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Witaj szkoło!

Uczniowie powrócili do swoich szkół i normalnej nauki. W pięciu wejherowskich szkołach podstawowych, 
zarządzanych przez samorząd miasta, naukę rozpoczęło we wrześniu br. prawie 4,5 tysiąca uczniów, w tym 
prawie 500 pierwszoklasistów. Do dwóch wejherowskich przedszkoli samorządowych uczęszczać będzie po-
nad 520 dzieci. Niektóre obiekty oświatowe zostały częściowo wyremontowane i odnowione, co kosztowało 
miasto ponad 700 tysięcy złotych. O inwestowaniu w wejherowską oświatę i nie tylko rozmawiamy z Ar-
kadiuszem Kraszkiewiczem, zastępcą prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych.    Str. 7

         uwaga kierowcy!
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskie-
go informuje, że w związku z realizacją robót budow-
lanych na drodze powiatowej na odcinku tartaczna 
- przemysłowa nastąpi zmiana organizacji ruchu.
planowany termin obowiązywania zmian: 9.09.br.  
Na czas realizacji robót na ulicy Przemysłowej, na od-
cinku objętym przebudową, będzie odcinkowo wpro-
wadzany ruch wahadłowy.
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W ramach akcji „KLIMA-
Tycznie w Wejherowie” miasto 
zachęca do zmiany nawyków na 
bardziej ekologiczne np. poprzez 
zbiórkę pustych doniczek ogro-
dowych z tworzyw sztucznych po 
sadzonkach w punkcie PSZOK. 
Na cmentarzu  komunalnym 
przy ul. Roszczynialskiego zo-
stanie wydzielona półka, na 
której będzie można odstawić 
znicze do ponownego wykorzy-
stania. Chętni mieszkańcy będą 
mogli otrzymać sadzonki drzew i 
krzewów do posadzenia na swo-
ich posesjach. 

Bieżący miesiąc będzie obfi-
tował w inne ciekawe wydarze-
nia m.in. zajęcia edukacyjne dla 
dzieci prowadzone przez Dział 
Edukacji Przyrodniczej WZNK, 
Nadleśnictwo Wejherowo, Wej-
herowskie Centrum Kultury, Za-
kład Usług Komunalnych sp. z o. 
o. i Miejski Zakład Komunikacji 
sp. z o. o. oraz Bibliotekę Miejską.

Pojawi się m.in. propozycja 
korzystania z komunikacji miej-
skiej  w ramach Dnia bez Sa-
mochodu. Zwieńczeniem akcji 
„KLIMATycznie w Wejherowie” 
będzie coroczna akcja „Sprząta-
nie Świata”, zaplanowana na 17 
września (szczegóły w harmono-

Propozycja ponownego wykorzystania zniczy i doniczek, przekazywanie sa-
dzonek drzew i krzewów dla mieszkańców, akcja sprzątania świata i zajęcia 
ekologiczne - to niektóre z wydarzeń w ramach cyklu „KLIMATycznie w Wej-
herowie”. Celem akcji ekologicznych prowadzonych we wrześniu jest zachęce-
nie mieszkańców do ochrony środowiska, czyli zmiany codzinnych nawyków, 
które temu służą.

gramie obok). 
Działania w Wejherowie są 

elementem akcji ekologicznych 
prowadzonych w całej metropo-
lii nad Zatoką Gdańską.

- W dzisiejszych czasach eko-
logia przestaje już być niszo-
wym tematem, coraz więcej osób 
uświadamia sobie, że musimy 
zmierzyć się z wieloma proble-
mami, zagrażającymi naszej 
planecie, które będą wymagały 
od nas wypracowania w społe-
czeństwie odpowiedzialnych po-
staw ekologicznych i nie są to 
puste slogany - mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa ds. rozwoju 

miasta - Dlatego od kilku lat 
wszelkie inicjatywy podejmo-
wane w naszym mieście są nie-
zwykle ważnym katalizatorem 
zmian proekologicznych, gdyż 
przynoszą korzyści nie tylko dla 
środowiska, ale też poprawiają 
jakość życia mieszkańców. Ma-
jąc na uwadze, że zmiany należy 
rozpoczynać od siebie, już przed 
pandemią zrezygnowaliśmy w 
urzędzie z zakupu wszelkich 
napojów w pojemnikach plasti-
kowych. Zachęcamy do zmiany 
nawyków na bardziej ekologicz-
ne oraz do aktywnego udziału w 
wydarzeniach organizowanych 
przez miasto!

•  2-16 września – konkurs plastyczny dla dzieci ”Bezpiecznie i zdrowo 
dzięki zrównoważonej mobilności” - zgłoszenia w WCK. 

•  2–20 września - „kwitnące drzewa i krzewy dla Wejherowa” – skła-
danie wniosków w UM w Wejherowie, tel. 58 677 71 06

• 7 września – projekt edukacyjny „Rok w przyrodzie” – warsztaty dla 
dzieci i młodzieży - zgłoszenia: Biblioteka Miejska w Wejherowie

• 10 września – godz. 10.00 spacer z leśnikiem, zgłoszenia: wejhero-
wo@gdansk.lasy.gov.pl, Nadleśnictwo tel. 58 672 98 06   (szczegóły na str. 3)

• 11 września godz. 17 – NoC NIEtopERZY– prelekcja i zajęcia w 
OEPL Muza, zgłoszenia: malgorzata.hoppe@gdansk.lasy.gov.pl, 58 672 98 
06 (Nadleśnictwo Wejherowo)

• 13 września, godz. 9:00 – „Bezpieczne dokarmianie ptaków wolno 
żyjących”– zapisy otwarte do 9 września: dep@wznk.pl, tel. 668 686 490 
(WZNK Dział Edukacji Przyrodniczej) 

• 14 września – spektakl ekologiczny „Dusza Lasu” dla szkół w Filhar-
monii Kaszubskiej (UM Wejherowo)

• 16–22 września – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 
•  16 września, godz. 12:00 – zajęcia tworzenia „jEŻostREFY” w par-

ku Miejskim,  zgłoszenia: dep@wznk.pl, tel. 668 686 490 do 13.09 (WZNK 
Dział Edukacji Przyrodniczej) 

• 17 września – warsztaty artystyczno-ekologiczne: „Jak przekształcić 
surowce wtórne w dzieło sztuki?” (WCK)

• 17 - 19 września – Akcja „sprzątanie Świata” 
•  20 września - 11 października – wystawa pokonkursowa w Foyer Fil-

harmonii Kaszubskiej (WCK)
• 20-25 września – zbieranie niepotrzebnych doniczek ogrodowych 

w PSZOK (ZUK – PSZOK)
• 22 września – Dzień Bez samochodu (MZK)
• 23 września godz. 9:00 –  prelekcja „Działania na rzecz dobrego 

klimatu w naszej małej ojczyźnie”; zapisy otwarte: dep@wznk.pl, tel. 
668 686 490 do 21 września

• 24 września 12:00 – zajęcia tworzenia „jEŻostREFY” w Parku Miej-
skim, zgłoszenia na: dep@wznk.pl, tel. 668 686 490 do 13 września (WZNK 
Dział Edukacji Przyrodniczej) 

• 27 września 10:00 – warsztaty edukacyjne „O pracy leśnika/ Ochro-
na owadów zapylających wraz z warsztatami wyrobu świeczek z natural-
nego wosku” – zajęcia w grupach dla dzieci, zgłoszenia: izabela.pleskot@
gdansk.lasy.gov.pl, 58 672 98 06 

• 28 września 12:00 – zajęcia tworzenia „jEŻostREFY” w ogrodzie 
Nadleśnictwa Wejherowo ul. Sobieskiego 247, zgłoszenia: dep@wznk.pl, 
tel. 668 686 490 do 13 września

Ekopropozycje dla mieszkańców

kLIMAtycznie w Wejherowie harmonogram wydarzeń 

Akty nominacji wręczyli: 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz i 
komendant Straży Miejskiej 
Zenon Hinca. Wyróżnienia 
za wzorową służbę otrzymali 
również inni strażnicy i pra-
cownicy cywilni.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt stwierdził, że jest Fot. Urząd Miejski

Dwaj aplikanci Straży Miejskiej - Rafał Malewski i Sebastian Ostaszewski odebrali 
mianowania na stopień młodszego strażnika. Był to jeden z elementów Dnia Strażnika. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się ze strażnikami i pracownika-
mi wejherowskiej Straży Miejskiej, aby podziękować im za sumienną i rzetelną służbę 
na rzecz bezpieczeństwa w mieście.

dumny z wejherowskich 
strażników i nie wyobraża 
sobie funkcjonowania Wej-
herowa bez Straży Miejskiej. 

- Nasi strażnicy od po-
czątku cieszyli się i cieszą 
do dziś szacunkiem i uzna-
niem wielu mieszkańców 
miasta, bowiem służą po-
mocą i należycie wykonują 
swoje obowiązki. Czuwają 

nad spokojem i porządkiem 
publicznym w mieście – po-
wiedział K. Hildebrandt.

Komendant Zenon Hin-
ca przypomniał, że dzień 29 
sierpnia jako Dzień Strażni-
ka wiąże się z uchwaleniem 
przez Sejm RP ustawy o stra-
żach gminnych i miejskich z 
1997 roku, a ta ustawa jest 
podstawowym dokumentem 

prawnym, na którym opiera 
się działalność Straży Miej-
skiej w Wejherowie. Wejhe-
rowska Straż Miejska jest 
formacją samorządową, po-
wstała jako jedna z pierw-
szych w naszym kraju i pełni 
służbę całodobowo współpra-
cując blisko z Policją, Strażą 
Graniczną oraz innymi służ-
bami publicznymi.

