraz ugrunto-
wanie funkcji miasta jako 
regionalnego ośrodka me-
tropolii. Chodzi również o 
poprawę jakości i wzrost 
poziomu życia mieszkań-
ców poprzez zwiększenie 
atrakcyjności centralnego 
obszaru miasta, odnowę hi-
storycznej tkanki miejskiej.
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wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Nagroda stanowi za-
szczytne wyróżnienie oraz 
jest podsumowaniem dzia-
łań proekologicznych re-
alizowanych od wielu lat 
z zaangażowaniem przez  
społeczność szkolną. 

- Serdecznie gratuluję i 
bardzo się cieszę, że te na-
wyki dotyczące ochrony 
środowiska i ekologii są 
kształtowane od najmłod-
szych lat, że nie tylko dzieci, 
ale również młodzież dba-
ją o środowisko. Wszystkie 
te działania są niezwykle 
ważne, ponieważ przekła-
dają się na jakość naszego 

Powiatowy Zespół szkół w Redzie 
zdobywcą „Róży ekologii” 2021

PZS w Redzie został nagrodzony za pracę na rzecz szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska w ramach projektu „Lider Lokal-
nej Ekologii”, realizowanego we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Na terenie powiatu wej-
herowskiego znajdują się 
liczne zabytki architektu-
ry sakralnej, które stano-
wią nieodłączny element 
dziedzictwa materialnego 
i duchowego Ziemi Wej-
herowskiej. Wśród nich 
szczególne miejsce zajmuje 
kościół w Salinie. 

- Kwotą 40.000 zł dofi-
nansowaliśmy także wy-
konanie dokumentacji 
konserwatorskiej związa-
nej m.in. z wymianą poła-
ci dachowej i ociepleniem 
dachu w kościele pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP 
w Zwartowie oraz realiza-
cję III etapu prac konser-
watorskich przy organach 
znajdujących się w kościele 
pod wezwaniem św. Anny 
w Wejherowie. Na ten cel 
przekazaliśmy 30.000 zł - 
wyjaśnia Wicestarosta Ja-
cek Thiel.

Konkurs na dotacje ogła-
szany jest co roku. Upraw-

środowiska naturalnego - 
mówiła Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. 

Koordynatorem projek-
tu jest pani Beata Bo-
galecka, która wraz z 
pozostałymi nauczycielami 
każdego roku organizowa-
ła m.in.: zbiórki nakrętek, 
makulatury i elektrood-
padów, spotkania ze spe-
cjalistami, warsztaty oraz 
pogadanki na temat ochro-
ny środowiska. 

- Uczniowie bardzo 
chętnie angażowali się we 
wszystkie działania pro-
ekologiczne. Z ogromną de-

terminacją włączali się w 
zbiórki nakrętek czy elektro-
śmieci oraz akcje podnoszą-
ce świadomość ekologiczną 
- podkreśla dyrektor PZS w 
Redzie Dorota Nowicka-
-Klimowicz.

„Różę Ekologii”, zwaną 
też „Oskarem Ekologii”, 
można otrzymać raz na 5 
lat jako specjalne wyróżnie-
nie za całokształt działań 
w obszarze edukacji eko-
logicznej i polityki zrówno-
ważonego rozwoju wpisanej 
w codzienne działania pla-
cówki oświatowej.

Powiat dofinansował renowację zabytków
W parafii pw. św. Ottona w Kostkowie odbyło się podpisanie umowy w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restaura-

torskich i robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach. Wsparcie w wysokości 60.000 zł przeznaczone zostanie na realizację dru-
giego etapu prac przy elewacji kamienno-ceglanej w kościele filialnym pw. św. Józefa w Salinie.

nionymi do ubiegania się o 
pozyskanie środków finan-
sowych jest każdy podmiot 
będący właścicielem, a tak-
że podmiot, który do zabyt-
ku posiada tytuł prawny 
wynikający z użytkowania 
wieczystego, ograniczo-
nego prawa rzeczowego, 
trwałego zarządu lub sto-
sunku zobowiązaniowego. 
Wsparcie finansowe może 
być udzielone pod warun-
kiem, że obiekt wpisany 
jest do rejestru zabytków, 
znajduje się na obszarze 
powiatu, dostępny jest pu-
blicznie oraz posiada istot-
ne znaczenie historyczne, 
artystyczne i kulturalne 
dla mieszkańców powia-
tu. Warto dodać, że dotacja 
może pokryć do 80 procent 
ogółu nakładów poniesio-
nych przez właściciela lub 
użytkownika wieczystego 
obiektu zabytkowego. 

- Od piętnastu lat prze-
znaczamy znaczne środki 

finansowe na rewitalizację 
obiektów zabytkowych w ce-
lu ratowania dziedzictwa 
kulturowego Ziemi Wej-
herowskiej. W tym czasie 
przekazaliśmy na ten cel 
łącznie prawie 2,5 mln zł 

dofinansowania. Zabytki to 
nasze lokalne dziedzictwo 
kulturowe, o które musimy 
dbać, aby przetrwały dla 
kolejnych  pokoleń – pod-
kreśla Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

kościół w salinie
Najstarsza wzmianka o 

istnieniu kościoła i parafii w 
Salinie pochodzi z XIII w. Z 
zachowanego dokumentu 
źródłowego możemy dowie-
dzieć się, że w 1268 r. książę 
Warcisław II przekazał Salino 
zakonowi cystersów z Bu-
kowca. W czasach reformacji 
parafia przejęta została przez 
protestantów. W 1838 r. roze-
brano stary, ryglowy kościół i 
przystąpiono do budowy no-
wej świątyni. Po wojnie ko-
ściół włączono do parafii w 
Kostkowie.  Świątynia posia-
da trzy nawy oddzielone ko-
lumnami oraz wyodrębnione 
prezbiterium. Nad wyjściem 
znajduje się drewniana em-
pora. We wnętrzu kościoła 
znajdziemy elementy po-
chodzące ze starych świątyń, 
w tym m.in. barokową rzeźbę 
anioła chrzcielnego oraz ob-
raz „Ukrzyżowanie” datowa-

ny na przełom XVII i XVIII w. 
Innymi ciekawymi zabytkami 
są kamienna płyta nagrobna 
Jana Chynowskiego z 1626 r. 
oraz wykonany z mosiądzu 
dziesięcioramienny korpu-
sowy świecznik z 1873 r. Te-
ren świątyni otoczony jest 
kamiennym murem, a nie-
opodal znajduje się stary 
cmentarz.

Proboszcz parafii św. Ottona w Kostkowie ks. Tadeusz 
Galikowski, Starosta Gabriela Lisius i Wicestarosta 
Jacek Thiel po podpisaniu umowy na dotację.
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- Tradycyjnie wejherow-
skie instytucje przygotowa-
ły ofertę spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców 
Wejherowa i turystów. Za-
praszamy także na koncerty 
letnie do parku  i projekcje 
filmów do Kina pod Gwiaz-
dami. Każdy znajdzie z 
pewnością coś dla sie-
bie - informuje prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

Wycieczki 
z przewodnikiem
Szlak głównych atrak-

cji miasta wraz z Kalwa-
rią Wejherowską można 
zwiedzić bezpłatnie z prze-
wodnikiem od 1 lipca do 22 
sierpnia. Zwiedzanie roz-
poczyna się codziennie o 
godz. 11.00 przy pomni-
ku Jakuba Wejhera.

Zgłoszenia grup zorgani-
zowanych przyjmowane są 
pod nr tel. 58 677 70 58.

Lato w wejherowie jest pełne atrakcji

Dla każdego coś ciekawego
Tegoroczna wakacyjna oferta dla mieszkańców Wejherowa i turystów, pomimo wciąż 

panującej pandemii koronawirusa, jest różnorodna i ciekawa. Władze miasta zapraszają 
m.in. na darmowe wycieczki z przewodnikiem, koncerty letnie, plenerowe seanse filmowe, 
zajęcia jogi w parku oraz do letniej biblioteki w parku. Dla najmłodszych mieszkańców 
Wejherowa przygotowano warsztaty artystyczne, rozgrywki sportowe i zabawy.

Możliwe jest również 
zwiedzanie ratusza, 
gdzie na turystów czeka 
m.in. sala historii i trady-
cji, cela więzienna, makiety 
miasta oraz Kalwarii Wej-
herowskiej, a także multi-
medialna Sala Historyczna 
„Wejherowo okresu między-
wojennego”. Ratusz dostęp-
ny jest dla zwiedzających 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-15.00 oraz w 
soboty i niedziele w godz. 
11.00-15.00. 

