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w wejherowie w najbliższy weekend

Będzie się działo!

Jutro, 27 maja w ratuszu odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa z okazji 379. 
rocznicy powstania Wejherowa oraz 413. rocznicy urodzin założyciela miasta Jakuba Wejhera. 
Jednym  z punktów tej uroczystości będzie złożenie kwiatów przed pomnikiem Jakuba Wejhera.  Z tej samej 
okazji co roku w Wejherowie odbywa się Dzień Jakuba, ale w poprzednich latach święto miasta odwołano z 
powodu pandemii. I wreszcie, pod dwóch latach przerwy Dzień Jakuba wraca!  W sobotę 28 maja odbędą 
się uroczystości i koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Piaseczny. Szczegóły na plakacie na str. 8.

Tego samego dnia odbędzie się impreza rekreacyjna „Wejherowo biega”, o której szerzej piszemy 
na str. 4. Tradycję wspólnego biegania w parku również przerwała epidemia, ale 28 maja amatorzy ru-
chu na świeżym powietrzu spotkają się ponownie, ciesząc się wspaniałą atmosferą podczas tej imprezy.

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę w Wejherowie odbywać się będzie ważna uroczystość religijna: Od-
pust Wniebowstąpienia Pańskiego na Kalwarii. Do Duchowej Stolicy Kaszub przybędą pielgrzymi, 
zwłaszcza z południowej części naszego regionu. Program Odpustu zamieszczamy na str. 4.

Wydarzenie „Wejherowo biega” ostatni raz odbyło się w 2019 roku. W sobotę biegacze powrócą do parku.

Fot. Leszek Spigarski

Wszystkim Mamom
w Dniu Matki

życzymy 
dużo  zdrowia, 

miłości,  wolnego czasu
i spełnienia marzeń!
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Niechlubnym przykła-
dem jest łącznik między 
ulicami 12 Marca i Refor-
matów. Nowa droga, zbu-
dowana w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmie-
ścia” jest pokryta nieczy-
stościami po psach.

– Przy okazji budowy 
tego łącznika w centrum 
miasta uporządkowano te-
ren, który zagospodarowa-
no zielenią – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta. – Zaledwie po 
kilku miesiącach od zakoń-
czenia inwestycji, na traw-
nikach zalegają duże ilości 
nieczystości po psach. Przez 
takie zachowanie mieszkań-
ców miasto traci gwarancję 
na utrzymanie zieleni w 
tym miejscu. Do sprzątania 
po swoim psie powinno jed-
nak motywować poczucie 
przyzwoitości i estetyki. Je-
śli korzystasz z zielonego te-

renu, pamiętaj, że również i 
inne osoby mają prawo cie-
szyć się jego czystością.

Straż Miejska w Wej-
herowie przypomina, że 
właściciele psów mają obo-
wiązek usuwania zanie-
czyszczeń pozostawionych 
przez zwierzę w miejscach 
publicznych. Na właścicieli 
psów, którzy nie sprzątają 
po swoich czworonogach na-
kładane są mandaty karne.

– Problem niesprzątania 
po psach ma aspekt este-
tyczny, kulturowy i zdro-
wotny, bo odchody zwierząt 
mogą być źródłem choro-
botwórczych organizmów, 
a w tym przypadku także 
finansowy – mówi Zenon 
Hinca, komendant Stra-
ży Miejskiej w Wejhero-
wie. – Sprzątanie po psie 
to przede wszystkim wyraz 
kultury.

Każdy uczeń, który w 
maju dotrze na lekcje w 
sposób aktywny - na ro-
werze, hulajnodze, rolkach 
czy deskorolce, otrzyma na-
klejki do rowerowego dzien-
niczka i na wspólny plakat 
klasowy. Wyróżnieni zo-
staną najbardziej aktywni 
uczestnicy, a także najbar-
dziej rowerowe szkoły oraz 
najaktywniejsze klasy. 

– Zachęcamy wszyst-
kich uczniów, od tych naj-
młodszych do najstarszych, 
do wzięcia udziału w Ro-
werowym Maju - mówi Ar-

Rowerowy Maj trwa do końca miesiąca

Nagrody dla aktywnych
Ponad tysiąc aktywnych uczniów ze 197 klas wejherowskich 

szkół podstawowych bierze udział w akcji „Rowerowy Maj”. Kie-
dy kampania minęła półmetek, na prowadzenie wysunęła się 
wejherowska „Ósemka”.

kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Poprzez zabawę 
połączoną z elementami ry-
walizacji, akcja popula-
ryzuje rower jako środek 
transportu do szkoły, uczy 
dobrych i zdrowych nawy-
ków nawet po zakończeniu 
kampanii. A na najbardziej 
wytrwałych i aktywnych ro-
werzystów, klas i szkół cze-
kają nagrody. 

W związku z trwającym 
Rowerowym Majem, klasa 
II b ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 wzięła udział w  lekcji, 

podczas której uczniowie za-
poznali się z zasadami bez-
piecznej jazdy na rowerze. 
Gościem był szkolny mistrz 
- specjalista od ruchu drogo-
wego, laureat wojewódzkie-
go konkursu „Odblaskowe 
Szkoły” Staś Styba oraz 
jego nauczycielka, koordy-
nator egzaminów na kartę 
rowerową Maria Baranow-
ska. Uczniowie wysłuchali 
relacji o tym konkursie, obej-
rzeli świeżo zdobytą przez 
Stasia Kartę Rowerową i 
pomogli mu w odpakowaniu 
nagrody dla szkoły - piono-

wych znaków drogowych do 
nauki prawidłowego poru-
szania się po ulicach. Dobrze 
poznali znaki drogowe, co 
sprawdziły wychowawczyni 
Beata Frąckowiak i obec-
na na lekcji dyrektor szkoły 
Beata Dampc. 

Fot. Urząd Miejski

wstydliwy i wciąż aktualny problem

Nieczystości na ulicach

Kartę Mieszkańca mo-
że posiadać każdy miesz-
kaniec Wejherowa, który 
m.in. rozlicza w mieście po-
datek dochodowy, jest eme-
rytem lub rencistą, a także 
jako osoba pełnoletnia po-
siada aktualną legitymację 
studencką lub szkolną.