Dzień strażnika Miejskiego

Dwaj strażnicy miejscy otrzymali nominacje na wyż-
sze stopnie służbowe.
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Było ładne, słoneczne po-
południe kiedy Sfarko, Or-
łowski i Bokserski zbliżali 
się do rogu kamienicy, za 
którą znajdował się duży 
trawnik. Tam właśnie, po 
powrocie ze swojej zamor-
skiej wakacyjnej rezydencji, 
Wielki Deweloper wyzna-
czył spotkanie z całą szajką. 

- Dlaczego mamy spo-
tkać się w środku miasta? 
Przecież tam wszyscy nas 
razem zobaczą i jak tu po-
gadać? - dziwił się Sfarko, 
gdyż dotychczas spotykali 
się w ustronnych miejscach. 
Ostatnio przecież konspiro-
wali na cmentarzu. 

Kiedy minęli róg ka-
mienicy ich oczom ukazał 
się stojący na trawniku .... 
wielki gotowy do lotu balon! 
Przy nim stał Wielki De-
weloper i Gruby Mecenas. 
Tradycyjnie bez powitania 
i choćby jakiegoś „dzień do-
bry” szef rozkazał: 

- No, wsiadajcie natych-
miast do kosza!

Cała trójka stanęła z lek-
ko niedowierzającymi mi-
nami, otwierając usta ze 
zdziwienia niczym dzieci 
oglądające w cyrku popisy 
tresera z pieskami wykonu-
jącymi fikołki. 

- Co tak oczy wybałusza-
cie? - rzucił Wielki Dewelo-
per irytując się, że Sfarko, 
Orłowski i Bokserski nie ro-
zumieją jego genialnego pla-
nu - Polecimy balonem i nikt 
nas w górze nie podejrzy i 
nie podsłucha. Piękna wy-
cieczka, no nie?

Nie będąc przekonanymi 
do nieco nowobogackich ka-
prysów szefa, ale bojąc się je-
go złości, Sfarko, Orłowski i 
Bokserski bez szemrania za-
jęli miejsce w koszu pod ba-
lonem. Jako ostatni chciał 
wejść Gruby Mecenas.

- A ty gdzie mi się tu ła-
dujesz? Worka cementu nie 
zabieramy! - z drwiną w gło-
sie zganił go Wielki Dewelo-
per. Po tych słowach wyraz 
twarzy Grubego Mecenasa 
zdradzał brak myśli, więc 
Wielki wyrwał go ze stanu 
zawieszenia tłumacząc z 
pełną szczerością:

- No przecież grubasie z 

opowiadania polityczne Dr. pulsa – odcinek 4

podniebna eskapada i zasłona dymna
tobą nie wystartujemy, cię-
żar byłby za duży. Jedź do 
pałacu i czekaj na mnie. 

Gruby, chociaż czuły na 
punkcie swojego brzucha, 
nie śmiał pisnąć słowa, tyl-
ko posłusznie spuścił głowę 
i odszedł od balonu. 

Czerwono-niebieska bań-
ka powoli uniosła się w górę. 
Wielki Deweloper dłuższą 
chwilę patrzył z satysfak-
cją na narastający strach w 
oczach trzech pasażerów, po 
czym powiedział poważnie:

- Już ostatnio wam mówi-
łem, że w miasteczku ludzie 
wiedzą, że robimy zamach 
i chcemy obalić burmistrza 
Mikołaja. Ludzie się poła-
pali, że wam płacę za hejt i 
kłamstwa w internecie, ata-
ki i oczernianie burmistrza, 
bo on nie chce mi pomóc w 
budowie bloków na rzeką 
i dlatego chcemy go znisz-
czyć. Gazetkę też łączą z mo-
ją kasą. Musimy coś zrobić, 
bo jest coraz gorzej.

Wyraźnie niezadowolo-
ny z takiego obrotu sprawy 
Wielki Deweloper dodał:

- Dlatego teraz napisze-
cie paszkwile w waszym 
stylu, że to ja miałem po-
dobno jakieś konszachty z 
Burmistrzem Mikołajem i 
niby podejrzane interesy 
robiliśmy, he he. 

- Ja mam szefa obsma-
rować ...  - płaczliwym gło-
sem zaczął Sfarko, zdając 
się prosić o wybaczenie za 
same głośno wypowiedzia-
ne słowa o takim zamiarze 
- Ale jak?

- Srak! Co jak? Normal-
nie, to ma być taka zasło-
na dymna - podniósł głos 
Wielki Deweloper irytując 
się z powodu niezrozumie-
nia jego kolejnego genialne-
go planu - To ma odsunąć 
podejrzenia ode mnie, że 
wam płacę i kazałem zor-
ganizować całą tę nagonkę 
na Burmistrza. 

Patrząc z wysokości na 
małe poruszające się w dole 
punkciki Wielki Deweloper 
pogardliwie podsumował z 
uśmiechem:

- Robaczki na dole w to 
uwierzą...

Sfarko dalej kręcił z nie-

dowierzaniem głową, a oczy 
mu się zaszkliły. Wielki De-
weloper machał ręką i zwró-
cił się do Bokserskiego:

- Gazetka będzie?
- Tak jest, szefie! - odpo-

wiedział stając na baczność 
Bokserski. 

- No, tylko żeby było 
mniej o Jedynie Słusznej 
Partii, a zwłaszcza zdjęć na-
szego znajomego Działacza 
Fotoamatora z fejsbuka, bo 
za bardzo widać, że ściśle z 
nimi współpracujemy …

I tu Wielki Deweloper 
nie skończył zdania, tylko 
rzucił się w stronę Orłow-
skiego. Już od jakiegoś cza-
su zerkał na niego z ukosa. 
Orłowski wypatrując spi-
sków i układów w mia-
steczku, z dłonią przy czole 
w formie daszku nad ocza-
mi, co by lepiej widzieć w 
słońcu, niebezpiecznie wy-
chylił się z balonu. Wielki 
Deweloper złapał go z tyłu 
za koszulę niczym małego 
kota za kark, wciągał gwał-
townym ruchem do kosza i 
krzyknął:

- Życie tobie niemiłe?! 
Nie jesteś orłem ani ja-
strzębiem, tylko zwykłym 
nielotem. Jak wypadniesz 
to myślisz, że trafisz w fon-
tannę? Siadaj na tyłku w 
kącie i się nie ruszaj!

Oszołomiony Orłowski 
skulił się na dnie kosza i 
nie odzywał więcej. Cała ak-
cja rozbujała nieprzyjemnie 

kosz. Sfarko, który od po-
czątku tej eskapady zdra-
dzał największy strach, pod 
wypływem bujania kurczo-
wo chwycił się liny. Na jego 
twarzy pojawił się grymas 
bólu, ujawniający również 
problemy gastryczno-jelito-
we, po czym dało się odczuć 
nieprzyjemną woń...  Bok-
serski pod wpływem stresu 
zaczął chichotać bez sensu. 

- No nie wytrzymam! Czy 
ja muszę pracować z wa-
riatami? – żalił się na głos 
zrezygnowany Wielki De-
weloper - Ludzie o was tak 
mówią i zaraz przyznam im 
rację. Lądujmy, bo albo so-
bie krzywdę zrobicie albo 
mi kosz zapaskudzicie albo 
traficie do wariatkowa. A ja 
razem z wami! 

Sfarko, Orłowski i Bok-
serski dochodzili do siebie 
kilka dni po podniebnym spi-
skowaniu. Humory popra-
wiła im sowita wypłata od 
Wielkiego Dewelopera, więc 
ochoczo wrócili do oczernia-
nia Burmistrza Mikołaja i 
brudnej roboty w internecie. 

Ciąg dalszy nastąpi….

Dr Puls 

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

Fot. pixabay.com

Przygotowane zostaną stanowiska, w których dyżurować 
będą m.in. rachmistrzowie spisowi. Punkt czynny będzie w 
godz. 10-13. Oprócz tego organizatorzy zaplanowali wiele 
atrakcji, wśród których m.in. fotobudkę, animacje dla dzieci 
i dorosłych, zabawy i gry z nagrodami. 

Samo spisanie się nie jest skomplikowane i zajmuje mak-
symalnie kilkanaście minut. Nie trzeba mieć ze sobą dowodu 
osobistego, wystarczy znać swój PESEL. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
roku rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 
roku. W Wejherowie do tej pory spisanych jest ok. 40% 
mieszkańców. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą sko-
rzystać m.in. z mobilnego punktu spisowego lub skorzystać 
z pomocy urzędników w wejherowskim magistracie przy ul. 
12 Marca 195.

W badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 31 
marca 2021 r.

11 września spiszesz się 
na wejherowskim rynku 

Mobilny punkt
spisowy

W najbliższą sobotę, 11 września pod-
czas Turnieju „Streetball Małego Trój-
miasta Kaszubskiego”, na wejherowskim 
rynku uruchomiony zostanie mobilny 
punkt spisowy w ramach Narodowego 
Spisu Powszechnego. 

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
W spisie ludności i mieszkań zbierane są dane dotyczą-

ce: struktury demograficznej, w tym - płci, wieku, stanu cy-
wilnego prawnego i faktycznego, poziomu wykształcenia, 
aktywności zawodowej, w tym m.in. - zawodu wykonywa-
nego, lokalizacji miejsca pracy, wymiaru czasu pracy, źródeł 
utrzymania (ale nie wysokości dochodów), niepełnospraw-
ności, kraju pochodzenia, obywatelstwa, przynależności 
narodowo-etnicznej i języka, jakim posługujemy się w 
domu, wyznania, migracji wewnętrznych i zagranicznych, 
składu osobowego i rodzaju więzi członków rodzin i gospo-
darstw domowych, a także warunków mieszkaniowych.

W ramach wrześniowej akcji „kLIMAtycznie w Wejhe-
rowie” (o której piszemy na str. 2) Nadleśnictwo Wejhe-
rowo zaprasza jutro, tj. 10 września na szczególny spacer 
do lasu, a dokładnie na krótką wędrówkę z leśnikiem. 