Atrakcyjny park
Atrakyjnym miejscem 

dla mieszkańców i wakacyj-
nych gości jest Park Miejski 
im. Aleksandra Majkow-
skiego, założony w XVIII 
w. Stare drzewa, zbiorniki 
wodne oraz rozległe traw-
niki przypominają o historii 
tego miejsca, która związa-
na jest z Pałacem Przeben-

dowskich i Keyserlingków, 
obecnie siedzibą Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. 

Oprócz cieszących oko 
zielonych alejek znajdzie-
my tu także stawy, po któ-
rych można pływać łódką i 
rowerami wodnymi. Na mi-
łośników aktywnego wypo-
czynku czekają trasy nordic 
walking, szlak pieszy PTTK, 
ścieżka edukacyjna oraz 
ścieżka zdrowia z urządze-
niami fitness. W parku moż-
na zobaczyć  ptaki - bieliki i 
żurawie koroniaste, przeby-
wające w wolierach. Praw-
dziwą atrakcją dla dzieci 
jest plac zabaw. Wieczora-
mi można podziwiać pięk-
nie podświetlaną fontannę.

Plenerowe kino
W amfiteatrze w parku 

funkcjonuje, jak co roku, 
Wejherowskie Kino pod 

Gwiazdami. Plenerowe 
emisje filmów odbywają się 
w czwartki o godz. 21.30.

Jeszcze dzisiaj, 8 lipca 
można obejrzeć film „Palm 
Spring”. Podczas kolejnych 
seansów zaplanowano: 15 
lipca - „Sokół z masłem 
orzechowym”, 22 lipca - 
„Biuro detektywistyczne: 
Pierwsza tajemnica”, 29 
lipca - „Włoskie wakacje”, 5 
sierpnia - „Urwis”, 12 sierp-
nia - „Żegnajcie głupcy”, 19 
sierpnia - „(Nie)znajomi”.

Letnie koncerty 
W każdą niedzielę lipca i 

sierpnia o godz. 17.00 pre-
zydent Wejherowa i Wejhe-
rowskie Centrum Kultury 
zapraszają do Parku Miej-
skiego na darmowe koncer-
ty w ramach cyklu „Lato 
z Filharmonią Kaszub-
ską”. Koncerty odbywają 
się na dolnym tarasie, na 

małej scenie. 4 lipca  zagrał 
tam kwartet Gdyńskiej Or-
kiestry Symfonicznej, a w 
najbliższą niedzielę 11 lipca 
wystąpi Mike Rif & Cuba-
nia. 18 lipca zagra Cheapp 
Tabacco, 25 lipca - Andrzej 
Marczyński, 1 sierpnia - Pa-
weł Nowak KLEZMORET, 
8 sierpnia - Pinky Loops, 15 
sierpnia na rynku odbędzie 
się Potańcówka Miejska, 
22 sierpnia - The Missing 
Part, 29 sierpnia - Bakte-
riusz i Próchniak - Teatr 
Komedii Valldall.

Joga w Parku
W każdą niedzielę lipca i 

sierpnia o godz. 9.30 odbywa 
się Joga w Parku, czyli cykl 
otwartych spotkań z jogą na 
świeżym powietrzu w wejhe-
rowskim parku.

Letnia Biblioteka
Tradycyjnie podczas wa-

kacji, pasjonaci czytania na 
świeżym powietrzu będą 
mogli skorzystać z plenero-
wego  punktu biblioteczne-
go na tarasie Pałacu. Letni 
punkt biblioteczny otwarty 
będzie w poniedziałki i śro-
dy w godz. 12.00-18.00 oraz 
we wtorki w godz. 12.00-
16.00. W ramach Letniej 
Biblioteki w każdą środę 

lipca o godz. 17.00 odbywać 
się będą spotkania autor-
skie (szczegóły na str. 8). W 
sierpniowe czwartkowe po-
południa odbędą się wykła-
dy na temat ziołolecznictwa 
oraz spacery z zielarzem-fi-
toterapeutą.

Potańcówka!
15 sierpnia o godz. 15.00 

na placu J. Wejhera odbę-
dzie się Potańcówka Miej-
ska, w której do tańca będzie 
przygrywać warszawska ka-
pela akustyczna „Czess-
Band”. W trakcie zabawy 
odbędą się warsztaty flory-
styczne i swingowe.

Dla najmłodszych
Od początku wakacji w  

Wejherowskim Centrum 
Kultury trwają zajęcia ar-
tystyczne dla dzieci oraz  
warsztaty rękodzielnicze 
dla dorosłych pn.  „Klimat 
boho w Twoim domu”. 

Tak jak już informowa-
liśmy w „Pulsie”, zajęcia 
dla najmłodszych prowadzi 
też Miejska Biblioteka Pu-
bliczna.

Na boisku Jamajka roz-
grywane są mecze piłkar-
skie najmłodszych drużyn 
w ramach akcji „Lato z pił-
ką 2021”.

Tegoroczne imprezy wakacyjne w Wejherowie rozpoczęły się Festiwalem Baniek Mydlanych w parku. To była 
udana zabawa dla całych rodzin. Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Na początku wakacji odbyło się wydarzenie pn. Kolor 
Fest - Dzień Kolorów.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

AkTuAlnOścI



8

www.pulswejherowa.pl8 lipca 2021

Fot. WCK

O G Ł O S Z E N I E

Ta wyjątkowa atrakcja 
towarzyszyła obchodom No-
cy Kupały. Co roku miesz-
kańcy Wejherowa spotykali 
się w parku podczas wyda-
rzenia towarzyszącego wej-
herowskiej Rekonstrukcji 
Historycznej. Ze względu na 
pandemiczne obostrzenia, w 
tym roku takie wydarzenie 
nie było możliwe. 

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Aleksandra Maj-
kowskiego oraz Filharmonia 
Kaszubskia zorganizowały 
innego rodzaju atrakcję - 
mobilną grę miejską przy-
bliżającą dawne zwyczaje, 
wierzenia i postaci z mitolo-
gii słowiańskiej. Koncepcja 
rozgrywki stworzona zosta-
ła przez Good Books, Good 
Games i SłowiańsKości.   

W grze można było wziąć 
udział przez cały tydzień, 
ale 23 czerwca odbyła się 
rozgrywka główna, pod-
czas której można było zdo-
być atrakcyjne książkowe 
upominki. Na uczestników 
czekały też spotkania z po-
staciami z dawnych sło-
wiańskich legend i podań, 
a także inne niespodzianki.

Przed pałacem Przeben-

Przybliżyć ludowe zwyczaje, a także opowiedzieć o postaciach 
ze słowiańskiej mitologii i dawnych wierzeniach miała mobilna 
gra miejska „Gdzie Licho nie może, tam Ciebie pośle”, zorgani-
zowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie oraz 
Wejherowskie Centrum Kultury, 

dowskich, gdzie miał miejsce 
start gry, stawiło się jedena-
ście drużyn, które za pomo-
cą telefonów komórkowych, 
wybrały się w pełen przygód, 
łamigłówek i zagadek świat. 

- Niezwykle cieszy nas 
duże zainteresowanie przy-
gotowaną przez nas grą. 
Wierzymy, że gra pozwo-
li uczestnikom dowiedzieć 
się trochę więcej o dawnych 
zwyczajach związanych z 
najkrótszą nocą w roku, ale 

Kolorowe kostiumy, 
maskardowe maski, cie-
kawa scenografia, wyra-
ziste postaci, dynamiczna 
i porywająca muzyka, no 
i niesamowity taniec - to 
wszystko przenosi widza 
w niezwykły świat, pełen 
emocji. Po szalonej zaba-
wie, która chwilami wy-
myka się spod kontroli, 
przychodzi przebudzenie i 
refleksja. 

Scenografię i kostiumy 
do spektaklu zaprojektowa-
ła Joanna Maciejewska. 

W czerwcu na scenie Filharmonii Kaszubskiej zaprezentowano 
„Bal Fatalle” - spektakl taneczny w reżyserii i choreografii Moniki 
Leśko-Mikołajczyk, w wykonaniu Teatru Ruchu Mo-sHe, działa-
jącego w Wejherowskim Centrum Kultury. Barwne i dynamiczne 
widowisko bardzo podobało się widzom.