Od czerwca urucho-
mione zostaną dodatkowe 
punkty obsługi wniosków, 
w których będzie można 
założyć Kartę także w go-
dzinach popołudniowych i 
w weekendy (w przypadku 
biblioteki i Filharmonii Ka-
szubskiej):

• EKOFABRYKA, ul. 
Fabryczna 10 (w poniedział-
ki w godz. 7-18, od wtorku 
do piątku w godz. 7-15)

• Filharmonia Ka-
szubska, ul. Sobieskiego 
255 (od poniedziałku do 
niedzieli w godz. 10-21)

Mieszkasz w Wejherowie? Płacisz tu podatki? Jeśli nie masz 
jeszcze Karty Mieszkańca zachęcamy do jej założenia, bo na po-
siadaczy czeka wiele korzyści – rabaty, zniżki i promocje ofero-
wane przez instytucje miejskie oraz lokalnych przedsiębiorców, 
którzy także przystąpili do projektu. Aby ułatwić mieszkańcom 
wyrobienie Karty, od czerwca zostaną otwarte nowe punkty ob-
sługi wniosków – w EkoFabryce, w Filharmonii Kaszubskiej i 
miejskiej bibliotece.

wejherowska karta Mieszkańca

wiosenna odsłona

• Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. Kaszubska 
14 (w poniedziałki w godz. 
8-15, od wtorku do piątku 
w godz. 10-18, w soboty w 
godz. 10-14)

Wejherowska Karta 
Mieszkańca uprawnia do 
korzystania z rabatów, 
zniżek i ulg korzystając z 

oferty naszych Partnerów. 
Lista firm, lokali, sklepów, 
instytucji znajduje się na 
stronie internetowej mia-
sta. Jesteś przedsiębiorcą, 
stowarzyszeniem, klubem - 
złóż wniosek i zostań Part-
nerem Karty Mieszkańca.

Szczegółowy regulamin: 
www.wejherowskakarta.pl

Sprzątanie po psie to obowiązek każdego właściciela. Jest ozna-
ką dobrego wychowania i wyrazem szacunku dla innych. Nieste-
ty wiele osób nadal nie sprząta po swoim psie, przez co trawniki, 
chodniki i inne tereny miejskie są zanieczyszczone. Każdy właści-
ciel, gdy wychodzi z pupilem na spacer, powinien mieć worek na 
psie odchody i z niego skorzystać.
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Jak podkreśla Komunalny Związek Gmin „Dolina Re-
dy i Chylonki”, który przedstawił sprawozdanie z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok, na 
terenie 8 miast i gmin należących do Związku, wejhero-
wianom należy się szczególne wyróżnienie. 

I tak, osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania wynosi 2% (wymagany poziom to mniej niż 
35%), natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła, to 33% (wymagany poziom to więcej niż 20%).

Wysoki wskaźnik recyklingu uzyskany przez nasze 
miasto wynika w dużej mierze z umożliwienia mieszkań-
com przekazywania do odbioru oddzielnie odpadów zie-
lonych oraz kuchennych (BIO) wytwarzanych na terenie 
ich nieruchomości. 

Miasto w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty 
za gospodarowanie odpadami, udostępnia darmowe pojem-
niki do segregacji i worki, co razem z działaniami miesz-
kańców w zakresie segregacji skutkuje wysokim poziomem 
recyklingu. Jednak poprzeczka stawiana w polskim i unij-
nym prawie idzie coraz wyżej. W dodatku nieosiągnięcie 
poziomów recyklingu w danym roku wiązać się będzie z 
bolesnymi karami finansowymi dla gmin. Oznacza to, że 
przed mieszkańcami i samorządami stoją duże wyzwania.

Wejherowianie od wielu lat z zaangażo-
waniem segregują odpady. Osiągnięte przez 
mieszkańców wyniki w zakresie segrega-
cji odpadów w gospodarstwach domowych 
znajdują się na najwyższych pozycjach na 
tle pozostałych gmin.

Bardzo dobre wyniki

wejherowianie
segregują odpady

Sam autor lub autorzy poinformowali w jednoznacz-
ny sposób Krzysztofa Hildebrandta o motywach gróźb 
morderstwa, pisząc cyt: „Możesz jednak tego wszystkie-
go uniknąć - usuń wszystkie konta w mediach społecz-
nościowych, zakończ swoją polityczną działalność.” Takie 
żądnie pojawia się kolejny raz w groźbach kierowanych 
do prezydenta. 

Czy cała ta zmasowana akcja to przemyślane działania 
obliczone na zmęczenie i psychiczne złamanie Krzysztofa 
Hildebrandta, aby się wycofał z życia publicznego? Mowa 
nienawiści, publicznie rzucane kłamstwa i pomówienia 
wobec prezydenta mogą również tworzyć u niektórych lu-
dzi odpowiednią atmosferę do fizycznego ataku. Czy cho-
dzi o doprowadzanie do fizycznej eliminacji Krzysztofa 
Hildebrandta z życia publicznego? O tym, że w dzisiej-
szych czasach nie wolno takich gróźb lekceważyć świadczy 
choćby tragedia Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamo-
wicza. Wówczas też wielu ludzi w to nie wierzyło …

Alarm bombowy w urzędzie
Do Urzędy Miejskiego trafił również e-mail z groźbą 

ataku bombowego, cyt. „W tym budynku znajduje się ładu-
nek wybuchowy domowej roboty o dużej mocy.”, „Detona-
cja nastąpi w środę.”. Policja wkroczyła do akcji. W środę, 
11.05.2022 r. o godz. 8:10 pracownicy i interesanci zostali 
ewakuowani z budynków na pl. Jakuba Wejhera 8 i ul. 12 
Marca 195. Policyjni pirotechnicy sprawdzili oba obiekty. 
Ładunku wybuchowego nie znaleziono. 

Urzędnicy wrócili do pracy o godz. 9:30. Zdarzenie moż-
na traktować jako element eskalacji ataków słownych, nę-
kania i gróźb wobec Krzysztofa Hildebrandta.

Skuteczna ochrona
Jak długo jeszcze sprawcy tych gróźb oraz prowodyrzy i 

podżegacze będą bezkarni? Groźby mają lokalny  charakter 
i konkretny cel. Nie wiadomo kiedy działania Policji przy-
niosą efekty, wszystkie przypadki zostały zgłoszone. Prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt stara się pracować normalnie, 
jak również nie ulegać pojawiającym się prowokacjom. 

czy tak będzie wyglądała walka polityczna w wejherowie?