Grupa zainteresowanych wyrusza z parkingu leśnego przy wej-
herowskim szpitalu o godzinie 10.00. Trasa marszu wyniesie około 
3 km, po czym wszyscy wrócą w miejsce zbiórki.

Na trasie leśnik opowie o tym, czym się zajmuje. Będzie można 
posłuchać o hodowli, użytkowaniu i ochronie lasu. Oprowadzający 
po lesie postara się „odczarować”, czyli pokazać las. Aby określić li-
czebność grupy należy przesłać zgłoszenie na adres: wejherowo@
gdansk.lasy.gov.pl  z dopiskiem w temacie „Spacer z leśnikiem”.

pospaceruj z leśnikiem

Możesz poznać las
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- Od momentu przeję-
cia „wejherowskiego medy-
ka” jako szkoły policealnej 
dokonaliśmy gruntownej 
modernizacji jej bazy i wy-
posażenia. Wprowadziliśmy 
stały mechanizm dostoso-
wywania oferty edukacyjnej 
szkoły po potrzeb środowi-
ska, pracodawców i rynku 
pracy w branżach okołome-
dycznych zdrowia i srebrnej 
gospodarki. Dzisiaj pozycję 

W powiatowych szkołach 

uroczysta inauguracja roku szkolnego 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Po wakacyjnej przerwie naukę w powiatowych szkołach rozpoczęło ponad 8,5 tysięcy uczniów. Powiatowa inauguracja roku szkol-
nego 2021/2022 odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” (Elektryk) w Wejherowie oraz w 
Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa (Medyk) z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i wojewody 
pomorskiego Dariusza Drelicha.

- Mimo konieczności 
zachowania rygorów sani-
tarnych oraz znaczących 
zachwiań na rynku pracy, 
w ostatnim czasie przepro-
wadziliśmy szereg bieżą-
cych remontów i inwestycji 
oraz działań planistycznych 
o wartości przekraczającej 
5,5 miliona złotych. Wśród 
tych inwestycji jest roz-
budowa I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Powiato-
wym Zespole Szkół nr 1 w 
Wejherowie. 

W najbliższym czasie 
podejmiemy także roz-
budowę Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Spe-
cjalnego w Wejherowie. 
Ponadto kompletujemy 
dokumentację dalszej roz-
budowy Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 2 w Rumi 

starosta wejherowski gabriela Lisius

szkoły i jej absolwentów le-
gitymuje ścisła współpraca 
z licznymi ośrodkami zdro-
wia, domami pomocy spo-
łecznej, hospicjami, a w 
szczególności ze Szpitalem 
Specjalistycznym im. Flo-
riana Ceynowy w Wejhero-
wie i Kaszubsko-Pomorską 
Szkołą Wyższą w Wejhe-
rowie – mówiła podczas 
inauguracji starosta wej-
herowski Gabriela Lisius.

Warto podkreślić, że 
szkoły prowadzone przez 
Powiat Wejherowski cieszą 
się od lat rosnącym uzna-
niem i atrakcyjnością i są 
chętnie wybierane przez 
uczniów kończących na-
ukę w szkole podstawowej. 
Gwarantują możliwość 
wszechstronnego rozwoju, 
zarówno uczniom, jak i na-
uczycielom. Wyróżniają się 
wysoko wykwalifikowaną 
i doświadczoną kadrą pe-
dagogiczną, nowoczesnymi 
pracowniami technicznymi 
i zawodowymi oraz bardzo 
dobrą bazą lokalową.

Dowodem na systema-
tyczne nakłady w oświatę 
jest długi szereg inwestycji 
infrastrukturalnych i dopo-
sażenia szkół realizowany 
od 2017 r. przy dofinanso-
waniu ze środków unijnych 
w ramach RPO WP na lata 
2014-2020, na które wraz 
ze stażami i praktykami 
uczniowskimi wydatkowa-
no kwotę ponad 35 milio-
nów złotych. Inwestycje te 
prowadzone były m.in. w 
PZS nr 2 oraz w Powiato-
wym Zespole Szkół Police-
alnych w Wejherowie. 

Obecnie powiat procedu-
je dwie aplikacje oświato-
we do rządowego programu 
wsparcia w ramach „Pol-
skiego Ładu” o wartości 
prawie 20 milionów złotych. 

Ponadto samorząd osza-
cował potrzeby wsparcia 
infrastruktury oświatowej 
Powiatu Wejherowskiego 
do kolejnej alokacji środ-
ków unijnych na lata 2021-
2027 na kwotę ponad 50 
milionów złotych.

- Życzę wszystkim do-
brego i spokojnego roku 
szkolnego, wypełnionego 
zdobywaniem wiedzy, roz-
wijaniem zainteresowań, a 
w szczególności życzę Pań-
stwu i nam wszystkim – 
nauczycielom, rodzicom i 
młodzieży, pracownikom 
administracji i obsługi 
– zdrowia i odporności, 
stacjonarnego trybu na-
uczania oraz niewyczerpa-
nych pokładów wzajemnej 
życzliwości nauczycieli, ro-
dziców i młodzieży – powie-
działa podczas inauguracji 
roku szkolnego starosta 
Gabriela Lisius.

oraz budowy faktycznie 
trzech nowych szkół przy 
PZS w Redzie oraz PZS nr 
3 i PZS nr 4 w Wejhero-
wie. Takie wyzwania in-
westycyjne na najbliższe 
lata stawiają przed nami 
demografia i dodatnia 
migracja w dynamicznie 
rozwijającym się Powie-
cie Wejherowskim.

Inwestujemy w edukację

Inauguracja w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie.Rozpoczęcie roku w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Trzydziestu nauczycieli 
z placówek prowadzonych 
przez Powiat Wejherow-
ski przystąpiło do egza-
minów na kolejny stopień 
zawodowy. 19 nauczycieli 

Nauczyciele z powiatu
otrzymali akty mianowania

Dzisiaj, na sygnał pierwszo-wrześniowego dzwonka, jak każdego roku, przybyliśmy  do naszych szkół, na spotkanie z 
wiedzą i z przyjaciółmi. Wielu z nas z wytęsknieniem czekało na tę chwilę – na czas powrotu do „normalności”,  której w 
ostatnim czasie bardzo nam brakuje.  

Rok szkolny 2020/21 był dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Czas edukacji zdalnej, mimo początkowej radości, okazał się 
czasem nad wyraz uciążliwym. Jak wszyscy doskonale wiemy, był to okres rozłąki, nie tylko ze szkolną ławą, atmosferą szkolne-
go korytarza i jego gwaru, ale także z nauczycielami, a nade wszystko z rówieśnikami, naszymi kolegami i koleżankami. Eduka-
cja zdalna była dla wielu także źródłem problemów i stresu. Nie ma chyba wśród nas osoby, która nie odczułaby negatywnych 
skutków ubiegłego roku szkolnego. 

Rok szkolny, u którego progu właśnie stoimy, nie musi być taki sam. Może być taki, jak te sprzed pandemii. Nie pozwólmy, 
aby szkolny korytarz był nam znany już tylko ze wspomnień i ekranu telewizora. Dzisiaj to właśnie my jesteśmy odpowiedzialni 
za swoje zdrowie, a także zdrowie naszych kolegów i koleżanek. Przed nami wszystkimi jest więc niezwykle odpowiedzialne za-
danie. Nie pozostawajmy obojętni na ludzkie dramaty, których od ponad roku jesteśmy świadkami. 

Dlatego też apelujemy do Was, jako znajomi, rówieśnicy, a także Wasi reprezentanci, ci którym zaufaliście, szczepmy się! 
Wybierając nas na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego, obdarzyliście nas ogromnym mandatem zaufania, 
którego nie chcemy, nie możemy zawieść. Właśnie dlatego, zwracamy się do Was z tą prośbą, czując się odpowiedzialni za nas 
wszystkich, społeczność szkolną Powiatu Wejherowskiego. Skorzystajmy z tego, że możemy się zaszczepić i zdajmy już teraz eg-
zamin dojrzałości. Niech czas edukacji zdalnej odejdzie do lamusa historii – razem możemy tego dokonać. Zadbajmy o siebie, o 
naszych bliskich i rówieśników, nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

Do zobaczenia na szkolnym korytarzu. 

31 sierpnia br. odbyło się na uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów mianowania na-
uczycielom powiatowych szkół, którzy zdali egzamin przed Powiatową Komisją Egzami-
nacyjną i decyzją Zarządu Powiatu Wejherowskiego uzyskali awans zawodowy. 

uzyskało stopień nauczy-
ciela mianowanego, a ko-
lejnych 11 awansowało na 
stopień nauczyciela dyplo-
mowanego. 

– Serdecznie gratuluję 

uzyskania kolejnego stop-
nia awansu zawodowego 
oraz życzę dalszych suk-
cesów w pracy. Cieszę się, 
że mamy coraz bardziej 
wyszkoloną kadrę pedago-

giczną, która dba o eduka-
cyjną przyszłość naszych 
uczniów – mówiła Staro-
sta Wejherowski Gabrie-
la Lisius.

Apel Młodzieżowej Rady powiatu Wejherowskiego 
do młodzieży w sprawie szczepień przeciwko Covid-19

24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwali-
ła Deklarację Niepodległości. Polska była pierwszym kra-
jem, który tę niepodległość uznał.

- Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 
w ciągu 10 lat realizował wiele projektów, które budowa-
ły pozytywne relacje polsko-ukraińskie - mówi Gabriela 
Lisius, Starosta Wejherowski. - Głównym jego celem jest 
propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski 
i Ukrainy, wzajemna wymiana doświadczeń, realizacja 
wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzie-
żowej, kulturalnej, edukacyjnej. Dzięki członkostwu w 
konwencie mieliśmy okazję zaprezentować wschodnim są-
siadom kulturę Kaszub, poprzez uczestnictwo w Festiwalu 
Kultury polsko-ukraińskiej w Truskawcu.

starosta 
z medalem 
niepodległości 
ukrainy

W Szczecinie świętowano obchody 30. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Ukrainę, 15-lecia Konsulatu Honorowego 
Ukrainy w Szczecinie oraz 10-lecia działal-
ności Konwentu Współpracy Samorządowej 
Polska-Ukraina, którego Powiat Wejherow-
ski jest członkiem. 