Kostiumy zostały wykonane 
przez Bożenę Kulas i Ewę 
Badziong z pracowni kra-
wieckiej Teatru Miejskiego 
w Gdyni. Reżyserią światła 
zajął się Jacek Rogalew-

ski, a wizualizacje przygo-
tował Filip Borkowski. 

Na scenie wystąpili 
utalentowani, znakomici 
tancerze Teatru Ruchu 
Mo-sHe.

Premiera w Filharmonii kaszubskiej

Bal Fatalle

i zachęci do sięgnięcia po 
literaturę z nią związaną 
- twierdzi Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. 

- To bardzo ciekawa for-
ma spędzania czasu. Po-
zwala łączyć popularne 
wśród dzieci i młodzieży gry 
na telefonie komórkowym z 
podchodami, w które grywa-
liśmy w dziecięcych czasach. 
Cieszę się, że możemy dowie-
dzieć się czegoś interesują-
cego o wierzeniach naszych 
przodków - mówi Marzena 
Kwiatkowska, uczestnicz-
ka głównej rozrywki mobil-
nej gry miejskiej. 

„Gdzie Licho nie może 
tam Ciebie pośle” to nie je-
dyna mobilna gra miejska 
dostępna w Parku Majkow-
skiego. Zespoły obu insty-
tucji stworzyły wcześniej 
choćby  „Wsłuchaj się w 
Park” -  grę dostarczającą 
licznych ciekawostek z hi-
storii parku oraz opowieści 
na temat otaczającej graczy 
przyrody. Chętni mogą się 
z nią cały czas zmierzyć, a 
biblioteka we współpracy z 
centrum kultury już pra-
cują nad kolejnym wyzwa-
niem dla miłośników tej 
formy rozrywki. 

gra mobilna podobała się uczestnikom

gdzie Licho nie może...

Jeszcze w lipcu w Filharmnii Kaszubskiej w Wejherowie 
wystapią interesujące zespoły i soliści. 22 lipca na scenie za-
gra i zaśpiewa folkowy zespół Chwila Nieuwagi, natomiast 
26 lipca zaplanowano tribute to Maria koterbska - hołd i 
wspomnienie Polskiej Królowej Swingu na Ladies’ Jazz Festi-
val 2021.   Szczegóły na wck.org.pl

kulTuRA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkow-
skiego w Wejherowie razem z Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zapraszają na „Literackie 
środy”. To cykl spotkań z autorami, pochodzącymi na na-
szego regionu.

Spotkania odbywają się na tarasie Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej i są uzupełnie-
niem Letniej Biblioteki w Pałacu.

Plan spotkań:
 7.07. godz. 17.00 -  Eugeniusz Pryczkowski
14.07. godz. 17.00 - Bogna Zubrzycka, Henryk Po-

łchowski.
21.07. godz. 17.00 -  Roman Drzeżdżon
28.07. godz. 17.00 -  Artur Jabłonski

Literackie środy
spotkania z autorami
w Letniej Bibliotece
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kulTuRA

Fryderyka muzyki poważnej przyzna-
no w dziesięciu kategoriach, m.in.: muzy-
ka kameralna, muzyka dawna, czy muzyka 
oratoryjna i operowa. W każdej z kategorii 
nominowanych było pięć wydawnictw zre-
alizowanych w roku 2020.

Laureat prestiżowej nagrody w kategorii 
muzyka współczesna - zespół Art’n’Voices 
powstał 10 lat temu w Wejherowie. Obecnie 
skupia muzyków trójmiejskich: absolwen-
tów i wykładowców Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a 
także artystów związanych ze sceną chó-
ralną Trójmiasta. W skład zespołu wcho-
dzą: Małgorzata Priebe, Maria Krueger 
(soprany), Anna Rocławska-Musiałczyk, 
Marta Jundziłł (alty), Mateusz War-
kusz, Szymon Duraj (tenory), Tomasz 
Chyła, Filip Czajkowski (basy). Zespół 
wykonuje muzykę a cappella, ostatnio sku-
piając się na kompozycjach współczesnych 
i performatywnych. Siedzibą Art’n’Voices 
jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

- Fryderyk jest dla nas ogromnym wy-
różnieniem. To ukoronowanie dziesię-
cioletniej działalności naszego zespołu, 
najważniejsza nagroda w dorobku -mówi 
Marta Jundziłł (alt).

- W nagranie albumu zaangażowanych 
jest mnóstwo osób, począwszy od wspania-
łych kompozytorów (Kamil Cieślik, Zuzan-
na Falkowska, Szymon Godziemba-Trytek, 
Marek Raczyński, Anna Rocławska-Musiał-
czyk, Jakub Szafrański, Michał Ziółkowski, 

sukces Zespołu wokalnego Art’n’Voices

Mają Fryderyka!
Najlepszym albumem muzyki współczesnej w 2020 roku  w 

Polsce okazała się płyta „Midnight Stories”. To zbiór utworów 
młodych polskich kompozytorów, zaśpiewanych a cappella (bez 
towarzyszenia instrumentów) przez oktet wokalny Art’n’Voices. 
Związany z Weherowem zespół otrzyma za swoją płytę prestiżową 
nagrodę Fryderyka!

Grafika autorstwa Fryderyk Festiwal 

Fot. Szczecińska Agencja Artystyczna

Michał Malec a także Paweł Łukaszewski), 
poprzez wytwórnię DUX i niezawodne studio 
nagraniowe ARS SONORA (Jakub Garbacz, 
Przemysław Kunda), na wokalistach z zespo-
łu Art’n’Voices skończywszy. Wszystkim nale-
żą się olbrzymie podziękowania i gratulacje 
- dodaje Filip Czajkowski (bas).

Fryderyki to najważniejsza nagroda mu-
zyczna w Polsce, przyznawana od 1995 roku 
w muzyce poważnej i rozrywkowej. 

Gratulujemy zespołowi Art’n’Voices wspa-
niałej nagrody. To kolejny sukces znakomite-
go oktetu, który ma na swoim koncie laury 
na festiwalach i konkursach, a także nagrodę 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu - Piotra Glińskiego z okazji 10-lecia 
działalności artystycznej zespołu. 

Wejherowskie Muzeum 
znalazło się w gronie wy-
różnionych przez Oddział 
Gdański Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. 

Podczas uroczystego 
wręczenie nagrody, wśród 
gości obecna była córka pi-
sarza Sławina Kosmul-
ska. Uroczystość uświetnił 
występ zespołu „Kaszubki” 
z Chwaszczyna.

- Za wyróżnienie skła-
damy serdeczne Bóg za-
płać! Dla nas to nie tylko 
nagroda, ale także zobo-
wiązanie do dalszej pracy 
na rzecz Kaszub i Pomorza 
- mówi dyrektor Muzeum 
Tomasz Fopke.

Muzeum zaprasza do 
obejrzenia wystawy po-
święconej Lechowi Bąd-
kowskiemu.

Medal im. Lecha Bądkowskiego

Muzeum nagrodzone
Muzeum Piśmien-

nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej 
oraz jego pracow-
nicy: dyrektor To-
masz Fopke i  Roman 
Drzeżdżon zostali  
wyróżnieni zaszczyt-
nym Medalem im. Le-
cha Bądkowskiego.

Założony w Gdańsku w 2010 r. przez francuskie-
go skrzypka Arnauda Kaminskiego i polskiego al-
towiolistę Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa, 
zespół Duo del Gesú zdobył pierwszą nagrodę na 25. 
Young Musician International Competition Città di 
Barletta’. Sukces we Włoszech zainicjował międzyna-
rodową karierę zespołu.

Koncert odbędzie się w niedzielę 11 lipca br.  o godz. 
16.00 na tarasie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  Ka-
szubsko-Pomorskiej przy ul. Zamkowej 2a. Koncert do-
finansowano ze środków Województwa Pomorskiego.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie 
zaprasza na koncert smyczkowy Duo del 
Gesù - CARTE BLANCHE, z okazji dziesię-
ciolecia międzynarodowej działalności ar-
tystycznej zespołu. 

Duet smyczkowy

koncert 
na tarasie

Ponieważ nasza gazeta już  
była w drukarni, relację z uro-
czystości zamieścimy w następ-
nym wydaniu „Pulsu”.