„Dostaniesz niedługo od nich 
kosę w brzuch jak Adamowicz”

Autorom gróźb - przeciwnikom prezydenta chodzi 
o wycofanie się Krzysztofa Hildebrandta z życia 
publicznego, a jeśli tego nie zrobi, to chcą go za-
mordować.

Kolejną groźbę o takiej treści otrzymał prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
Łącznie prezydent otrzymał już 10 bezpośrednich gróźb zamordowania. Jest to obecnie 
zmasowana akcja, 8 ostatnich gróźb pojawiło się w ciągu niespełna miesiąca. Dodatko-
wo była również groźba ataku bombowego na Urząd Miejski. Policja prowadzi śledz-
two, ale dotychczas nie zatrzymała sprawców. Poruszyliśmy ten temat w poprzednim 
numerze Pulsu, jednak sytuacja niebezpiecznie się zaostrza. Do czego to doprowadzi? 
O co chodzi autorowi lub autorom gróźb - przeciwnikom prezydenta?

Ochrona budynku realizowana przez Straż Miejską 
musi być przede wszystkim  skuteczna, a nie utrudniać 
kontakt prezydenta z mieszkańcami i pracę Urzędu. I ta-
ka jest - np. podczas Nocy Muzeów w Ratuszu w dniu 
14.05.2022 r. (o Nocy Muzeów piszemy na stronie 9). 

Funkcjonariusze byli obecni na miejscu i dyskretnie 
oraz profesjonalne zabezpieczali imprezę tak, aby nie psuć 
mieszkańcom tego wyjątkowego wieczoru oraz spotkań i 
wspólnych zdjęć z prezydentem Wejherowa w jego gabi-
necie. Prowokacyjne i prymitywne zachowania, próby wy-
wołania chaosu w mieście i zakłócenia funkcjonalna władz 
miasta nie powiodły się.

Refleksję i odpowiedź 
pozostawiamy Czytelnikom
Dyżurni wejherowscy hejterzy wykorzystają tę nienor-

malną, bardzo przykrą i potencjalnie niebezpieczną sytu-
ację do swoich kolejnych ataków na prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta. Jest to szczególnie obrzydliwe i kolejny raz 
świadczy o ich zaślepieniu nienawiścią oraz demoralizacji. 

A może o czymś więcej?

Wejherowski Ratusz odwiedzili prof. Scot Riggs i John Dunn ze studentami oraz studenci Uniwersytetu Gdańskiego 
z Anną Solecką. Goście chcieli poznać historię Grodu Wejhera oraz kulturę kaszubską. Wejherowo i okolice zwiedzali z 
wejherowianką, ale też przewodniczką i pedagogiem dr Aleksandrą Kurowską-Susdorf. W imieniu prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta, gości przywitał Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. Goście zwiedzili zabytkowy Ratusz z salami tradycji, a szczególnie spodobała się 
multimedialna ekspozycja o historii miasta w okresie międzywojennym.

Amerykańscy studenci odwiedzili wejherowo
Wejherowo odwiedziła kilkunastoosobowa grupa amerykańskich studentów z University of 

Michigan i University of Valdosta. Jest to efekt współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z ame-
rykańską uczelnią.

Urząd za pośrednictwem komornika wyegzekwował kary 
zgodnie z zawartą umową sprzedaży działki, na której sta-
nął budynek, za opóźnienie dewelopera w jego oddaniu do 
użytku o dwa lata.

Urząd Miejski w tym i innych przypadkach działa zgod-
nie z przepisami prawa i przy egzekucji kar musi stosować 
się do obowiązujących  procedur, co czasami utrudnia i wy-
dłuża uzyskanie pieniędzy. Informujemy, że wszelkie inne 
ukazujące się „sensacyjne” wiadomości są nieprawdziwe. To 
zwykłe tzw. fake newsy stanowiące jeden z wielu elementów 
dezinformacji i brudnej walki politycznej w Wejherowie.

urząd wyegzekwował 
prawie 160 tys. zł kar 
od dewelopera

zgodnie z prawem
Urząd Miejski skutecznie wyegzekwo-

wał 156 226,27 zł  kar umownych od in-
westora budynku „Apartamenty nad 
Cedronem” przy ul. Wałowej. Pieniądze 
wpłynęły na konto miasta 10 maja b.r. 
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Każdy uczestnik biegu 
przed startem - po wypeł-
nieniu karty zgłoszeniowej 
i opłaceniu opłaty wpiso-
wej oraz oświadczenia ro-
dziców - otrzyma koszulkę, 
w  której ma obowiązek 
startować (wydawanie ko-
szulek w godz. 8.00-10.30). 
O godzinie 10.35 odbędzie 
się wspólna rozgrzewka. 
Uczestnicy, którzy w po-
szczególnych biegach do-
biegną do mety, otrzymają 
medale i wodę. Po każdym 
biegu odbędzie się loso-
wanie nagród rzeczowych 
dla uczestników poszcze-
gólnych biegów. W razie 
nieobecności podczas loso-
wania upominek przepada 
i przechodzi na następną 
wylosowaną osobę.  

Biuro zawodów w am-
fiteatrze będzie czynne w 
godz. 8.00-10.30. Biegi ma-
ją charakter rekreacyjny, a 
na mecie nie będzie prowa-
dzona klasyfikacja. Liczba 
uczestników jest limitowa-
na do 950 osób. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W biegach mogą 
brać udział wszyscy chęt-

w najbliższą sobotę w wejherowskim parku

wejherowo Biega 2022
Miłośników biegania zapraszamy w imieniu organizatorów w 

najbliższą sobotę 28 maja do wejherowskiego Parku Miejskiego 
im. A. Majkowskiego. W parku i amfiteatrze odbędzie się Festyn 
Rekreacyjny „Wejherowo Biega”, nad którym patronat objęli: 
Prezydent Miasta Wejherowa i Starosta Wejherowski. 