Więcej informacji na: https://powiatwejherowski.pl  

oraz  www.facebook.com/powiatwejherowski
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KULTURA

Spotkanie to prowadzi-
ła dyrektor MPB, Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek, 
uczestniczyli w nim zaś czy-
telnicy, w tym rodzina i zna-
jomi debiutantki. Choć to 
określenie nie jest w pełni 
prawdziwe: Iwona Bogusz 
napisała już wcześniej kil-
ka powieści kryminalnych, 
ale „Aptekarz” właśnie jako 
pierwszy trafił do druku. Mo-
że trzeba było zawsze umiesz-
czać akcję w Wejherowie?

Podczas spotkania poru-

spotkanie z autorką „Aptekarza”
W wejherowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej 24 sierpnia odby-

ło się spotkanie z Iwoną Bogusz - autorką powieści „Aptekarz”. O tej 
kryminalnej powieści, której akcja dzieje się w Wejherowie, pisaliśmy 
w jednym z wakacyjnych wydań „Pulsu” (nr 14, 22 lipca).

szono kilka interesujących 
kwestii. Były to zarówno 
wspomnienia „starych” wej-
herowian (zielarnia „Pod 
Orłem”, cukiernia „Złoty 
Róg”), piękniejący i zmie-
niający się Gród Wejhera 
(nie tylko w porównaniu 
do wielu podobnej wielko-
ści miast w Polsce), kwe-
stie pisarskich inspiracji 
(praca w Policji, fascyna-
cja Agathą Christie). Pani 
Iwona mówiła też o swym 
dzieciństwie spędzanym na 

„górkach” i w parku, o pra-
cy w jednej z wejherowskich 
szkół, o konieczności zacho-
wania tajemnicy służbowej. 
Ponieważ poprzedni termin 
spotkania został odwołany z 
powodu złamania nogi – bo-
haterka wieczoru podzieliła 
się też refleksjami dotyczą-
cymi niespodziewanych ba-
rier dla osoby poruszającej 
się na wózku.

Na koniec była okazja 
zdobycia autografu autorki. 

Jan Plata-Przechlewski 

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Powiatowa Biblioteka Publiczna

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Czytanie na wejherow-
skim rynku, połączone z 
inscenizacją w reżyserii 
Eweliny Magdziarczyk-
-Plebanek w wykonaniu 
grupy teatralnej WUTW 
„Srebrna Nitka” przygoto-
wała Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie. 
Inscenizowane fragmenty 
lektury Narodowego Czy-
tania w wersji on-line przy-
gotowała grupa teatralna 
„Errata” . Można je obej-
rzeć na facebooku wejhe-
rowskiej biblioteki

Czytanie rozpoczęte pod 
ratuszem kontynuowano w 
pobliskim  Parku Cedron. 
W każdym z punktów by-
ła możliwość zdobycia od-

Jubileuszowe dziesiąte Narodowe Czytanie odbyło się w Wej-
herowie aż w trzech miejscach. W sobotę 4 września fragmenty 
„Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej czytano na pl. Jakuba 
Wejhera oraz w Parku Cedron, a także przy ul. Dworcowej.

cisku pamiątkowej pieczęci 
we własnym egzemplarzu 
lektury Narodowego czy-
tania oraz symbolicznych 
przypinek.

- Wejherowo kolejny raz 
włączyło się w akcję Naro-
dowego Czytania i za spra-
wą wejherowskich aktorów 
z grupy teatralnej „Srebrna 
Nitka”, mieliśmy okazję na 
żywo spotkać się z literatu-
rą polską – powiedział Bo-
gusław Suwara, sekretarz 
Wejherowa, który w imieniu 
prezydenta Wejherowa złożył 
gratulacje artystom i reżyser 
wydarzenia. –. Dziękujemy 
za ten wspaniały występ!

Na wspólne czytanie dra-
matu Gabrieli Zapolskiej za-

prosiła czytelników również 
Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie. Na 
dziedzińcu placówki przy ul. 
Dworcowej „Moralność pani 
Dulskiej” czytali m.in. sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius, wicestarosta Jacek 
Thiel  i inni przedstawiciele 
władz powiatowych, a także 
dziekan Kaszubsko-Pomor-
skiej Szkoły Wyższej Be-
ata Dudzińska-Huczuk. 
W postaci dramatu wcielili 
się członkowie grupy poetyc-
ko-teatralnej „Pod Sową”, a 
reżyserem przedstawienia 
była Wanda Kantecka. 

Przedstawienia, stano-
wiące oprawę czytania w 
Wejherowie, były znakomite!

tym razem perypetie rodziny Dulskich

Narodowe Czytanie

O G Ł O S Z E N I E
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AKTUALNOŚCI

- Za nami wakacyjne 
remonty i modernizacje 
budynków szkolnych, 
jak wejherowskie szkoły 
są przygotowane do no-
wego roku szkolnego?

- Przerwa wakacyjna to 
bardzo dobry czas na wyko-
nanie większych lub mniej-
szych remontów w szkołach 
i przedszkolach, których or-
ganem prowadzącym jest 
miasto. Chciałbym, aby 
dzieci, młodzież i nauczy-
ciele czuli się komfortowo, 
a przede wszystkim bez-
piecznie w budynkach, w 
których spędzają większość 
czasu, dlatego krok po kro-
ku podnosimy ich standard. 

Wejherowska edukacja 
to nasza największa inwe-
stycja, która z pewnością w 
przyszłości będzie procen-
tować.  

- Co udało się wyko-
nać i ile to kosztowało?

- Wśród wykonywanych 
prac są m.in. remonty sal 
lekcyjnych, toalet, gabi-
netów specjalistycznych i 
korytarzy. Odnowiono ha-
lę sportową i  wyremonto-
wano dach przy SP nr 6, a 
w Szkole Podstawowej nr 
5 wyremontowano wejście 
do budynku. Wakacyjne 
prace remontowe i moder-
nizacyjne w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych 
przez miasto Wejherowo 

Rozmowa z ARKADIUSZEM KRASZKIEWICZEM, zastępcą prezydenta Wejherowa 
ds. ekonomicznych i społecznych

kosztowały ponad 700 tys. 
złotych.

- Ilu uczniów szkół pod-
stawowych i ilu przed-
szkolaków rozpocznie 
naukę w tym roku?

- 1 września w pięciu 
wejherowskich szkołach 
podstawowych rozpoczę-
ło naukę prawie 4,5 tysią-
ca uczniów, z czego prawie 
500. po raz pierwszy prze-
kroczyło próg szkoły. 

Do dwóch wejherowskich 
przedszkoli samorządo-
wych uczęszcza ponad 520. 
dzieci. Na ten rok szkol-
ny przyjęliśmy do przed-
szkoli samorządowych 194 
nowych dzieci, natomiast 
330 dzieci kontynuuje wy-
chowanie przedszkolne. 
125 dzieciom wskazaliśmy 
przedszkole niepubliczne 
wyłonione  w konkursie, a 
179 dzieci kontynuuje wy-
chowanie przedszkolne w 
przedszkolach niepublicz-
nych na warunkach przed-
szkola samorządowego.

-  Jak będzie wyglą-
dał ten rok szkolny je-
żeli chodzi o naukę? 
Czy możliwy jest po-
wrót do nauki w trybie 
zdalnym?

- 1 września uczniowie 
rozpoczęli naukę w try-
bie w pełni stacjonarnym.  
Na razie trudno jednak 
cokolwiek przewidywać. 

Będziemy na bieżąco mo-
nitorować sytuację.W razie 
zagrożenia epidemicznego 
i konieczności zamknięcia 
szkół, wzorem ubiegłego 
roku szkolnego będzie kon-
tynuowana  nauka zdalna. 
Trzeba podkreślić, że wej-
herowskie szkoły poradziły 
sobie z nauczaniem zdal-
nym dobrze. 

Miasto zakupiło w ra-
mach projektu „Zdalna 
Szkoła+” 105 komputerów 
i przekazało je uczniom, 
którzy nie posiadają sprzę-
tu umożliwiającego im re-
alizację zdalnych lekcji. 
Dzięki temu mieli możli-
wość nauki w domu.

- Czy wejherowscy 

Edukacja to nasza największa inwestycja

uczniowie będą mieli 
możliwość zaszczepie-
nia się?

- Oczywiście, szczepie-
nia będą realizowane m. in. 
w trybie mobilnym na tere-
nie placówek oświatowych. 

We współpracy ze Szpi-
talami Pomorskimi, zo-
stanie utworzony mobilny 
punkt szczepień. Rodzi-
ce, którzy wyrażą chęć za-
szczepienia swoich dzieci, 
mogą zgłaszać taką wo-
lę wychowawcom klasy, a 
następnie po zebraniu de-
klaracji, na terenie danej 
szkoły te dzieci będą mogły 
być zaszczepione.

- Dziękujemy za roz-
mowę.

Odnowiona sala sportowa i niektóre inne pomiesz-
czenia szkolne.                                 Fot. Urząd Miejski

Festyn „Pożegnanie La-
ta” od kilku lat jest stałym 
punktem w osiedlowym ka-
lendarzu imprez, ale wyjąt-
kiem był ubiegły rok, gdy 
przez pandemię nie można 
było go zorganizować.