Natomiast już teraz w Pała-
cu (MPiMK-P) można oglądać 
pokonkursową wystawę haftów.

wystawa 

haft 
kaszubski 

Wczoraj w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie odbyło się roz-
strzygnięcie XV  Powiato-
wo-Miejskiego Konkursu 
Haftu Kaszubskiego, zor-
ganizowanego przez Klub 
Hafciarski „Tulpa” Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go oddział w Wejherowie. 
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O G Ł O S Z E N I E 

W tegorocznej edycji  
program pt. „Dostęp-
ni i skuteczni”, ma na 
celu poprawę jakości i 
zwiększenie dostępności 
usług świadczonych na 
rzecz osób zagrożonych                           
i doznających przemocy 
w rodzinie na terenie po-
wiatu wejherowskiego. 

Pandemia COVID – 
19, spowodowała, że w 
2020 roku osoby dozna-
jące przemocy w rodzinie 
rzadziej korzystały ze  
wsparcia specjalistów, 
niż to miało miejsce 
w latach poprzednich. 
Blisko połowa korzy-
stających z pomocy spe-
cjalistów w Powiatowym 
Centrum Pomocy Ro-
dziny i ok. 60% korzy-
stających  ze wsparcia 
w związku z przemocą,  
to osoby z terenów wiej-
skich. Badania przepro-
wadzone w zeszłorocznej 
edycji Programu, wyka-
zały, że ponad 33% pro-
cedur „Niebieska Karta” 
wszczynanych jest w 
gminach wiejskich, ale 
tylko ok. 19% osób do-
świadczających przemo-
cy korzysta ze wsparcia 
specjalistycznego. 

Mobilne punkty 
wsparcia
Grupy robocze w gmi-

nach wiejskich spotyka-
ją się średnio 2,8 razy 
w roku, aby procedować 
wszczętą procedurę przy 
czym ok. 22,8% przy-
padków przemocy zgła-
szanych jest do organów 
ścigania. Wobec powyż-

Powiat wejherowski otrzymał po raz piąty 
dofinansowanie do działań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy
Powiat Wejherowski rokrocznie aplikuje o środki finansowe w ramach  programu osłonowego współfinansowanego przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wejherowie. W bie-
żącym roku Powiat otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 32.645 zł, a całkowita wartość programu wy-
nosi 54.684 zł. Powiat Wejherowski przeznaczył na realizację programu 22.039,00 zł.

szego, w tegorocznej 
edycji planowane jest 
powołanie mobilnych 
punktów wsparcia spe-
cjalistycznego dla osób 
z terenów wiejskich we 
współpracy z gminnymi 
ośrodkami pomocy spo-
łecznej, w których brak 
jest dostępu do pomocy 
specjalistycznej lub jest 
ona dostępna w ograni-
czonym wymiarze.

Działalność punk-
tów konsultacyjnych 
skierowana będzie do 
mieszkańców Gminy 
Choczewo i Linia. 

Wsparcie 
społeczne
Kolejny istotny czyn-

nik ochrony przed do-
znawaniem przemocy 
stanowi wsparcie spo-
łeczne. W dobie ograni-
czeń swobody poruszania 
się oraz ograniczeń pra-
cy ośrodków wsparcia 
niezwykle ważną rolę ma 
lokalna społeczność. Są-
siedzi i znajomi często są 
pierwszymi świadkami 
przemocy, widzą i słyszą 
to czego nie dostrzega-
ją kuratorzy, policja i 
pomoc społeczna przy 
ograniczonym lub spora-
dycznym kontakcie. 

Założeniem programu 
jest aby członkowie lo-
kalnej społeczności sta-
li się częścią systemu 
wsparcia osób zagrożo-
nych przemocą, wobec 
czego, aby wyposażyć ich 
w rzetelne informacje i 

umiejętności reagowa-
nia na przemoc, Powiat 
opracuje i rozdysponuje 
do swoich mieszkańców 
poradnik skierowany do 
osób, które mogą poten-
cjalnie być świadkami 
przemocy. Dzięki porad-
nikowi chcemy pokazać, 
jak i kiedy można po-
móc osobom doznającym 
przemocy, żeby samemu 
być bezpiecznym a jedno-
cześnie potencjalnie oca-
lić czyjeś życie.

Skuteczna pomoc
specjalistów
Stworzenie spójnego 

systemu wsparcia osób i 
rodzin doznających prze-
mocy wymaga również 
systematycznego podno-
szenia kompetencji osób 
zawodowo zajmujących 
się wspieraniem i pomo-
cą tym rodzinom. 

Wsparcie osób do-
świadczających prze-
mocy w rodzinie opiera 
się w dużej mierze na 
skutecznej i rzetelnej 
pracy specjalistów (psy-
chologów, pracowników 
społecznych, radców 
prawnych, członków ze-
społów interdyscypli-
narnych) wobec czego 
przeprowadzone zosta-
ną szkolenia dla  osób 
pracujących z rodzinami 
doświadczającymi prze-
mocy w zakresie dosko-
nalenia ich warsztatu 
pracy jak i przeciwdzia-
łania wypaleniu zawodo-
wemu.

Warsztaty
samoobrony
Dodatkowym dzia-

łaniem skierowanym 
bezpośrednio do osób 
doświadczających  prze-
mocy w rodzinie będą 
warsztaty samoobrony 
i emisji głosu z elemen-
tami pracy psychologicz-
nej, które będą miały na 
celu rozwijanie poczucia 
sprawczości i wzmac-
nianie poczucia swojej 
wartości osób z doświad-
czeniem przemocy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
serdecznie zaprasza

do nowo powstałego punktu wsparcia pocovidowego,
którego celem jest udzielanie pomocy dzieciom, 

odczuwającym lęk w związku z Covid-19

Zapisy na konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe 
prowadzone są dla dzieci w wielu 7-14 lat

Konsultacje są bezpłatne i dotyczyć będą trudności 
jakich doświadczają dzieci

Tematyka zajęć:
psychoedukacja na temat lęku,

metody radzenia sobie z lękiem

trudności w powrocie do szkoły

nauka technik relaksacyjnych

Konsultacje odbywać się będą na terenie PCPR w Wejherowie, 
ul. Jana III Sobieskiego 279

Zajęcia prowadzić będzie psycholog mgr Kamila Kowalska

Zapisy przyjmowane są pod numerem:
+48 537 321 671
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luDZIE I IcH PASJE

Komandor lek. med. Zbigniew Jabłoń-
ski wielokrotnie bywał za granicą, najpierw 
jako lekarz i oficer Marynarki Marynarki 
Wojennej w misjach pokojowych Polskiego 

Prezydent Wejherowa 
docenił wyjątkowe spor-
towe zaangażowanie, wy-
trwałość oraz promowanie 
Wejherowa podczas imprez 
sportowych.

- Podziwiamy pański 
zapał i hart ducha, aktyw-
ność i wytrwałość w upra-
wianiu kolarstwa oraz 
propagowanie sportowego 
stylu życia. Z całego serca 
życzymy wielu lat utrzy-
mywania wyjątkowej kon-
dycji fizycznej oraz siły i 
motywacji w pokonywaniu 
wytyczonych dystansów 
- powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz,  wręczając 
wyróżnienie kolarzowi.

statuetka jakuba wejhera dla gerarda Patoka

weteran jedzie dalej...
Gerard Patok, nestor kolarstwa, został uhonorowany przez prezydenta Wejherowa 

Krzysztofa Hildebrandta. W jego imieniu Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta, wręczył 82-letniemu kolarzowi statuetkę Jakuba Wejhera. 

Nowe plany kolerskie
Gerard Patok 16 lipca br. weźmie udział w maratonie szo-

sowym w Powidzu k. Starogardu, a 1 sierpnia w wyścigu Cy-
klo Pelplin. Weźmie też udział w wyścigu organizowanym 
przez RowerOwer. W planach ma jeszcze udział w marato-
nie „Żuławy wkoło” w Nowym Dworze Gdańskim. 

Późną jesienią wybiera się na tradycyjny wyścig w So-
bótce, a w połowie stycznia ma zamiar wziąć udział w Balu 
Kolarzy Śląskich we Wrocławiu.

Gerard Patok stwierdził, 
że jak na swoje lata czuje 
się dobrze i mimo upałów co 
drugi dzień - rano lub wie-
czorem przejeżdża na wy-
czynowym rowerze około 
40-50 km. Kolarz-weteran 
twierdzi, że musi intensyw-
nie trenować, bo to jest jego 
recepta na długie życie. 