plan zawodów:
godz.10.45 -  bieg nr 1 na 300 m dla dzieci do 6 lat  (rocznik 
2016 i młodsi)
godz. 11.00 - bieg nr 2 na 500 m dla dzieci 7-10 lat - dziew-
częta i chłopcy (roczniki 2015- 2012)
godz. 11.20  - bieg nr 3 na 900 m, dziewczęta w wieku 11-
15 lat (roczniki 2011-2007)
godz. 11.40 – bieg nr 4  na 1800 m, chłopcy  11-15 lat (rocz-
niki 2011-2007)
godz.12.05 – bieg nr 5 na 2000 m, dziewczęta i chłopcy oraz 
dorośli w wieku 16-20 lat  (roczniki 2006-2002)
godz.12.30 – bieg nr 6 na 3000 m, biegacze w wieku co naj-
mniej 21 lat (roczniki 2001 i starsi).

ni bez względu na wiek, 
którzy nie mają przeciw-
wskazań do uprawiania 
sportu. Dzieci i młodzież 
do lat 18 startują po oka-
zaniu oświadczenia rodzi-
ców (druki do pobrania w 
biurze zawodów 28 maja br. 
od godz. 8.00.). Warunkiem 
uczestnictwa jest wypeł-
nienie Karty zgłoszenio-
wej, oświadczenie rodziców 
i opłata wpisowego w wyso-
kosci od 10 zł (dzieci i mło-
dzież) do 20 zł (dorośli)). 
Posiadacze Wejherowskiej 

Karty Mieszkańca otrzy-
mują 50-procentową ulgę 
w opłacie wpisowej.

Organizatorami zawo-
dów przy wsparciu spon-
sorów są: Urząd Miejski w 
Wejherowie, KS „Wejher”, 
Wejherowskie Centrum 
Kultury i Starostwo Powia-
towe w Wejherowie. Celem 
imprezy jest popularyzacja 
biegów jako czynnej for-
my rekreacji fizycznej oraz 
oferta rekreacyjna dla lo-
kalnej społeczności. 

Otwarcia konkursu dokonała starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, a potem uczniowie szkół i przedszkoli 
powiatu wejherowskiego, występując w kaszubskich stro-
jach ludowych przedstawiali utwory (wiersze oraz prozę) 
pisarzy kaszubskich, takich jak Stanisław Janke, Aloj-
zy Nagel, Janusz Mamelski, Ewa Warmowska, Alek-
sander Labuda, Tomasz Fopke. Uczestnicy oceniani 
byli w kilku kategoriach wiekowych, a zwycięzcy wezmą 
udział w finale, zaplanowanym w czerwcu w Chmielnie.

Celem konkursu jest popularyzacja literatury kaszub-
skiej oraz pielęgnowanie tradycji, folkloru regionu oraz 
mowy kaszubskiej.

konkurs Recytatorski Literatury kaszubskiej 
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-

szubsko-Pomorskiej w Wejherowie odby-
ły się powiatowe eliminacje 51. Konkursu 
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej 
„Rodno Mowa”. 

Fot. Leszek Spigarski więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

odpust wniebowstąpienia pańskiego

pielgrzymi przybędą
do wejherowa

Uroczystość odpustowa Wniebowstąpie-
nia Pańskiego w najbliższych dniach po-
łączona będzie z wprowadzeniem relikwii 
błogosławionego ks. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego.

W piątek 27 maja zaplanowano powi-
tanie pielgrzymów z Kościerzyny i okolic 
przy kaplicy Bożego Ciała (godz. 16.00) 
oraz z Żukowa, Przodkowa, Grzybna i oko-
lic przy kaplicy Pałac Piłata o godz. 17.45.

O godz. 19:00 odprawiona zostanie msza 
św. przed Cudownym Obrazem.

W sobotę 28 maja program obchodów 
kalwaryjskich wygląda następujaco:

o godz. 8:00 - msza dla pielgrzymów 
o godz. 11:30 - powitanie pielgrzymów z 

Oliwy, Chełmu, Gdyni, Szemudu, Bojana, 
Kielna, Koleczkowa przy Pałacu Piłata,

o godz. 12:00 - powitanie pielgrzymów 
z Lini, Strzepcza, Strzebielina, Sychowa i 
okolic przy kaplicy 3. upadku Chrystusa,

o godz. 14:00 - Centralne Obchody 
Kalwaryjskie z Kazaniami w kościele 
klasztornym,

o godz. 17:45 - msza św. pod przewod-
nictwem o. Prowincjała w kościele Trzech 
Krzyży na Kalwarii.

W niedzielę 29 maja zaplanowano:
o godz. 7:00 - msza dla pielgrzymów z 

Kościerzyny i okolic,
o godz. 8:00 - Droga Krzyżowa na Kal-

warii dla pielgrzymów, którzy przybędą w 
niedzielę rano. Początek na placu przy ko-
ściele klasztornym

o godz. 8:30 - powitanie pielgrzymów z 
Sierakowic, Nowego Dworu Wejherowskie-
go, Luzina, Bolszewa i Gościcina,

o godz. 9:00 - procesja z Najświętszym 
Sakramentem na Kalwarię.

O godz. 10:00 nastąpi wprowadze-
nie relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego, 
a także suma odpustowa pod przewod-
nictwem abp. Stanisława Gądeckiego 
– przewodniczącego Episkopatu Pol-
ski z udziałem abp. Tadeusza Wojdy 
- Metropolity Gdańskiego w kościele 
Trzech Krzyży.

Po zakończeniu uroczystości nastąpią 
pożegnania pielgrzymów, którzy po Sumie 
wyruszają w drogę powrotną,

O godz. 14:00 zaplanowano pożegnanie 
pielgrzymów z Oliwy przy kaplicy Pałac 
Piłata.

W maju i w czerwcu pielgrzymi z całych Kaszub przyjadą lub 
przyjdą do Duchowej Stolicy Kaszub, czyli do Wejherowa. W 
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym odbędą się dwa ważne odpusty: 
w dniach 28-29 maja - Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 
w dniach 11-12 czerwca - Odpust Trójcy Świętej. Ojcowie Fran-
ciszkanie zapraszają do wspólnej modlitwy na Kalwarii Wejhe-
rowskiej i w kościele św. Anny. 
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Podczas uroczystości 
wręczono awanse na wyż-
sze stopnie służbowe, od-
znaczenia oraz gratulacje. 
Najbardziej zasłużeni stra-
żacy z powiatu wejherow-
skiego otrzymali nagrody 
Starosty Wejherowskie-
go Gabrieli Lisius. Łącz-
nie nagrodzonych zostało 
20 strażaków. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt wyróżnił Sta-
tuetką Jakuba Wejhera 
komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Wejherowie st. bryg. 
Jacka Niewęgłowskiego. 
W imieniu prezydenta sta-
tuetkę wraz z życzeniami 
wręczył sekretarz miasta 
Bogusław Suwara.