- W tym roku mogliśmy 
wspólnie się pobawić na 
świeżym powietrzu i trochę 
pointegrować. Festyn organi-

Festyn na osiedlu Fenikowskiego

pożegnanie wakacji
Mieszkańcy osiedla Fenikowskiego na dobre pożegnali lato i 

wakacje, kiedy spotkali się na Jakubowej Polanie na festynie 
„Pożegnanie Lata”. Atrakcji jak zwykle nie brakowało.

zujemy z myślą o dzieciach, 
którym kończą się wakacje i 
wracają do szkoły, a że na 
festyn przychodzą dzieci z ro-
dzicami, to impreza ma cha-
rakter rodzinny - powiedział 
Mariusz Łupina, radny 
miejski i współorganizator 
festynu, dziękując władzom 
miasta za udzieloną pomoc.

Organizatorzy przygoto-

wali dla uczestników dmu-
chaną zjeżdżalnię i zamek 
do skakania,  przejażdż-
ki konne, watę cukrową, 
muzykę na żywo - DJ Da-
rek, a także ognisko, które 
przygotował pan Wiesio z 
mieszkańcami. Można by-
ło również pograć w piłkę, 
a także skorzystać z placu 
zabaw i urządzeń fitness.
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Fot. Leszek Spigarski

KULTURA

Festiwal ArteFonie w Wejherowie

Znakomite koncerty, 
jubileusz i konkurs

Rocznik opisuje najważ-
niejsze wydarzenia kultu-
ralne, które odbywały się w  
Wejherowie w ubiegłym ro-
ku i jest wspólną publikacją 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej, Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. F. Chopina oraz Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
im. A. Majkowskiego.

- Dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
kolejne wydanie Wejherow-
skiego Rocznika Kulturalne-
go - powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - 
Koronawirus, który bar-
dzo zmienił nasze życie, nie 
zniszczył naszej wejherow-
skiej kultury. Przeniosła się 
ona w przestrzeń wirtualną. 
Jest to zasługą ludzi, którzy 
są zaangażowani w tworze-
nie kultury. Dziękuję Wam 
za piękną współpracę, za 
otwartość i kreatywność. 

Jak podkreślali  dyrekto-
rzy placówek, rok 2020 był 
czasem niezwykłym, przy-
noszącym nowe wyzwania.

- Przez pandemię nie uda-
ło się zorganizować wielu 
wydarzeń, ale szybko prze-

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Po raz siódmy ukazał się Wejherowski Rocznik Kulturalny. W Fil-
harmonii Kaszubskiej odbyła się promocja wydawnictwa – wspól-
nego dzieła wejherowskich instytucji kultury.

szliśmy na komunikację 
wizualną. Zaistniało nowe 
zjawisko - wystaw przez szy-
bę w Filharmonii. Zamieni-
liśmy jedną z sal w studio 
filmowe i wiele naszych dzia-
łań przeniosło się ścieżkę on-
line - powiedziała Jolanta 
Rożyńska, dyrektor WCK.

Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki podkre-
ślała, że książka stała się 
podczas pandemii naszym 
największym przyjacielem

- Mimo ograniczeń udało 
się nam zrealizować wiele 
wydarzeń i projektów, na-
wet takich, które wydawały 
się niemożliwe do zreali-
zowania w formie zdalnej 
– np. projekt „Smart_Lek-
tury”, którego owocem jest 
mobilna gra miejska.

- Nowa rzeczywistość 
przyniosła trudne zadanie 
- jak uczyć dzieci gry na 
instrumencie, jak prowa-
dzić lekcje orkiestry, chó-
ru i zespołów - powiedziała 
Dorota Muża-Szlas, dy-
rektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej. - Jednak dzięki 
uporowi, fantazji i zaanga-
żowaniu naszych nauczy-
cieli, udało się zrealizować 
naukę  w systemie zdalnym.

Jak stwierdził Tomasz 
Fopke, dyrektor Muzeum 
PiM Kaszubsko-Pomor-
skiej, ta placówka przekie-
runkowała „impet twórczy” 
w kierunku pracy przy 
zbiorach oraz tworzenia i 
przekazywania treści przez 
internet w dużo większym 
niż wcześniej wymiarze. 

Wydawcą tego numeru 
Rocznika Kulturalnego jest 
WCK-Filharmonia Kaszub-
ska, redaktorem naczelnym 
- Adam Szulc, a redakto-
rami: Iwona Block, Be-
ata Felczykowska, Adam 
Szulc, Zuzanna Szwe-
dek-Kwiecińska i Agata 
Grenwald.  Rysunki wyko-
nał Tomasz Mering.

siódmy Wejherowski Rocznik kulturalny

koronawirus 
nie zniszczył kultury

Fot. Leszek SpigarskiWięcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Z okazji jubileuszu dzia-
łalności, Zespół Wokalny 
Art’n’Voices zespół otrzy-
mał Nagrodę Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w wys. 10 tys. zł, 
którą przekazał dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie To-
masz Fopke oraz pisemne 
gratulacje od Starosty Po-
wiatu Wejherowskiego Ga-
brieli Lisius i wicestarosty 
Jacka Thiela. Zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 
przekazał zespołowi Ar-
t’n’Voices Statuetkę Ja-
kuba Wejhera, przyznaną 
przez Prezydenta Miasta 
za wkład w rozwój kultury 
i promocję Wejherowa. Były 
też gratulacje od dyrektor 
Filharmonii Kaszubskiej 
Jolanty Rożyńskiej. 

Z okazji 10-lecia działalności Zespołu Wokalnego Art’n’Voices 
w Wejherowie odbył się po raz pierwszy Festiwal ArteFonie, któ-
ry prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. Podczas 
trzech koncertów w dniach 3-5 września br. mogliśmy usłyszeć 
muzykę jazzową, organową, kameralną i wokalną a cappella w 
znakomitym wykonaniu. Oprócz zespołu-jubilata wystąpili: Ma-
ria i Roman Perucccy, Jakub Klemensiewicz i Dominik Kisiel.

W pierwszym dniu festi-
walu z koncertem improwi-
zowanej muzyki jazzowej 
w Muzeum PiMKP w Wej-
herowie wystąpili: saksofo-
nista i klarnecista Jakub 
Klemensiewicz oraz pia-
nista, kompozytor i aran-
żer - Dominik Kisiel. 

Wykonawcami sobotnie-
go koncertu muzyki ka-
meralnej i organowej w 
kościele pw. NMP Królowej 
Polski byli: Maria Peruc-
ka (skrzypce) i Roman Pe-
rucki (organy) – profesor 
Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku, pierwszy organi-
sta Archikatedry Oliwskiej. 
Na koncert wybitnych ar-
tystów złożyły się utwory 
m.in. Bacha, Vivaldiego, 
Volckmara, Rhainbergera i 
Gardonyi’ego.

W niedzielny wieczór w ko-

ściele pw. Chrystusa Króla i 
Bł. Siostry Alicji Kotowskiej 
zaśpiewał pięknie Zespół 
Wokalny „Art’n’Voices”, pre-
zentując utwory ze swojego 
bogatego repertuaru, m.in. 
skomponowane przez Annę 
Rocławską-Musiałczyk, 
w tym autorską aranżację 
tej kompozytorki znanego 
tematu muzycznego Krzysz-
tofa Komedy z filmu Roma-
na Polańskiego „Rosemary’s 
Baby”. 

Podczas festiwalu ogło-
szono wyniki Konkur-
su Kompozytorskiego na 
utwór a cappella dla Zespo-
łu Wokalnego Art’n’Voices. 
Główną nagrodę w konkur-
sie otrzymał Karol Pyka 
z Katowic. Przyznano dwa 
wyróżnienia dla Bartosza 
Pokorskiego z Gdańska 
oraz Krzysztofa Rataj-
skiego z Warszawy

W niedzielny wieczór 5 września w kościele pw. Chrystusa Króla i Bł. Siostry 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie zaśpiewał pięknie Zespół Wokalny „Art’n’Vo-
ices”, organizator Festiwalu ArteFonie.
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"Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci" 

Wisława Szymborska

Rodzinie 
oraz Bliskim Zmarłego

Śp.

Henryka Kunikowskiego
wieloletniego wspólnika Zakładu Handlowego

„Hz” Henryk Kunikowski Zygmunt Ostrowski Sp.j.
oraz byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Alkoholi Sp. z o.o.

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

k O N d O l E N c j E

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień
nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Panu 
Andrzejowi Byczkowskiemu

Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo–Wychowawczych w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

M a t k i

składa
Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

"Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci" 

Wisława Szymborska

Rodzinie 
oraz Bliskim Zmarłego

Śp.

dr. hab. Andrzeja Ceynowy
wybitnego amerykanisty, literaturoznawcy, profesora UG,
 rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002-2008 

oraz byłego prezesa gdańskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Uroczystości w Wejhe-
rowie z okazji 82. rocznicy 
wybuchu II wojny świato-
wej odbyły się m.in. na Sta-
rym Cmentarzu przy ul. 3 
Maja. Prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt, jego za-
stępcy Beata Rutkiewicz, 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
i sekretarz miasta Bo-
gusław  Suwara złożyli 
kwiaty i oddali hołd żołnie-
rzom 1 Morskiego Pułku 
Strzelców poległych pod-
czas kampanii wrześnio-
wej w 1939, na początku II 
wojny światowej.

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

hołd dla żołnierzy
Władze Wejherowa wspólnie z przedstawicielami Oddziału 

Związku Inwalidów Wojennych RP złożyli hołd polskim żołnie-
rzom, poległym w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.

"Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”

Ks. J. Twardowski

Pogrążonej w smutku i żalu
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego

Śp.

ANZELMA WROSZA

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Samorządowcom to-
warzyszyli kombatanci - 
członkowie wejherowskiego 
Oddziału Związku Inwali-
dów Wojennych Rzeczpospo-
litej Polski.

Przedstawiciele władz 
miasta oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 9 

złożyli też wiązanki kwia-
tów przy pomniku, po-
święconym nauczycielom 
pomordowanym w czasie II 
wojny światowej. Pomnik 
stoi przed starym budyn-
kiem szkoły przy ul. So-
bieskiego (przedwojenne 
Gimnazjum).