- W tym roku planuję 
udział w kilku zawodach 
kolarskich w swojej katego-
rii wiekowej, czyli powyżej 
75 lat. Bywa, że jestem jedy-
nym jej reprezentantem, a 
czasem jednym z niewielu. 
Dziękuję Panu Prezydento-
wi za uhonorowanie mnie 
Statuetką Jakuba Wejhe-

ra. To dla mnie ogromny 
zaszczyt. Żyję sportem i 
odżywiam się po kolarsku. 
Mam też profesjonalną na-
wigację rowerową Garmin, 
która monitoruje mój wy-
siłek i w razie zmęczenia 
sugeruje mi odpoczynek - 

powiedział G. Patok.
W spotkaniu z G. Pa-

tokiem w Ratuszu uczest-
niczył Michał Jeliński, 
kierownik Wydziału Kultu-
ry, Sportu, Spraw Społecz-
nych, Promocji i Turystyki 
UM w Wejherowie.

uroczyste wodowanie książki Zbigniewa jabłońskiego

trzecie życie „Rapsodii gdyńskiej” 
W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni miało miejsce uroczyste wodowanie trzeciego wydania „Rapsodii Gdyńskiej” Zbignie-

wa Jabłońskiego, które tym razem ukazało się w wersji polsko-angielskiej z tłumaczeniem Magdaleny Makowski z Monachium. 
Książkę w twardej okładce wydała Oficyna Verbi Causa Małgorzata Sokołowska z ilustracjami Bronisława Grzegorczyka. 

Kontygentu Wojskowego w Egipcie i Li-
banie, a później jako turysta, a także te-
nisista, biorący udział w mistrzostwach 
świata lekarzy seniorów. W 2004 roku 
w San Diego (USA) spotkał tancerkę po-
chodzącą z Gdyni - Annę Radzikow-
ską-Folkerth, wicemistrzyni Stanów 
Zjednoczonych w tańcach latynoame-
rykańskich. Tancerkę  zainteresowały 
wiersze Zbigniewa Jabłońskiego i obieca-
ła, że kiedy będzie w Polsce, chętnie weź-
mie udział w spotkaniu autorskim poety. 

Taka okazja nadarzyła się w tym ro-
ku. W czerwcu br. Anna Radzikowska-
-Folkerth pojawiła się na wodowaniu 
kolejnego wydania „Rapsodii Gdyńskiej”. 
Nie tylko została matką chrzestną książ-
ki i przeczytała po angielsku fragmenty 
utworów Z. Jabłońskiego, a także zatań-
czyła tango argentyńskie w parze z Jaro-
sławem Chojnackim z Gdańska.

Jak wyznał poeta, napisana 23 la-
ta temu „Rapsodia Gdyńska” cieszy się 
wciąż sporym zainteresowaniem. W ro-
ku 95-lecia praw miejskich Gdyni jest 
też cenionym upominkiem dla osób, któ-
re odwiedzają to nadmorskie miasto. W 
„Rapsodii”  przywoływane są  sylwetki 

budowniczych Gdyni - Tadeusza Wendy, 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jana Śmi-
dowicza, prostych rybaków - Skwiercza, 
Radtkego, Grubby, Kura-Kurowskiego a 
także znanych ludzi, takich jak Antoni 
Abraham, Stefan Żeromski czy Danuta 
Baduszkowa. Nie zabrakło zapisow wyda-
rzeń z przeszłości, począwszy od zaślubin 
z morzem po wątki robotniczych protestów 
grudnia 1970 i sierpnia 1980 roku. Podno-
szą te wątki recenzje wewnątrzksiążkowe 
śp. ks. prałata Hilarego Jastaka i red. 
Henryka Połchowskiego, jak również 
opinie czytelniczek polskiego pochodzenia 
zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.   

Uczestnicy spotkania mieli okazję usły-
szeć pieśń „Madonna Swarzewska” do słów 
Zbigniewa Jabłońskiego i muzyki Czesła-
wa Grabowskiego w wykonaniu chóru 
„Trinitatis” z Gdyni, odtworzoną z filmu 
nakręconego przez autora. Zbigniew Ja-
błoński mimo swoich 81 lat, wciąż pisze i 
publikuje. Zawdzięcza to swemu talentowi 
literackiemu i zapotrzebowaniu czytelni-
ków, ale także licznemu gronu przyjaciół, 
którzy chętnie sponsorują jego twórczość. 

„Rapsodia Gdyńska” to już druga po-
zycja tego autora, w której postawił na 

wielojęzyczność swoich utworów. Częściowe 
tłumaczenia jego utworów na język francu-
ski i angielski można znaleźć w wydanych 
niedawno „Wierszach z... (-; mieszanych”.Zbigniew Jabłoński.
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Tańce, gry i zabawy oraz 
wspaniała, rodzinna atmos-
fera - tak w skrócie można 
opisać kolejną edycję fe-
stynu „Free Art”. Podczas 
festynu ogłoszono m.in. 
wyniki konkursów organi-
zowanych przez Powiatowy 
Zespół Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wej-
herowie. W imprezie wzięły 
udział m.in.  fundacje, sto-
warzyszenia, domy pomocy 
społecznej oraz warsztaty 

„Free Art” po raz jedenasty

Niepełnosprawni 
artyści

W ogrodzie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie po raz jedenasty zorganizowano festyn 
„Free Art”, będący pokazem działań artystycznych osób niepeł-
nosprawnych. W tym roku swoje umiejętności zaprezentowały 
ośrodki z powiatu wejherowskiego.

Fot. Starostwo w Wejherowie

terapii zajęciowej skupiają-
ce dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe z rożnymi niepełno-
sprawnościami.

- Cieszę się, że wydarzenie 
z każdym rokiem ma coraz 
większe wsparcie od władz 
samorządowych i instytucji 
kulturalnych - powiedziała 
Izabela Mazurkiewicz, 
kierownik warsztatów te-
rapii zajęciowej w Wej-
herowie oraz organizator 
festynu. - Celem spotka-

nia jest nie tylko integracja 
osób niepełnosprawnych 
z naszego regionu i pokaz 
ich umiejętności. „Free Art” 
organizowany jest również 
dla przyjaciół, wspierają-
cych nasze działania.

Organizatorem była 
Fundacja Zdrowia ESCO, a 
wśród gości był  m.in. wice-
starosta wejherowski Ja-
cek Thiel oraz Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Najpierw z inicjaty-
wy obecnego kapelmistrza  
Zygmunta Labudy oraz 
Pawła Schimmelpfen-
ninga w Strzebielinie po-
wstała kilkunastuosobowa 
Młodzieżowa Orkiestra Dę-
ta Strzebielino. W 2001 roku 
przekształcono ją w obecny 
gminny zespół.  Pierwszy 
publiczny występ orkiestry 
miał miejsce podczas uro-
czystości Bożego Ciała w 
parafii św. Maksymiliana 
Kolbe w Strzebielinie. Or-
kiestra do dzisiaj uświetnia 
gminne i parafialne uroczy-

Uroczysta msza św., parada orkiestr oraz jubileuszowy koncert - 
tak świętowano w niedzielę w Bożympolu XX-lecie Gminnej Orkie-
stry Dętej Łęczyce. Około 30 muzyków i ich kapelmistrz Zygmunt 
Labuda odbierało zasłużone gratulacje, podziękowania i brawa 
publiczności.

stości, koncertuje na impre-
zach kulturalnych w gminie 
Łęczyce, w całym regionie i 
nie tylko.

Zespół liczy ok. 30 człon-
ków, którzy pod dyrekcją 
Zygmunta Labudy grają 
utwory marszowe, patrio-
tyczne, religijne, kaszub-
skie, a także przeboje 
muzyki rozrywkowej.

Podczas obchodów XX-
-lecia orkiestry w minioną 
niedziele 4 lipca w Bożym-
polu Wielkim, kapelmistrz 
i członkowie zespołu odbie-
rali podziękowania i gra-

grają w Łęczycach od 20 lat

urodziny gminnej 
orkiestry Dętej

tulacje. Za uświetnianie 
wydarzeń na terenie gmi-
ny dziękował zwłaszcza 
wójt gminy Łęczyce Piotr 
Wittbrodt, przekazując 
orkiestrze w prezencie no-
wy instrument, a dokład-
nie trąbkę. 