Wydarzenie było rów-
nież okazją do złożenia po-
dziękowań.

– To święto to szczegól-
na okazja, by podziękować 
wszystkim Druhom  i Stra-
żakom, którzy obecnie dba-
ją o bezpieczeństwo lokalnej 
społeczności  i śpieszą jej na 
ratunek, a także tym, któ-
rzy czynili to na przestrzeni 
minionych lat. Dziękuję za 
trud, zaangażowanie oraz 
ciągłą gotowość do podej-

W PZS nr 4 w Wejhero-
wie odbyła się kolejna edy-
cja Powiatowych Targów 
Edukacyjnych. 

– Od połowy maja trwa 
nabór w naszych placów-
kach. Do 20 czerwca macie 
czas żeby wybrać przyszłą 
szkołę i kierunek dalszego 
kształcenia. Edukacja to 
bardzo ważna dziedzina 
działalności Samorządu 
Powiatu Wejherowskiego, 
to inwestycja w młode po-
kolenie. Nasze szkoły wy-
różniają się doświadczoną 

strażacy obchodzili 
swoje święto

Ósmoklasiści poznali 
ofertę edukacyjną 
powiatowych szkół

W Filharmonii Kaszubskiej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka połączone z Jubileuszem 100-lecia istnienia Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 70-lecia Zawodowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

mowania działań ratowni-
czych, pomoc potrzebującym 
oraz za skuteczność działań 
mimo coraz większych wy-
zwań i zagrożeń – powie-
dział w trakcie uroczystości 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

W wydarzeniu wzięli 
udział m.in. Wicewojewo-
da Pomorski Mariusz Łu-
czyk, Pomorski Komendant 
Wojewódzki PSP nadbryg. 
Piotr Socha, Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP Andrzej Ma-
łyszka, Komendant Powia-
towy PSP st. bryg. Jacek 

Niewęgłowski, Prezes Za-
rządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP Mirosław 
Józefowicz, samorządow-
cy na czele z Wicestarostą 
Wejherowskim Jackiem 
Thielem, strażacy oraz za-
proszeni goście.

W trakcie uroczystości 
wyświetlono film „70 lat Za-
wodowej Straży Pożarnej w 
Wejherowie”. Goście oraz 
mieszkańcy mogli obejrzeć 
także wystawę zabytkowych 
i nowych pojazdów pożar-
niczych, które wystawione 
były przed budynkiem Fil-
harmonii Kaszubskiej.

Z myślą o uczniach kończących szkołę podstawową w Powia-
towym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie odbyły się Targi Eduka-
cyjne, podczas których młodzież mogła zapoznać się z publiczną 
ofertą edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych na 
rok szkolny 2022/2023.

kadrą pedagogiczną, no-
woczesnymi pracowniami 
technicznymi i zawodowy-
mi oraz ofertą dostosowaną 
do zmieniającego się ryn-
ku pracy. Zainteresowa-
nie naszymi placówkami 
jest bardzo duże, co widać 
po przybywających z ro-
ku na rok uczniach. Mam 
nadzieje, że dzisiejsze tar-
gi pomogą Wam dokonać 
właściwego wyboru – po-
wiedział podczas otwarcia 
Powiatowych Targów Edu-
kacyjnych Wicestarosta 

Wejherowski Jacek Thiel.
Wydarzenie cieszyło się 

dużym zainteresowaniem 
ze strony uczniów klas 
ósmych, stojących przed 
wyborem kolejnego etapu 
kształcenia. 

W trakcie targów mło-
dzież mogła zapoznać się z 
bogatą ofertą edukacyjną 
powiatowych szkół ponad-
podstawowych z Wejhero-
wa, Rumi i Redy, zarówno 
jeśli chodzi o licea ogólno-
kształcące, technika jak i 
szkoły branżowe.
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O G Ł O S Z E N I E 

Od 1 lutego 2022 r. na terenie Wejherowa funk-
cjonuje Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem. Został on utworzony przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejhero-
wie we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja 
na Plus, w ramach zadania pt.: „Pomoc na plus”.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem w Wejherowie działa w strukturach Okręgo-
wego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w 
Gdańsku wraz z pozostałymi ośmioma Lokalnymi Punk-
tami z terenu: Gdyni, Sopotu, Malborka, Tczewa, Kar-
tuz, Kościerzyny, Kwidzyna oraz Starogardu Gdańskiego. 
Działalność Punktów finansowana jest ze środków rządo-
wych w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Istotnym celem udzielania pomocy w Punkcie Lokal-
nym jest minimalizowanie negatywnych skutków prze-
stępstw wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
świadków oraz osób im najbliższych, zamieszkujących 
teren obszaru działania sądu rejonowego w Wejherowie. 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem świadczy nieodpłatną kompleksową usługę 
pomocy specjalistycznej, w tym pomoc prawną i psycho-
logiczną, interwencyjno-socjalną i materialną (w trybie 
stacjonarnym, telefonicznym i ambulatoryjnym) w okresie 
od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r.

W przypadku konieczności udzielenia pomocy, zostanie 
ona również udzielona osobom nie będącym mieszkańcami 
powiatu wejherowskiego.

W Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem w Wejherowie w pierwszej kolejności, 
wsparcia udziela osoba pierwszego kontaktu, posiadająca 
doświadczenie w udzielaniu pomocy pokrzywdzonym. Pra-
cownik w ramach kontaktu telefonicznego lub osobistego 
dostosowuje pomoc, w oparciu o skierowanie do specjali-
stów z zakresu prawa, psychologii lub psychoterapii. Kadra 
specjalistów również jest dobrana w taki sposób, aby za-
pewnić właściwą i sprawną pomoc w trakcie jej udzielania.

Do Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Wejherowie mogą zgłaszać się osoby: po-
krzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe, w za-
kresie każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w 
rodzinie, braku alimentacji, wypadków komunikacyjnych, 
podbić, przestępstw seksualnych, oszustw oraz każdego in-
nego przestępstwa lub świadkowie przestępstwa i bliscy 
tych osób. Dotyczy to zarówno osób które zostały wezwane 
w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w 
charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego 
wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu 
potrzebują wsparcia i porady. Pomoc udzielana jest również 
cudzoziemcom, w tym także obywatelom Ukrainy.