Archiwalne 
wydania 
„pulsu”
są dostępne 
w internecie:

www.pulswejherowa.pl
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Pierwsza nieoficjalna 
wizyta miała miejsce 20 
kwietnia 1953 roku (na 
krótko przed aresztowa-
niem ks. S. Wyszyńskiego 
przez władze komuni-
styczne). Wówczas Prymas 
Polski odwiedził Kalwa-
rię Wejherowską, a także 
gościł na wejherowskim 
rynku. Można o tym prze-
czytać w „Bedekerze Wej-
herowski”. Autorka Regina 
Osowicka przypomina, że 
gospodarzami tamtej wi-
zyty byli: ks. Biskup cheł-
miński Bernard Czapliński 
oraz gwardian i kustosz 
Kalwarii Wejherowskiej o. 
Alojzy Jański.

W święto Wniebowstą-
pienia Pańskiego 26 maja 
1974 roku Prymas Polski 

W niedzielę beatyfikacja ks. stefana Wyszyńskiego

prymas tysiąclecia bywał 
w Wejherowie

W najbliższą niedzielę 12 września w Warszawie zaplanowano uroczystą beatyfikację 
Prymasa Polski ks. Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia miała się odbyć w czerwcu ub. roku, ale z powodu epidemii została 
odłożona. Z okazji nadchodzącego, bardzo ważnego dla Polaków wydarzenia przypomi-
namy, że ks. Stefan Wyszyński odwiedzał Wejherowo. 

odwiedził nasze miasto po-
nownie, tym razem oficjal-
nie. Przewodniczył mszy 
świętej odpustowej przy 
Kaplicy Trzech Krzyży w 
obecności biskupów, kapła-
nów i tłumów wiernych. W 
1974 r. ks. Kardynał Stefan 
Wyszyński modlił się przed 
Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Wejherowskiej w ko-
ściele klasztornym św. An-
ny. 25 lat później, 5 czerwca 
1999 Ojciec Święty Jan Pa-
weł II uroczyście koronował 
ten właśnie obraz, czczony 
nie tylko w powiecie wejhe-
rowskim, ale też na całych 
Kaszubach. 

Wracając do wizyty ks. 
Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Wejherowie, Regina 
Osowicka w „Bedekerze 

Wejherowskim” pisze, że 
procesję z kościoła na Kal-
warię prowadził wówczas 
ks. Biskup Zygfryd Kowal-
ski, natomiast dostojnego 
gościa na Kalwarii witał or-
dynariusz chełmiński – ks. 
Biskup Bernard Czapliński. 
Sumę odpustową celebrował 
natomiast biskup gdański 
ks. Lech Kaczmarek.

Kardynał Wyszyński w 
homilii nawiązał do słynne-
go powiedzenia Kaszubów 
„My trzymamy z Bogiem”. 
Tymi słowami przywitał 

Na fanpage „Pulsu Wejherowa” na facebooku: www. fa-
cebook.com/pulsWejherowa można obejrzeć krótki uni-
katowy film z wizyty ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wejherowie w 1974 roku, autorstwa Leszka spigarskiego.

Prymasa ks. Prałat Marian 
Szczurkowski z Kościerzy-
ny, stojący na czele jubile-
uszowej 300. pielgrzymki 
kościerskiej.

Podczas uroczystości na 
Kalwarii Wejherowskiej 
przemawiał m.in. gwardian 
klasztory Franciszkanów i 
kustosz Kalwarii o. Bene-
dykt Norbert Niemiec. Chó-
rem dyrygował Stanisław 
Klein. Co ciekawe, Prymas 
Polski otrzymał w Wejhero-
wie w prezencie bursztyno-
wy różaniec.

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zapra-
sza w najbliższą niedzielę na widowisko te-
atralne uświetniające obchody 120. rocznicy 
urodzin i obchody dnia beatyfikacji Pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego. Będzie to spektakl 
„Życie jest większe od legend” w wykonaniu 
Teatru „A” z Gliwic, oparty na Zapiskach wię-
ziennych Prymasa. 

120-ta rocznica urodzin i dzień beatyfikacji tego legen-
darnego duchownego to świetna okazja, żeby przywołać 
dorobek Stefana Wyszyńskiego zwłaszcza młodszemu po-
koleniu. W ramach projektu przy GOK Luzino powołana 
została Młodzieżowa Grupa Teatralna, która wystąpi w 
spektaklu. Powstał on z okazji 60-tej rocznicy osadzenia 
Prymasa Wyszyńskiego w klasztorze w Prudniku (1953-
1954). W zamyśle twórców koresponduje on z prawdopo-
dobnie najważniejszym okresem w życiu Prymasa, którego 
owocem były odnowione w 1956 r. Śluby Jasnogórskie, 
nawiązujące do ślubów króla Polski Jana Kazimierza we 
Lwowie dokładnie 300 lat wcześniej.

Deklaracje jasnogórskie złożone przez Prymasa Tysiąc-
lecia miały znacznie szersze znaczenie dla odnowy polskie-
go społeczeństwa, niż tylko religijne. 

Organizatorem wydarzenia pod patronatem Metro-
polity Gdańskiego ks. abp Tadeusza Wojdy jest Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Luzinie we wspólpracy z parafią 
pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. Projekt dofinansowano ze 
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kul-
tury „Kultura - Interwencje 2021”. Nazwa projektu: Pry-
mas Tysiąclecia 2.0.

spektakl w Luzinie

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 12 września na pla-
cu przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Luzinie o godz. 14:30. 
Wstęp wolny.

31 sierpnia br. w Wejherowie odbyła się uroczystość z okazji 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ „Solidarność”. Uczestnicy uroczystości - m.in. działacze „Solidarności” oraz przedstawiciele władz miasta wzięli udział 
we mszy św. w kościele Świętej Trójcy. Potem delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

81 lat temu powstała „solidarność”

Rocznicowa uroczystość

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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LUDZIE I ICH PASJE

Podobnie jak w zeszłym 
roku, ze względu na zagro-
żenie Covid-19, komisja 
konkursowa oceniała zgło-
szone obiekty na podstawie 
fotografii. Przewodnicząca 
komisji Teresa Patsidis 
poinformowała, że do kon-
kursu zgłoszono 27 obiek-
tów, w tym 7 w kategorii 
balkony i okna, 13 w kate-
gorii ogrody przydomowe i 
7 w kategorii ogrody dział-
kowe. Powiedziała też, że 
jurorzy wzięli pod uwagę 
pomysłowość kompozycji, 
walory upiększające, ogól-
ny wyraz estetyczny i róż-
norodność roślin. 

- To bardzo ważne, że 
swoją pasją możecie Pań-
stwo zarażać swoich bli-
skich i sąsiadów dając 
przykład innym, że życie 
w mieście zaczyna się od 
dbałości o nasze najbliższe 
otoczenie, w tym przypadku 
- od własnego okna, balko-
nu, czy ogrodu - dodała Te-
resa Patsidis.

Uznanie 
dla mieszkańców
Po wręczeniu wyróż-

nień prezydenci Krzysz-
tof Hildebrandt i Beata 
Rutkiewicz odpowiadali 
na pytania mieszkańców, 
które w większości doty-
czyły inwestycji w mieście, 
zwłaszcza drogowych. Pre-
zydent Hildebrandt wyra-
ził wdzięczność i uznanie 
dla miłośników zieleni, któ-
rzy wnoszą duży wkład w 
rozwój zieleni i upiększanie 
Wejherowa. 

Beata Rutkiewicz mó-
wiła o konieczności wy-
miany pieców kaflowych 
na ogrzewanie ekologicz-
ne do 2024 roku, zachęca-
jąc do kontaktu w sprawie 
dofinansowania z Antoni-
ną Łuczyńską-Niemczyk z 
Wydziału Inwestycji, Go-
spodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzę-

Dbając o swoje okna, balkony i ogrody dają przykład innym

Mieszkańcy upiększają miasto
2 września br. rozstrzygnięto 24. edycję 

miejskiego Konkursu na najładniej ukwie-
cony i zazieleniony balkon, okno lub ogród 
na terenie Wejherowa. Ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród odbyło się przed 
tygodniem w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego na ul. 12 Marca 194.

WYNIkI koNkuRsu
W kategorii balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych: 
I miejsce  - sylwia Mielke  (ul. Podgórna),  II miejsce - Elżbieta Malewska (ul. Nanicka), III miejsce - Bogusława 

kepka (ul. Przemysłowa). Wyróżnienia otrzymali: Anna Dzieweczyńska (ul. Poprzeczna) i Ewa Ellwart (ul. Rejtana).

W kategorii ogrody przydomowe: 
I miejsce  -  Beata i grzegorz szymańscy  (ul. Rogaczewskiego),  ll miejsce -  Alicja kobiella (ul. Kotłowskiego), 

III miejsce - teresa i tadeusz kaweccy (ul. Kusocińskiego). Wyróżnienia otrzymali:  Danuta Czewicka (ul. Ceynowy) i 
Emilia hewelt  (ul. Konopnickiej).

W kategorii ogrody działkowe: 
I miejsce - Violeta Drawc (ROD im. mjr. H. Sucharskiego),  ll miejsce -  jadwiga paździerska (ROD im. mjr H. Suchar-

skiego), a III miejsce - Barbara suprunowicz (ROD im. Floriana Ceynowy).  Wyróżnienia otrzymali: Feliks karbowski 
(ROD im. Jakuba Wejhera) oraz Maria i Zbigniew skrzypkowscy (ROD im F. Ceynowy).