Gratulacje i słowa uzna-
nia przekazali też kapelmi-
strzowie zaprzyjaźnionych 
orkiestr, które wzięły udział 
w uroczystości. Do Bożego-
pola przybyły i podczas ju-
bileuszu zagrały orkiestry 
dęte z Gniewina, Szemuda, 
Przodkowa i Sławoszyna.

Obok:  Kapelmistrz 
Zygmunt Labuda 
(pierwszy z prawej) 
odbiera gratulacje 
i upominki od ka-
pelmistrzów zaprzy-
jaźnionych orkiestr, 
które wzięły udział w 
uroczystości. 

Powyżej: Po uro-
czystej mszy św. w 
kościele św. Piotra 
Apostoła w Bożym-
polu Wlk. nastąpił 
przemarsz orkiestr.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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Pierwsza tegoroczna wy-
cieczka, inaugurująca sezon 
turystyczny Stowarzyszenia 
WUTW odbyła się 21 maja 
br. Tematem wędrówki były 
„Mosty, mosteczki, kładki, 
przepusty wodne i przyro-
da Parku Miejskiego”. Spa-
cer po parku przygotowała 
i poprowadziła Anna Nie-
słuchowska-Michowska.
Krystyna Kobus przywi-
tała 20-osobową grupę wier-
szem, napisanym specjalnie 
na tę okazję, a Mieczysław 
Wojecki przekazał uczest-
nikom wycieczki pierwszy 
numer Wejherowskich Ze-
szytów Krajoznawczych pt. 
„Moje Miasto Wejherowo”, 
które zredagował i wydał. 
W książeczce opisuje swoje 
wrażenia jako mieszkańca 
naszego miasta, ukazując 
charakterystyczne miejsca i 
zabytki oraz wymieniając lu-
dzi, których tu poznał. 

Mieszkańcy Wejhero-
wa, w tym seniorzy, bywa-
ją w Parku Miejskim im. 
A. Majkowskiego często i z 
przyjemnością. Chodząc par-
kowymi alejkami zachwycają 
się pięknem przyrody, kana-
łami, mostkami, kładkami, 
drewnianymi przejściami, 
przepustami wodnymi. Park 
to wspaniałe miejsce rekre-

Jedną z form aktywności słuchaczy Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku jest ruch na świeżym powietrzu, a jedną z 
najaktywniejszych grup Stowarzyszenia WUTW są „Wejherowskie 
trampy”. Miłośnicy pieszych wędrówek coraz lepiej poznają swoje 
miasto, łącząc ruch ze zwiedzaniem Wejherowa i okolic.

acji i relaksu, a także roz-
rywki. Odbywają się tam 
wydarzenia kulturalne, w 
których chętnie uczestni-
czą słuchacze WUTW. Gru-
pa seniorów wzięła m.in. 
udział w akcji Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej „Ma-
jowe Popołudnia Muzealne”. 
Uczestnicy spotkania zwie-
dzili Książnicę prof. Gerarda 
Labudy, po której oprowa-
dził ich Roman Drzeżdżon 
z MPiMKP, a  także wysta-
wy czasowe w Muzeum.

„Jak zmienia się las” to 
tytuł kolejnego, czerwcowe-
go spaceru długą, bo 9-kilo-
metrową trasą, prowadzącą 
do młyna i kapliczka Biangi 
do dawnej leśniczówki oraz 
na Cmentarz Żołnierzy Ra-
dzieckich.

Kolejne ciekawe spotka-
nie edukacyjne słuchaczy 
SWUTW miało miejsce w 
ogrodzie dendrologicznym 
przy Nadleśnictwie Wejhe-
rowo. Z wizyty w arboretum 
skorzystało ponad 30 osób. 
Po ogrodzie oprowadził le-
śniczy Piotr Kurek, który 
odpowiadał na liczne pyta-
nia seniorów. Opowiedział, 
na czym polega gospodarka 
leśna i dlaczego wycina się 
tak drzewa w lasach pań-

stwowych. Pan Piotr mówił 
również o deficycie wody w 
lasach i działaniach podej-
mowanych, aby zatrzymać 
wodę poprzez retencję. Po-
ruszono temat zaśmiecania 
lasów i kosztownego sprzą-
tania ich przez Lasy Pań-
stwowe. Mimo, że ogród 
dendrologiczny powstał w 
1997 r., wielu uczestników 
wycieczki odwiedziło go po 
raz pierwszy, oglądając po-
nad 150 gatunków pięknych 
drzew i krzewów. 

11 czerwca „Wejherow-
skie trampy” wybrały się na 
spacer, którego tematem był 
m.in.  „Wejherowski moder-
nizm”. Trasa wiodła od Fil-
harmonii Kaszubskiej, ulicą 
Hallera i ulicą Kalwaryjską 
- obok budowy Wodnych 
Ogrodów i Bazy Harcerskiej 
„Cedron” poprzez Kalwarię, 
Stadion na Wzgórzu Wolno-
ści po Kapliczkę przy Cedro-
nie i park.

O modernizmie w Wejhe-
rowie opowiadały koleżan-
kom i kolegom przewodniczki 
PTTK Teresa Kowalska i 
Renata Makiła, a gospoda-
rze Domu Bogoria przy ul. 
Hallera 14 zaprosili uczest-
ników wycieczki do zwiedza-
nia historycznego budynku. 

Alicja Orszulak

Ciekawe wycieczki po wejherowie

wejherowskie 
trampy na szlaku

Świętowanie rozpoczęło 
się od występu Zakręconych 
Meluzyn, czyli tancerek Te-
atru Tańca GOK Luzino, 
Teatru Tańca Pro GOK, 
Teatru Tańca „Sarasvati” 
oraz Creative Dance. 

Liczni goście korzy-
stali z różnych atrakcji, 
takich jak warsztaty cera-
miczne, plecenie wianków 
lub malowanie na płótnie. 
Dzieci korzystały z oferty 
Grupy Rekonstrukcyjnej 
Pułk Czarnieckiego, uczest-
nicząc w bitwie na piankowe 
szable lub rzucając nożami 
do tarczy. Wróżki Jezior-
nice z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Luzinie czyta-
ły baśnie i przybliżały zwy-
czaje wigilii św. Jana na 
Kaszubach. Nie zabrakło 
warsztatów z makramy, kli-
matycznej muzyki czy ple-
cenia z wikliny. Odbył się 
również efektowny spektakl 
Teatru Zymk.

Punktem kulminacyjnym 
wydarzenia był spektakl 
„Pod lśniącym księżycem”, 
inspirowany „Snem Nocy 
Letniej” W. Szekspira w re-
żyserii i choreografii Sang-
mo Borysiewicz. Spektakl 
baletowy osnuty był wokół 

wyjątkowa Noc Świętojańska

Magia w Luzinie 
Tłumy ludzi odwiedziły 23 czerwca park im. Prof. Gerarda La-

budy w Luzinie, a wszystko to za sprawą Magii Nocy Świętojań-
skiej - imprezy zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury 
pod patronatem Wójta Gminy Luzino. Barwne występy, warszta-
ty, zabawy dla najmłodszych i punkt kulminacyjny wydarzenia, 
czyli spektakl „Pod lśniącym księżycem” zachwyciły uczestników. 

mitologicznych wątków z li-
teratury i uzupełniony o ele-
menty tradycji słowiańskich 
i kaszubskich. W spektaku-
larnym show wzięło udział 
kilkadziesiąt osób, w tym 
tancerki  Teatru Tańca 
GOK Luzino, Teatru Tańca 
Pro GOK oraz Teatru Tańca 
„Sarsavati”. Brawom nie by-
ło końca. Impreza zakończy-
ła się efektownym pokazem 
tańca z ogniem.

Partnerami Magii Nocy 
Świętojańskiej na Kaszu-
bach byli: Starostwo Powia-
towe w Wejherowie, Teatr 
Zymk, Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Leona Rop-
pla w Luzinie, 70. Luzińska 

Wodna Drużyna Harcerska, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Sami Swoi” Kochanowo, 
Rada Chórów Kaszubskich 
i Pułk Czarneckiego. Bar-
dzo pomogli też sponsorzy, 
czyli firmy i instytucje z 
gminy Luzino. Wśród patro-
nów medialnych znalazł się  
„Puls Wejherowa”.  GOK w 
Luzinie dziękuje wszystkim 
osobom, zaangażowanym w 
organizację wydarzenia.