    

Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie 
Na realizację Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 

(Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego) 
 

- łączna kwota dofinasowania 293 760,00 zł 
- całkowita wartość zadania 293 760,00 zł 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. 

 
Zakłada się objęcie wsparciem opieki wytchnieniowej 30 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  
nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z czego: 

 
 15 członków rodzin dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 15 członków rodzin osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo  
z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie  
z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych) 

 
 

Program będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 
Więcej informacji można uzyskać w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym   

i Starszym pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 44.    

 

 

Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie 
Na realizację Programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej’’ – edycja 2022 

(Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego)  
- łączna kwota dofinasowania 456 297,00 zł 
- całkowita wartość zadania 456 297,00 zł 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  

 w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych. 
Zakłada się objęcie wsparciem usług asystenta osobistego  40 osób niepełnosprawnych, z czego: 

 
➢ 10 osób niepełnosprawnychw wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

➢ 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
➢ 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnych. 

 
 

Program będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 
Więcej informacji można uzyskać w Zespole Pomocy Osobom Niepełnosprawnym   

i Starszym pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 44.    

pomoc dla osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem 
w wejherowie

Lokalny punkt pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 279A 
w Wejherowie. 

Jest czynny w poniedziałki w godz. od 12.00 do 17.00 
oraz w piątki w godz. od 8.00 do 13.00.

Kontakt tel. 794 284 925.

KOMUNIKATY - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

powiatowe centrum pomocy Rodzinie
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AKTUALNOŚCI

Następnie, w uroczy-
stym przemarszu strażacy 
i ich goście przeszli na plac 
przez remizą OSP Gowino, 
gdzie poświęcono i odsłonię-
to tablicę pamiątkową oraz 
wręczono zasłużonym dru-
hom medale i odznaki Pre-
zydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP 
woj. pomorskiego. 

Wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski 
z okazji okrągłego jubile-

strażacki jubileusz w gminie wejherowo

osp gowino ma sto lat!
W sobotę 14 maja Gowino żyło obchodami 100-lecia Ochotni-

czej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w in-
tencji strażaków koncelebrowaną przez ks. biskupa Wiesława 
Szlachetkę z udziałem pocztów sztandarowych OSP Gminy Wej-
herowo i innych zaprzyjaźnionych jednostek. 

uszu ufundował jednostce 
sprzęt ratujący życie, który 
wręczył na ręce prezes OSP 
Eweliny Paszki. Przyznał 
również wyróżniającym się 
druhom nagrody pieniężne 
za wkład pracy i osobiste 
zaangażowanie w działal-
ność społeczną na rzecz 
podnoszenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców Gminy 
Wejherowo. 

W uroczystości ze strony 
Gminy Wejherowo udział 

wzięli również: wiceprze-
wodniczący Rady Gminy 
Edmund Bianga, sekre-
tarz gminy Małgorzata 
Niemirska-Thiel oraz   
radni gminy i sołtysi.

Jubileusz OSP Gowino 
zaszczycili swoją obecno-
ścią przedstawiciele władz 
powiatowych na czele ze 
starostą wejherowskim 
Gabrielą Lisius i wicesta-
rostą Jackiem Thielem 
(na zdjęciu u dołu).

Uroczysta intronizacja 
Ludmiły Gołąbek na Króla 
Kurkowego Bractwa w Wej-
herowie polegała na wręcze-
niu insygniów królewskich 
i pamiątkowego medalu. 
Zgodnie z ceremoniałem 
wszyscy bracia potwierdzi-
li to wspólnym okrzykiem: 
„Wiwat Król!”. Prezes Za-
rządu Głównego ZKBS RP 
Krzysztof Larski i prezes 
Zarządu Okręgu ZKBS RP 
Lech Magnuszewski od-
znaczyli Krzyżem Koman-
dorskim z Mieczami brata 
Piotra Karbowskiego, a 
Krzyżem Rycerskim braci: 
Pawła Hinza i Wojciecha 
Recława.

Turniej odbywał się w 
ramach obchodów 100-le-
cia powstania  Zjednocze-

turniej strzelecki o Miecz Jakuba wejhera

wiwat król kurkowy!
Na nowej strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wej-

herowie przeprowadzono XXVII Turniej Strzelecki o Miecz Ja-
kuba Wejhera. W trakcie zawodów miała miejsce intronizacja 
Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D. 
2022 Ludmiły Gołąbek.

nia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich Rzeczypospo-
litej Polskiej i został obję-

ty honorowym patronatem 
prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrand-
ta, starostę powiatu wejhe-
rowskiego Gabrielę Lisius, 
wójta Gminy Wejherowo 
Przemysława Kiedrow-
skiego i Króla Okręgu Po-
morskiego ZKBS RP.

W Strzelaniu Jubile-
uszowym zwyciężył brat 
Wojciech Recław z KBS 
Wejherowo i będzie repre-
zentował Okręg Pomorski 
w strzelaniu o tytuł Kró-
la Jubileuszowego 100-le-
cia powstania Zjednoczenia. 
Strzelanie o Miecz Jakuba 
Wejhera wygrała Aldona 
Sambor-Sochaczewska z 
KBS Kościerzyna. 

Muzeum w ramach festiwalu zaprasza na warsztaty, koncert oraz bezpłatne zwiedzanie 
Pałacu oraz Książnicy Profesora Gerarda Labudy. W sobotę 4 czerwca w godz. 11.00-19.00 
zaplanowano bezpłatne zwiedzanie Pałacu i Książnicy, natomiast w 11.00-13.00 odbę-
dą się warsztaty artystyczne dla dzieci z Martą Papierowską. O godz. 8.00 w programie 
znajdzie się „Kaszubska energia” - koncert Weroniki Korthals z zespołem. W niedzielę 5 
czerwca w godz. 12.00-20.00 można będzie bezpłatnie zwiedzić Pałac i Książnicę.