Ponadto podziękowania za uczestnictwo w konkursie otrzymali: Barbara sas-hoszowska (ul. Kotłowskiego), teresa 
szmichowska (os. Kaszubskie), henryk teclaf (ul. Kusocinskiego), joanna pionk (ul. Rogaczewskiego), Renata i paweł 
kummer (ul. Kaszubska), Małgorzata godzińska (ul. Staromłyńska),  Mirosław kurteczko (ul. Kusocińskiego), Zbigniew 
sikorski (os. 1000-lecia),  Agnieszka Dobbek (ul. Gdańska) i Zdzisław giszka (os. Kaszubskie).

du Miejskiego. Zachęcała 
też do włączenia się w akcję 
„KLIMATycznie w Wejhe-
rowie” zwłaszcza, że miasto 
zamierza przekazać miesz-
kańcom 1300 drzew i krze-
wów (patrz str. 2). Domy 
jednorodzinne mogą otrzy-
mać po 2 drzewa i 5 krze-
wów, a domy wielorodzinne 
do 5 drzew i 10 krzewów. 

Ciężka praca,
i satysfakcja
Niektórzy z uczestników 

podzielili się wrażeniami. 
- Po przeprowadzce w no-

we miejsce, gdzie nie mamy 
ogrodu tylko balkon, po-
stanowiliśmy uwić na nim 
swoje zielone gniazdko. Ma-
my tam m.in. palmy, kor-
dyliny i słoneczniki, zatem 
coś innego niż inni. Praca 
przy zieleni daje wielką ra-
dość, zarówno mi, mężowi, 
jak i naszej córeczce - powie-
działa z uśmiechem Sylwia 
Mielke z ul. Podgórnej, 
laureatka I nagrody w ka-
tegorii okna i balkony.

- Cieszę, że nasz ogród 
nr 77, który prowadzi-
my wspólnie z żoną od 45 
lat, otrzymał wyróżnienie. 
Dla mojej żony działka, 
to sprawa priorytetowa. 
Choć wymaga bardzo du-
żo pracy, przynosi satys-
fakcjonujące efekty, bo to 
co się włoży, ziemia za-
wsze odda - stwierdził Fe-
liks Karbowski z ROD 
im. J. Wejhera dodając, że 
był współorganizatorem 
tego ogrodu. Tworzył go w 
1977 roku wspólnie ze Sła-
womirem Pulisem i  Janem 
Żbikowskim. - Na począt-
ku było tam bajoro i tereny 
podmokłe, gdzie po melio-
racji, powstało 150 dzia-
łek. Nawieźliśmy tam dużo 
dobrej ziemi, którą co roku 
trzeba było uzdatniać, ale 
warto było. Działka to też 
odskocznia, wielka pasja i 
przedłużenie młodości

Fot. Urząd Miejski

Po lewej ogród Violety Drawc (ROD im. mjr. H. Sucharskiego) - pierwsze miejsce w kategorii ogrody dział-
kowe. Po prawej balkon Sylwii Mielke, który otrzymał pierwsze  miejsce w kategorii balkony i okna.

Więcej zdjęć nagrodzonych ogrodów i balkonów na stronie internetowej: 
http://www.wejherowo.pl/galerie-zdjec/final-24-konkurs-najpiekniejszy-balkon-okno-i-ogrod-g2172.html
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POWIAT

NARODOWY
DZIEŃ  SPORTU

w Gmin ie ŁęczyceŁĘCZYCE
10:00 - 14:00 Turniej  Pi łki Nożnej OPEN na orl iku (5+1)
10:00 - 14:00 Turniej  Pi łki Siatkowej (KS STRZEBIELINO)
16:00 - 17:45 Mecz V LIGA: ZENIT ŁĘCZYCE - AS Kolbudy

ROZŁAZINO
10:00 - 13:00 Warsztaty Flagowania Sportowego
12:00 Start Biegu na trasie Roz łazino - Świetl ino (ok. 15 km)

BOŻEPOLE
13:00 Start Rekreacyjnego Rajdu Nordic Walking
16:00 - 17:45 Mecz Klasa A: SOKÓŁ  BOŻEPOLE - Zatoka Puck

STRZEBIELINO
10:00 - 13:00  Maraton Zumby

BRZEŹNO LĘBORSKIE
10:00 - 14:00 Turniej  Pi łki Nożnej dla juniorów
(rocznik 2007 i  m łodsi)  (drużyny 6os.)

(Centrum Zawodów/Zakończenie)
10:00 - 16:00 Turniej  Buczki -  Kaszubskiego Sportu
Narodowego i  Turniej  w "Kluska" dla amatorów
15:00 - Powitanie przyby łych grup sportowych,
sportowe świętowanie, gry i  zabawy animacyjne, gri l l

17:00 - Podsumowanie Dnia Sportu w Gminie Łęczyce

ŚWIETLINO

#
A

K
C

JA
SP

O
R

T

(Bożepole - Świetl ino)

11
.IX

W gminach dbają o tradycję i integrację

Dożynki, czyli wspólna 
modlitwa i zabawa

W Gminie Wejherowo już po Dożynkach. Uroczystości i zabawa 
mieszkańców gminy odbyły się w tym roku 29 sierpnia w Biesz-
kowicach. Tradycyjne święto plonów miało już miejsce w Gminie 
Gniewino (Święto Chleba w Nadolu) oraz - w ostatnią niedzielę - w 
Gminie Szemud. W pozostałych gminach powiatu wejherowskiego 
dożynki nie odbędą się z powodu wciąż trwającej epidemii.

Uroczystości dożynko-
we są nie tylko wspaniałą 
tradycją, ale też świetną 
okazją do integracji miesz-
kańców.

W Bieszkowicach ba-
wiono się znakomicie, bo 
organizatorzy zapewnili 
występy na scenie, na któ-
rej m.in. zagrała Orkiestra 
Dęta Gminy Wejherowo (na 
zdjęciu poniżej), dmuchań-
ce dla dzieci, grochówkę 
i stoiska handlowe. Naj-
pierw jednak uczestnicy 
modlili się wspólnie pod-

czas mszy św. oraz wzięli 
udział w ceremonii dożyn-
kowej. Nie zabrakło pięk-
nych wieńców i chleba z 
tegorocznych plonów, któ-
rym mieszkańców często-
wał wójt Gminy Wejherowo 
- Przemysław Kiedrow-
ski (na zdjęciu u góry).

W Szemudzie po mszy 
św. w kościele św. Mikołaja 
odbyła się parada maszyn 
rolniczych i najdziwniej-
szych pojazdów dożynko-
wych. Po oficjalnej części 
wystąpiła Orkiestra Dęta 

Gminy Szemud oraz Zespół 
Regionalny „Koleczkowia-
nie”. Na scenie zagrali też i 
zaśpiewali goście z dalekie-
go Jasła - zespół „Jaślanie”. 
Były występy kabaretowe, 
pokaz fajerwerków i inne 
atrakcje. 

Nie brakowało ich rów-
nież w Nadolu (Gmina 
Gniewino), gdzie w Zagro-
dzie Gburskiej i Rybackiej 
nad Jeziorem Żarnowiec-
kim odbyło się spotkanie 
z kaszubskim rękodziełem 
i muzyką. Zorganizowano 
wypiek i degustację chleba, 
a także tradycyjny konkurs 
wieńców dożynkowych.

W Lini święto plonów 
zaplanowano 19 wrze-
śnia br. i będą to nie tyl-
ko gminne, a również 
powiatowe dożynki.

W Luzinie, Choczewie 
oraz w Łęczycach w tym 
roku wstrzymano się od 
organizacji uroczystości 
i zabawy dożynkowej ze 
względu na wciąż trwającą 
epidemię koronawirusa.

Fot. L. Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Niedawno zakończyła 
się w gminie akcja Mistrzo-
wie Kilometrów, a GIKiB 
ma już kolejną propozycję. 
Gmina Łęczyce weźmie 
udział w ogólnopolskiej ak-
cji Narodowy Dzień Sportu 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka Gminy Łęczyce (z sie-
dzibą w Strzebielinie) zaprasza mieszkańców gminy nie tylko 
na wydarzenia kulturalne, ale także sportowo-rekreacyjne. Tur-
nieje, gry, biegi i wspólne świętowanie Narodowego Dnia Sportu  
zaplanowano w gminie na 11 września.

która odbędzie się w sobotę 
11 września br. 

W równych miejscowo-
ściach gminy zaplanowano 
tego dnia turnieje piłkar-
skie, biegi, marsze z kil-
kami, turniej w „Kluska” 

i maraton Zumby!  Będzie 
więc okazja do rywaliza-
cji na świeżym powietrzu, 
ale też o dobrej zabawy i 
integracji. GIKiB zaprasza 
mieszkańców. 

Szczegóły na plakacie.

piłka nożna, siatkówka, biegi, zumba

Narodowy Dzień sportu 
w gminie Łęczyce
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sportowcy z Zelewa
Członkinie KGW Kaszubianki Zelewo, które reprezentują 

województwo pomorskie, zdobyły 3 miejsce w zawodach 
przeciągania liny, podczas XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS 
w Spale. Zelewo na Igrzyskach LZS, reprezentowali również 
piłkarze LZS Suchocki Zelewo, którzy wywalczyli 5 miejsce 
w Polsce. Świetny wynik w Mistrzostwach Polski LZS, w wy-
ciskaniu odważnika, osiągnęła Wioleta Bonk, która zajęła 
4 miejsce. Sportowcy rywalizowali w największej imprezie 
sportowej dla środowiska wiejskiego, w których uczestni-
czyło ponad 1350 zawodników z całej Polski. Reprezentacja 
pomorza liczyła blisko 100 osób.

Nagrodzona Liga sołecka
Podczas XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Spale, od-

było się podsumowanie projektu: „Promowania i upo-
wszechniania aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie 
najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiej-
skim". Wśród 16 imprez, wyróżnionych przez Radę Krajową 
LZS, znalazły się rozgrywki Luzińskiej Ligi Sołeckiej i Waka-
cyjnej Ligi Piłki Nożnej w Kębłowie. 

Pamiątkową paterę odebrał Witold Dąbrowski wieloletni 
organizator Luzińskiej Ligi Sołeckiej LZS. 

tenisowe czwartki
W pierwszym turnieju ,,Tenisowe Czwartki o Puchar Wój-

ta Gminy Luzino” uczestniczyło 16 zawodników, a bezkon-
kurencyjny okazał się Zbigniew Kuziemkowski. 