Magia Nocy Świętojań-
skiej na Kaszubach była 
jednocześnie inauguracją se-
zonu letniego, na który GOK 
w Luzinie przygotował wiele  
atrakcji, m.in. koncerty i se-
anse filmowe w parku. 

Fot. Leszek Spigarski

więcej  zdjęć L. spigarskiego na:   facebook.com/Pulswejherowa

kulTuRA I REkREAcJA
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Gryf Wejherowo zajął 19. 
miejsce w tabeli III ligi z do-
robkiem 36 punktów oraz 
stosunkiem bramek 45:64. 
Runda wiosenna w wyko-
naniu Gryfa okazała się cał-
kiem przyzwoita. Wygrane 
z notowanymi wyżej zespo-
łami Kotwicą Kołobrzeg 3:0, 
czy z Sokołem Kleczew oraz 
remisy na wyjeździe z Unia 
Janikowo, Jarotą Jarocin i 
Górnikiem Konin po 1:1 na 
pewno dały trochę radości i 
optymizmu kibicom, ale już 
porażki na swoim terenie 
m.in. z Unią Swarzędz 1:2 
czy Flotą Świnoujście - za-
bolały.

Aby utrzymać się w III 
lidze Gryf musiał zdobyć 
44 punkty, co oznacza że 
do pełni szczęścia zabrakło 
8 punktów. Zabrakło wy-

Piłka nożna 

gryf wejherowo zakończył 
rozgrywki w III lidze

Występujący w rozgrywkach III ligi piłki nożnej mocno odmło-
dzony zespół Gryfa Wejherowo w ostatnim pojedynku rundy re-
wanżowej uległ na wyjeździe Bałtykowi Koszalin 1:0. Był to jednak  
wyrównany pojedynek, w którym również i gryfici mieli swoje sy-
tuacje i szanse na zdobycie bramki. Ostatecznie WKS Gryf przegrał 
i spadł do IV ligi, ale mecz w Koszalinie nie miał już na to wpływu.

granych z Chemikiem Poli-
ce i Górnikiem Konin (były 
tylko remisy), oraz jednego 
zwycięstwa i jednego remi-
su zamiast dwóch przegra-
nych. W sumie to niewiele. 
Cieszyć może, mimo spadku 
z III ligi, rosnąca forma mło-
dych piłkarzy, co jest efek-
tem pracy trenera Grzegorza 
Nicińskiego. Powinno to za-
owocować lepszą postawą w 
rozgrywkach IV ligi. Nie po-
winien to być jeszcze powód 
do rozpaczy. Gra na IV po-
ziomie rozgrywek, to bliższe 
wyjazdy i mniejsze koszty 
utrzymania zespołu. Przy-
pomnijmy, że przykładowo 
kibice Wieczystej Kraków 
bardzo cieszą się z awansu 
do IV ligi i mają zamiar wal-
czyć o awans do wyższych 
poziomów rozgrywek, czego 

życzymy także i wejherow-
skim piłkarzom.

W tym momencie nada-
rza się okazja podzięko-
wać Wiesławowi Ferze, 
wieloletniemu bramkarzo-
wi broniącemu barw Gry-
fa Wejherowo, który jako 
czterdziestolatek postano-
wił zakończyć długą karie-
rę piłkarską. Pożegnanie 
Wiesława Ferry odbyło się 
podczas meczu z Sokołem 
Kleczew. To dzięki takim 
zawodnikom jak on Gryf 
Wejherowo i wejherowscy 
kibice mogli cieszyć się z 
sukcesów w rozgrywkach 
finałowych Pucharu Polski 
(mecze z Legią Warszawa) i 
rozgrywkach II ligi. Warto 
o tym pamiętać, zwłaszcza 
w roku jubileuszu 100-le-
cia klubu.

Dzieci rywalizowały w 
formule pointfighting, nato-
miast kadeci dodatkowo w 
formule light contact. Wśród 
rekordowej liczby 663 za-
wodników z 65 polskich klu-
bów, tytuły Mistrza Polski 
wywalczyły reperezentant-
ki KTS-K GOSRiT  Luzino: 
dwukrotnie Żaneta Stenka 
oraz Agata Drewa, złoto i 

kickboxing

Dwanaście medali
Znakomicie spisali się zawodnicy sekcji kickboxingu KTS-K GO-

SRiT  Luzino podczas Mistrzostw Polski dzieci, kadetów młodszych 
i starszych w kickboxingu w Bałtowie.

srebro dołożyła też starsza 
siostra Agaty, Julia. Tytuł 
wicemistrzyni powędrował 
do debiutującej Ani Klas. 
Agata wywalczyła tytuły w 
kadetkach młodszych, nato-
miast pozostałe dziewczęta 
w kadetkach starszych. 

Bilans zdobyczy medalo-
wych dla Luzina to 5 złotych 
i 2 srebrne medale. Wspólna 

drużyna z powiatu wejhe-
rowskiego: KTS-K GOSRiT i 
Wejherowskie Stowarzysze-
nie Sportowe wywalczyła 12 
medali Mistrzostw Polski. 

Nowy nabór na treningi 
kickboxingu rozpocznie się 
w sierpniu, a treningi rozpo-
cząć będzie można od wrze-
śnia. Szczegóły na www.
sportwejherowo.pl
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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 oraz 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

SPORT

Przy okazji jubileuszu podsumowano PLEBISCyT NA NAJPO-
PULARNIEJSZEGO SPORTOWCA I TRENERA POmORSKIEGO LZS. 

Wśród zawodników zwyciężyła zapaśniczka Bloczek Team 
Pelplin Magdalena głodek. Kolejne miejsca zajęli: krzysztof 
Różnicki - lekkoatleta, Beata topka - lekkoatletka, gevorg sa-
hakyan - zapasy, Paulina stenka - kickboxing, jakub soszka 
- kolarstwo, Aleksander Mielewczyk - zapasy, Patryk Zawada 
- zapasy, Agata kazimierczak - zapasy, szymon Pomian- ko-
larstwo. Wyróżnienia dla nadziei pomorskiego sportu otrzymali: 
Andrzej Dzwonkowski, Filip ostrowski, Miłosz wesołowski - 
Rodło Kwidzyn, wojciech Piotrowski - LKS Żuławy Nowy Dwór 
Gdański i Zuzanna kalbarczyk GOSRiT Luzino. 

Nagrodzono 5 trenerów: Rafała karcza - KTS-K GOSRiT Luzi-
no - kickboxing,  Bartłomieja Pryczkowskiego - GKS Cartusia 
Kartuzy - zapasy, jarosława Ścigałę - ULKS Talex Borzytuchom 
- lekka atletyka, krzysztofa króla - GKS Cartusia Kartuzy - lek-
ka atletyka i Adama Bloka - Bloczek Team Pelplin - zapasy. 

Wyróżnienia otrzymali Olimpijczycy (zawodnicy i trenerzy): 
Andrzej wroński - GLKS morena Żukowo, Leszek kosedowski 
- mLKS Wierzyca Pelplin, józef Zagor, wiesław hartman, ja-
rek krukowski - wszyscy LKS Nadwiślanin Kwidzyn, stanisław 
jaskułka - LKS Puck, jerzy opara - mKS Piast Człuchów oraz 
hieronim głogowski - WLKS Neptun Gdańsk.

Wręczono też wiele okolicznościowych medali i wyróżnień.

75 lat Ludowych Zespołów sportowych

jubileusz w Luzinie
Zrzeszenie LZS świętuje w tym roku swój piękny jubileusz. Ob-

chody 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu mia-
ły miejsce 18 czerwca w Luzinie. Pomimo upalnej aury do Luzina 
dotarło wielu sportowców, trenerów, działaczy, samorządowców, 
sponsorów i przyjaciół LZS z Pomorza i wielu zakątków Polski. 

Po mszy św. w koście-
le parafialnym pw. Matki 
Bożej Różańcowej, odpra-
wionej przez luzinianina 
ks. prof. Jana Perszo-
na, uroczystości przenio-
sły się do hali sportowej 
Gminnego Ośrodka Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki 
im. Macieja Płażyńskiego. 

Wszystkich powitał 
prezes Pomorskiego LZS 
Piotr Klecha, a otwarcia 
gali dokonał Wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer. 