Imprezę, która odbyła się na Sali Sportowej GOSRiT , zor-
ganizowali Waldemar i Henryk Płotka z sekcji tenisa stoło-
wego KTS-K GOSRiT Luzino.

Wygrana piłkarek
Cenne trzy punkty, z dalekiego wyjazdu, przywiozły pił-

karki trzecioligowego KTS-K GOSRiT Luzino. Podopieczne 
trenera Sylwestra Piątka, po dwóch trafieniach Karoliny Dre-
wa, wygrały w Miejskiej Górce (Wielkopolska), z miejsco-
wym KA 4 resPect GIRLS, 2:0.

spoRt W LuZINIEMotocyklowy Rajd 
piaśnicki po raz 4.

Motocykliści z powiatu wejherowskiego, lęborskiego, kartuskiego oraz z m.in. War-
szawy, Płocka, Elbląga, Braniewa, uczestniczyli w mszy św. w Sanktuarium Piaśnickim. 
Organizatorami Rajdu jest Kapituła Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego w Wejherowie 
i Fundacja PSC z Gdyni.

Po raz czwarty motocykliści wybrali się do Lasu Piaśnickiego, aby 
oddać hołd ofiarom niemieckiej zbrodni z czasu II wojny światowej. 
Na starcie w Wejherowie stawiło się prawie 1000 uczestników rajdu.

Fot. Leszek SpigarskiWięcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Zwycięzcami w swoich 
kategoriach zostali: Julian 
Grablowski z Kębłowa (plus 
wyróżnienie jako najlepszy 
zawodnik), Mateusz Gra-
blowski, Anastazja Resz-
ko z Wejherowa (wszyscy 
w konkurencji dzieci na 
walki piankowe) i Patryk 
Siwa z Wejherowa (w for-
mule kick-light). Po srebr-
ne medale sięgnęli: Michał 
Stenka z Kębłowa i Daria 
Kwaśny z Wejherowa. Brą-
zowe medale trafił do: Kingi 
Pettke, Magdy Klebba, Zu-
zi Podwojskiej, Ingi Gruba 
i Igora Miotk. 

kickboxing

puchar 
kaszub

Czternastoosobowa 
reprezentacja KTS-K 
GOSRiT Luzino i Wej-
herowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego 
w turnieju ogólnopol-
skim o Puchar Kaszub 
w kickboxingu w Kar-
tuzach zdobyła 11 me-
dali w tym 4 złote, 2 
srebrne, 5 brązowych.
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   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

R E k l A M A
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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

Tytani Wejherowo mają 
już nowy zespół trenerski. 
Po rezygnacji z prowadze-
nia drużyny przez Piotra 
Rembowicza, nowym szko-
leniowcem Tytanów został 
Robert Wicon, wielolet-
ni zawodnik i jeden z zało-
życieli Tytanów. Z nowym 
trenerem współpracować 
będą: Remigiusz Sałata i 
Paweł Paździocha.

Fot: tytaniwejherowo.pl/

piłka ręczna. tytani

Nowi trenerzy
Wszyscy trenerzy ma-

ją doświadczenie zawodni-
cze w grze w piłkę ręczną, 
szkoleniu dzieci i młodzie-
ży, drużyn juniorów, a tak-
że kursy kwalifikacyjne.

O G Ł O S Z E N I E

Zawody rozgrywane będą 
w różnych kategoriach: chłop-
cy – OPEN, rocznik 2007-2008, 
2009 i młodsi oraz dziewczęta – 
OPEN, rocznik 2007-2008, 2009 
i młodsze. 

Zapisy mailowe prowadzo-
ne będą do jutra 10.09 do go-
dziny 20:00. Adres to: 

streetballmtk@op.pl 
Do godziny 9:45 będzie 

można zapisać się również 
w dniu turnieju. Wpisowe od 
drużyny wynosi 50 zł, ale ka-
tegoria 2009 i młodsi/młod-
sze zagrają bezpłatnie.

W przypadku niepogody 
turniej rozegrany będzie na za-
daszonym boisku przy SP nr 8. 
Zawody organizuje UKS Ba-
sket-Ósemka, a pomysłodaw-
cami turnieju są: Bartłomiej 
Woźniak i Kordian Zabrocki. 

streetball
po raz 10.

uks Basket-Ósemka 
Wejherowo zaprasza na 
dziesiątą edycję street Ball 
Małego trójmiasta kaszub-
skiego. turniej „otwartej” 
koszykówki rozegrany bę-
dzie 11 września br. na 
placu jakuba Wejhera. po-
jedynki rozpoczną się o go-
dzinie 10:00.

Wejherowskie Stowa-
rzyszenie Sportowe oraz 
GOSRiT Luzino zapraszają 
dzieci od lat 4 oraz młodzież 
i osoby dorosłe na treningi 
kickboxingu do Wejherowa 
i Luzina. 6 września ruszył 
nowy sezon treningowy, a 
wraz z nim nowy nabór na 
zajęcia. Pierwszy trening za-
wsze jest darmowy i niezo-
bowiązujący. Informacje na 
stronie WSS oraz pod nr tel. 
695 650 914. 

kickboxing:
Zapisy dzieci
i dorosłych
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ATRAKCYJNA DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ 
 
 
 
 
 

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20 ogłasza 

 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

 
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.  Feliksa Nowowiejskiego                                
w Wejherowie, stanowiącej działkę nr 140/9 o powierzchni 1 202 m2,  objętą księgą wieczystą 
GD1W/00066928/8 wraz z udziałem 1/6 w nieruchomości objętej księgą wieczystą GD1W/00089172/0 - 
stanowiącej drogę wewnętrzną – dz. nr 137/4 i 140/4 o łącznej powierzchni 644 m2,  

który odbędzie się dnia 11 października 2021 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. 

 
Szczegółowe informacje: www.wtbswejherowo.pl/przetargi lub telefonicznie pod nr 722 08 08 08. 

 

 

 

           

O G Ł O S Z E N I E

WYDARZENIA

REkLAMY, 

ogŁosZENIA,

koNDoLENCjE

W

puLsIE 

WEjhERoWA

redakcja@pulswejherowa.pl

606  101 502

- Ze względu na ograniczenia związane z Covid-19 oraz 
trudności finansowe weźmie w niej udział tylko od 30 do 50 
rekonstruktorów, a impreza będzie dostępna jedynie na żywo 
w internecie w sobotę 11 września w godz. od 12.00 do 21.00 
- informuje prezes stowarzyszenia Krzysztof Zdunkowski. 

W programie zaplanowano: atak wroga na Polski obóz 
(godz. 12.00-12.30), sąd oficerów (13.00-13.10), przesłucha-
nie jeńca (14.00-14:10), prace przy tunelu minerskim (16.00-
16.15), Ostatni atak, czyli jak to z Jakubem Wejherem było 
(18.00-18.30) oraz sarmacka biesiada i pokaz ognia (21.00-
21.15). Z powodu zmian w pogodzie, mogą być przesunięcia 
w zakładanym planie, ale poszczególne elementy wydarze-
nia w formie livestream, nagrania cały czas będą na naszym 
fanpage i na Youtube stowarzyszenia. Więcej na: 

https://www.facebook.com/PulkCzarnieckiego
W przerwach między częściami rekonstrukcji, odbędą się 

pokazy rzemiosła i działań z życia żołnierza, m.in: kowal-
stwo, kucie gwoździ i noży, przygotowanie gofrów i podpło-
myków na ognisku, pisanie gęsim piórem, przygotowanie 
krajek, szycie i kaletnictwo.

Podczas tegorocznej edy-
cji przed wejherowską pu-
blicznością wystąpili czołowi 
polscy raperzy i „legendy” 
polskiego hip-hopu, ale też 
przyszłe gwiazdy sceny hi-
phopowej. Pod względem 
organizacyjnym wydarzenie 
było na najwyższym pozio-
mie i cieszyło się dużym za-
interesowaniem.

- Hip Hop Fest przycią-
ga do Wejherowa przede 
wszystkim młodszą publicz-
ność. Cieszę się, że impreza 
ponownie odbywa się w na-
szym mieście, ponieważ po-
przednie edycje pokazały, że 
jest zapotrzebowanie na tego 
typu wydarzenia. Trzeba też 
zauważyć, że Hip Hop Fest 
to znakomita okazja na de-
biuty sceniczne dla wielu 
młodych i utalentowanych 
artystów z Wejherowa - oce-
nił występy Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

Wejherowo hip hop Fest 

Debiutanci i legendy
W wejherowskim Parku Miejskim odbyła się piąta edycja „Wejherowo Hip Hop Fest”. Impreza 

powróciła) po ubiegłorocznej nieobecności, spowodowanej epidemią koronawirusa. 

Na scenie zaprezentowali 
się: PHMK, Format, Forest, 
Noniemoge, Rudxbwooy. 
Dużym  zainteresowaniem 
cieszył się występ młodej ro-
dzimej grup WV. Po udanym 

występie wejherowian na 
scenie pojawili się: Ceiberste-
in, Miejska Narracja, NZP/
Luzbukse. Zwieńczeniem 
wydarzenia był koncert Trill 
Pem oraz Kacper HTA, któ-

rzy zastąpili główną gwiazdę 
wieczoru - Hinola. 

Współorganizatorami 
imprezy było miasto Wej-
herowo oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury.

Fot. Leszek SpigarskiWięcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Rekonstrukcja 
historyczna 
tylko w internecie

Tegoroczna rekonstrukcja historyczna orga-
nizowana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych Pułk Czarnieckiego z Wejhero-
wa odbędzie się w dniach 9-12 września br. na 
Polanie Piknikowej przy Amfiteatrze Miejskim 
oraz w okolicy Młynu Cedrońskiego.