Po uroczystej gali 
zwiedzano wystawę, któ-
ra jest zaczątkiem plano-
wanego Muzeum Sportu 
Wiejskiego. Podziwia-
no przekazane pamiątki 
i eksponaty. Wystawa, 
której powstanie koordy-
nował Jan Trofimowicz 
eksponowana będzie do 
końca bieżącego roku w 
Luzinie.

Nagrodzeni sportowcy i trenerzy
W zawodach piłkarskich zwyciężyła drużyna miennik Team Luzi-

no, przed Bazą Lotniczą Siemirowice III (gmina Cewice), LZS Suchoc-
ki Zelewo (gmina Luzino) oraz Dąbrówka Linia (gmina Linia). W piłce 
plażowej kobiet najlepsza była gmina Pruszcz Gdański przed gminą 
Wejherowo i gminą Puck. W siatkówce mężczyzn na trawie trzecie 
miejsce zajęła gmina Luzino, a wśród siatkarek na trawie dwa pierw-
sze miejsca zajęły zawodniczki z Bolszewa i gminy Wejherowo. 

Sukcesy odnosili reprezentanci Luzina. Wśród tenisistów stoło-
wych w kategorii OPEN  drugie miejsce zajęły tenisistki GOSRiT Lu-
zino - magda i Katarzyna Płotka.  W rozgrywkach kaszubskiej gry w 
karty „Baśka" - Luzino zajeło trzecie miejsce, a indywidulanie wygrał 
Bogdan Rydyk. W przeciąganiu liny mężczyzn drugą lokatę zajęli 
siłacze z Apollo Wejherowo, a wśród pań zwyciężyła reprezentacja 
Zelewa (gmina Luzino). W rzutach kaloszem przez wójtów trzecie 
miejsce wywalczył wójt Jarosław Wejer. W trójboju samorządowym 
Grzegorz Szlas zajął trzecie miejsce. W rzutach ringo drugi był Wie-
sław Trepczyk, a w konkursie wyciskania ciężarka 17,5 kg w kategorii 
do 85 kg zwyciężył Dawid Kołacz. W Kaszubską Buczkę (przypomina 
unihokej na trawie), Luzino zajęło drugą lokatę.

Rywalizacja motocyklistów „Złoty Kask” na zabytkowych 
motorach wzbudziła wielki zachwyt publiczności. Wśród dzie-
ci zwyciężył Rajan Gozdecki z Luzina, a kat. dorosłych - Dariusz 
Falkowski przed Arkadiuszem Klebą - obaj z Luzina oraz Sewe-
rynem Słowi. Podczas Igrzysk odbył się specjalny pokaz drwali. 
Zwieńczeniem rywalizacji były zawody bojowe drużyn strażac-
kich OSP. Uczestnicy i kibice mogli skosztować pyszności, które 
przygotowały panie z kół KGW: Zelewo, Kochanowo i Strzepcz. 

jubileuszowe Igrzyska LZs

Rywalizacja i zabawa
Luzino 19 czerwca było areną V jubileuszowych 

wojewódzkich Igrzysk LZs. o Puchar Marszałka wo-
jewództwa Pomorskiego rywalizowali reprezentan-
ci 25 gmin i miast Pomorza. wygrała reprezentacja 
gminy Pruszcz gdański przed gminami: Puck, Luzi-
no i wejherowo.
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Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIstRAtoR
NIeRuChoMoŚCI

O G Ł O S Z E N I E

AkTuAlnOścI

Punkt kontroli zorganizowano w Wejherowie na dodat-
kowej jezdni równoległej do drogi rajowej nr 6,  tj. 291,5 
km drogi, jadąc w kierunku Bolszewa. Policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego kontrolują autokary codziennie, 
po wcześniejszym co najmniej 24-godzinnym zgłoszeniu, 
przed planowaną kontrolą. Kontrola powinna być przepro-
wadzona bez pasażerów.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem maila na 
adres: komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl. Wia-
domości odbierane są w godzinach pracy sekretariatu (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30). W zgło-
szeniu należy podać planowaną godzinę, na którą autokar 
podjedzie do stałego punktu kontroli wraz z nr kontakto-
wym do zgłaszającego.

Punkt kontroli autokarów

Najważniejsze
bezpieczeństwo 

Na początku wakacji wzrasta zaintere-
sowanie kontrolami autokarów, przewożą-
cych dzieci i młodzież na różnego rodzaju 
obozy. Wejherowska Policja zorganizowa-
nia stały punkt kontroli autokarów prze-
wożących dzieci. 

Brawura na drodze
W Przetoczynie na ul. Pomorskiej, 27-letni kierowca 

volkswagena nie dostosował prędkości do warunków dro-
gowych, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czo-
łowo z ciężarowym manem. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a 
kierowcę volkswagena przewieziono do szpitala. 

W Rumi na ul. Kamiennej 37-latek, kierujący volkswage-
nem passatem, stracił panowanie nad autem, zjechał na prze-
ciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z audi, którym kierowała 
39-latka. Kobieta została przewieziona do szpitala. Kierowcy 
byli trzeźwi. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do 
lat 3, a jeżeli następstwem wypadku będzie śmierć innej oso-
by albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Długa lista przestępstw
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiato-

wej Policji w Wejherowie zatrzymali 25-latka, który odpo-
wiedzialny jest aż za 16 kradzieży i włamań oraz posiadania 
narkotyków.  mężczyzna włamywał się do domów, mieszkań i 
piwnic, skąd kradł elektronarzędzia, rowery, perfumy, kosme-
tyki, telefon i pieniądze, miał też narkotyki. W związku z tym, 
że 25-latek działał w ramach powrotu do przestępstwa, został 
tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. 

Za kradzież w włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności, za kradzież mienia do 5 lat pozbawienia wolno-
ści, za posiadanie narkotyków do 3 lat pozbawienia wolności.

100 gramów
Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 44-latka, który miał 

prawie 100 gramów narkotyków.  W działaniach brał udział 
funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni 
oraz pies Edek. Ponadto policjanci zabezpieczyli u zatrzy-
manego kilka tysięcy złotych. Za posiadanie narkotyków 
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Piłeś, nie jedź!
Pomimo wielu apeli i przestróg ze strony Policji, niedawno 

zatrzymano kolejnych 7 nietrzeźwych kierowców. Sprawcami 
byli mężczyźni w wieku od 29 do 64 lat. Dwóch kierujących 
miało ponad 2,5 promila w organizmie, a jeden był w stanie 
nietrzeźwości i dodatkowo posiadał dożywotni zakaz prowa-
dzenia pojazdów. 

Wcześniej w Gościcinie zatrzymano 39-latka, który jadąc 
samochodem Kia, stracił nad nim panowanie i uderzył w bra-
mę, po czym uciekł. Został szybko ujęty, a policjanci ustalili, 
że kierowca nie posiada uprawnień do kierowania. Badanie al-
ko-testem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, spo-
wodowanie kolizji, jazdę bez uprawnień grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania wszelkimi pojaz-
dami mechanicznymi oraz dodatkowa odpowiedzialność za 
popełnione wykroczenia.

Niebezpieczny żywioł 
W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” po-

licjanci oraz ratownicy WOPR apelują o to, aby wybierając się 
nad wodę zabrać ze sobą przede wszystkim zdrowy rozsądek i 
odpowiedzialność. Należy korzystać ze strzeżonych kąpielisk i 
przestrzegać zasad związanych z możliwością kąpieli (czerwo-
na flaga oznacza zakaz kąpiel)i. Nie należy wchodzić do wody, 
gdy jej temperatura jest niska oraz w trakcie burzy, ani wbiegać 
do wody, gdy ciało jest nagrzane. Nawet po najmniejszej dawce 
alkoholu nie wchodź do wody! Nie przeceniaj swoich możliwo-
ści i umiejętności pływackich.

Korzystając ze sprzętów pływających zwracaj uwagę przede 
wszystkim na bezpieczeństwo. Wypływając rowerem wodnym, 
kajakiem lub łódką zawsze zakładaj kapok lub kamizelkę ra-
tunkową. Pamiętajmy, że morze, jezioro, rzeka czy basen to nie 
tylko relaks, ale również szereg zagrożeń. W razie zagrożenia 
wezwijmy pomoc dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Z POLICJI  * Z POLICJI  * Z POLICJI

skuteCZNA RekLAMA 
w PuLsIe wejheRowA

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl