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, osoby chętne proszone są o kontakt: deu2@mu-
zeum.wejherowo.pl. Szczegóły dotyczące wydarzeń organizowanych w innych obiektach 
znajdują się w załączniku na stronie: www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/

Festiwal dworów i pałaców
Starosta wejherowski oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko-Pomorskiej w Wejherowie jako współorganizatorzy wydarzenia 
zachęcają do udziału w „Festiwalu dworów i pałaców Północnych Ka-
szub” w dniach 4-5 czerwca br.
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WYDARZENIA
wejherowska Noc Muzeów w Ratuszu, w pałacu, książnicy i na placu Jakuba wejhera

wejherowianie zwiedzali i bawili się
Ta noc, a właściwie wieczór, był pełen atrakcji. Władze miasta Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego zaprosiły mieszkańców na nocne 

zwiedzanie, połączone z grami, konkursami i pokazami. Wydarzenia w Ratuszu, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, w 
Książnicy prof. G. Labudy, a także na placu Jakuba Wejhera przyciągnęły wielu zainteresowanych. Noc Muzeów w Wejherowie ciekawie spe-
dzały całe rodziny. Nie brakowało chętnych na zwiedzanie podziemi kościoła klasztornego św. Anny oraz Kalwarii Wejherowskiej z przewod-
nikiem, jak również na odwiedzenie gabinetu prezydenta Wejherowa i wspólne zdjęcie z Krzysztofem Hildebrandtem.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowaFot. Leszek Spigarski
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LUDZIE I ICH PASJE

Wejherowianin od uro-
dzenia, pochodzący z 
kaszubskiej rodziny, Fran-
ciszek Sychowski jest synem 
mistrza krawieckiego.

Miał zostać krawcem
Ojciec - również Fran-

ciszek bardzo chciał, żeby 
syn poszedł w jego ślady, 
a przede wszystkim zdobył 
kwalifikacje rzemieślnicze. 
Dlatego pan Franciszek  
świadectwo maturalne uzy-
skał w Technikum Odzie-
żowym w Gdyni, a potem 
studiował, zgodnie z wła-
snymi marzeniami na Wy-
dziale Pedagogicznym 
WSSP, na Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, K-
-PSW w Bydgoszczy oraz 
na gdańskim Uniwersyte-
cie Medycznym, uzyskując 

Franciszek sychowski. od  twórcy ludowego do arteterapeuty dyplomowanego

przydrożne kapliczki i figura na hipodromie
Z okazji 50-lecia twórczości wejherowski artysta Franciszek Sychowski doczekał się pięknej wystawy w Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. A że F. Sychowski jest nie tylko wszechstronnym artystą, ale również nauczycielem oligofreno-
pedagogiem, psychologiem klinicznym oraz arteterapeutą, na wystawie zatytułowanej „Od twórcy ludowego do arteterapeuty dy-
plomowanego” można obejrzeć prace tego twórcy oraz prace podopiecznych, uczestników terapii zajęciowej . Ekspozycja otwarta 
w połowie marca br. będzie czynna jeszcze ponad tydzień, do 5 czerwca 2022 r.

dyplom mgr wychowania 
plastycznego, oligofrenope-
dagoga, psychologa klinicz-
nego i arteterapeuty.

Rzeźbić zaczął wcześniej, 
jako młody chłopak, a in-
spiracją stała się wystawa 
„Sztuka ludowa Kaszub” 
prezentowana w 1967 ro-
ku w wejherowskim Domu 
Kultury.

Pastuszek 
i malarstwo na szkle
Pierwszą samodzielną 

pracę pana Franciszka moż-
na zobaczyć na wspomnia-
nej wystawie w Pałacu. Jest 
nią niewielki „Pastuszek”, 
wyrzeźbiony kuchennym 
nożykiem. Pierwsze wyróż-
nienia i dyplomy otrzymał  
jednak za obrazy malowane 
na szkle.

– Jestem jednym z pre-
kursorów reaktywowania 
kaszubskiego malarstwa na 
szkle, nieco już zapomnia-
nego – wspomina Franci-
szek Sychowski. – Piękne 
kwiatowe wzory, ornamen-
tykę kaszubską, stosowa-
ną zarówno w malarstwie 
na szkle, jak i w rzeźbie 
przekazała nam uczniom 
artystka Otylia Szczukow-
ska. Na wystawie znajduje 
się m.in. używany przez nią 
nożyk. Jest też mój pierw-
szy dyplom, przyznany ja-
ko laureatowi konkursu, 
w którym dostałem także 
główną nagrodę - rower. W 
tamtych latach, dla kilku-
nastoletniego chłopca to by-
ła wspaniała nagroda!

Przydrożne
kapliczki i krzyże
Na przełomie lat 60. i 

70. pan Franciszek pobierał 
nauki w szkółce rzeźbiar-
skiej znanej regionalistki 
Otylii Szczukowskiej w 
Wejherowie. W tym czasie 
nawiązał, trwającą do dziś 
współpracę ze Zrzeszeniem 
Kaszubsko-Pomorskim oraz 
z profesorem Józefem Bo-
rzyszkowskim.

– Miałem szalone ma-
rzenie. Razem z profesorem 
Borzyszkowskim mieliśmy 
ideę, żeby odbudować oraz 
odrestaurować przydrożne 
krzyże i kapliczki, zniszczo-
ne podczas wojny – mówi 
Franciszek Sychowski. –  
Powstało ich wiele, a niektó-
re z nich prezentowane są 
na zdjęciach na wystawie. 
Jest tam m.in. fotografia 
pierwszej drewnianej ka-
pliczki postawionej w 1972 
roku we wsi Raduń. Stanę-
ła na wysokim drewnianym 
słupie, również ozdobionym 
kwiatowymi ornamentami. 
Kolejne kapliczki stanęły w 
Łączyńskiej Hucie, Borzysz-
kowskiej Hucie, Łączynie, 
Sianowie i Wygodzie.

W 1994 z woli wspól-
noty parafialnej w No-

wej Cerkwi, postawiono 
7-metrowy krzyż, bogato 
zdobiony przez artystę or-
namentami kaszubskimi, z 
napisem „Blask Prawdy”.  
W Lubkowie nad Jeziorem 
Żarnowieckim, koło tamtej-
szego DPS stanął krzyż au-
torstwa pana Franciszka, 
który grupa mieszkańców 
postawiła w podziękowa-
niu za rezygnację z budo-
wy elektrowni jądrowej. W  
kapsule wewnątrz tego 
krzyża znajduje się cząstka 
starego krzyża z nieistnieją-
cej wsi Kartoszyno.

Figury 
na papieskim ołtarzu
Figury wejherowskiego 

artysty ozdobiły m.in. oł-
tarz papieski na sopockim 
Hipodromie, gdzie podczas 
mszy św. w czerwcu 1999 
roku Ojciec Święty Jan Pa-
weł II m.in. ukoronował 
cudowny obraz Matki Bo-
żej Wejherowskiej. Wśród 
wielu figur w Sopocie sta-
nęła wyrzeźbiona przez pa-
na Franciszka Matka Boża 

Wejherowska oraz Chry-
stus Ukrzyżowany.

Drewniany krzyż autor-
stwa wejherowianina stał 
na drodze, którą Papież je-
chał z lotniska na uroczy-
stość w Sopocie.

Epitafia i płaskorzeźby
Dziełem F. Sychowskie-

go jest również X stacja 
Kalwarii Jubileuszowej w 
Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gdańsku 
Matemblewie (te rzeźby 
wykonał wspólnie z wejhe-
rowskimi dziećmi) oraz cykl 
epitafiów w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. 
W kaplicy Pelplińskiego 
Seminarium, znajduje się 
największa płaskorzeźba 
artysty, przedstawiająca 
Matkę Bożą Bolesną.

Dla szkoły w Miszewie 
artysta wyrzeźbił epitafium  
kompozytora i regionalisty 
Jana Trepczyka.

Franciszek Sychowski  
jest autorem wielu rzeźb 
oraz płaskorzeźb z charak-
terystyczną ornamenty-

ką, zaczerpniętą ze szkoły 
Szczukowskiej. Jest też au-
torem witraży, a na jubile-
uszowej wystawie w Pałacu 
możemy zobaczyć dodatko-
wo jego rysunki i szkice z lat 
akademickich, m.in. akty.

Praca terapeuty
Twórczość artystyczną 

pan Franciszek łączy z dzia-
łalnością terapeutyczną w 
placówkach opieki nad oso-
bami niepełnosprawnymi, 
na warsztatach terapii zaję-
ciowej, a także podczas wie-
loletniej pracy zawodowej 
w wejherowskim „Medyku” 
(Powiatowy Zespół Szkół 
Policealnych im. Z. Kietu-
rakisa), gdzie kształci przy-
szłych terapeutów.

Franciszek Sychowski 
jest również zaangażowany 
społecznie w Stowarzysze-
niu Osób Niepełnospraw-
nych i Seniorów „Żyj 
Godnie”, pełniąc funkcję 
psychologa klinicznego i ar-
teterapeuty.

Dokończenie na str. 11Franciszek Sychowski z żoną Marią.
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KULTURA, EDUKACJA

Jako arteterapeuta pra-
cuje z dziećmi, młodzieżą i 
dorosłymi z różnymi niepeł-
nosprawnościami. Zajmuje 
się m.in. osobami ze spek-
trum autyzmu czy z zespo-
łem Downa. Podopieczni 
pana Franciszka malują, 
rysują, rzeźbią, robią li-
noryty, tworzą makramy 
i gobeliny, a także szma-
ciane lalki-pacynki, wyko-
rzystywane w zabawie i 
terapii poprzez teatr. Poza 
tym szyją, haftują, uczą się 
także fotografii artystycz-
no-studyjnej. Interesujące 
i piękne prace osób niepeł-
nosprawnych można zoba-
czyć na wystawie.

– Stosuję różne metody, 
żeby zachęcić osoby niepeł-
nosprawne do tworzenia. 
Poprzez spokojne interak-
tywne zajęcia artystyczno 
-ruchowe, można uaktyw-
niać osoby niepełnosprawne 
– wyjaśnia Franciszek Sy-
chowski. – Zajęcia plastycz-
ne są formą rehabilitacji i 
pozytywną motywacją do 
wypełnienia wolnego czasu. 
Jestem szczęśliwy, gdy nowe 
twórcze „dzieła” podopiecz-
nych, z niemałym trudem 
można odróżnić od twór-
czych „dzieł” mistrza.

Pasją pana Franciszka 
jest również fotografowa-
nie. Nietrudno go spotkać 
na różnych uroczystościach 
w mieście, zwłaszcza re-
ligijnych, kiedy „biega” z 
aparatem i robi zdjęcia. 
Znakomite fotografie moż-
na potem obejrzeć na pro-
filu autora na faceboooku.

Były radny i animator
W swojej biografii pan 

Franciszek ma również 
działalność samorządo-
wą. Od maja 1990 r. przez 
trzy kadencje pełnił funk-
cję radnego Rady Miasta 
Wejherowa. W tym czasie 
za charytatywno-społeczną 
działalność został wyróżnio-
ny przez Ministra Kultury i 
Sztuki odznaką „Zasłużone-
go Działacza Kultury”.

Wejherowski artysta 
działa również w ekume-
nicznym Ruchu Focolari. 
Razem żoną Marią są ewan-
gelizacyjnymi animatorami 
Archidiecezji Gdańskiej, 
pracującymi głównie na 
rzecz rodzin. Za zaangażo-
wanie  w ten ruch pan Fran-
ciszek został laureatem 
prestiżowego wyróżnienia 

„Pro Ecclesia et Populo”.

Kaszub i góralka
Najważniejsza dla pana 

Franciszka jest z pewno-
ścią rodzina: żona Maria 
Bernadeta, trzej synowie 
Dominik, Radosław i Bar-
tosz oraz pięcioro wnucząt: 
Ignacy, Radzimir, Krzesi-
mir, Marcelina i Dominika.

Co ciekawe, pani Maria 
wyszła za rodowitego Ka-
szuba, a sama jest góralką 
z Beskidu Śląskiego. 

Poznali się dzięki fran-
ciszkaninowi, pochodzą-
cemu z Wejherowa ojcu 
Gaudentemu Kustuszo-
wi. Jako duszpasterz aka-
demicki w Panewnikach 
(część Katowic) o. Gauden-
ty zabierał młodzież stu-

dencką na wyprawy, czyli 
„Wanogi” na Kaszuby.

Podczas jednej z nich 
grupa trafiła do Wejhero-
wa, a miejscowa młodzież 
asystowała przyjezdnym 
i oprowadzała ich po oko-
licy. W programie były 
wycieczki nad morze i do 
Gdańska, a także zwiedza-
nie i modlitwa na Kalwa-
rii Wejherowskiej. Wśród 
oprowadzających był mło-
dy Franciszek Sychowski, 
a wśród zwiedzających 
młodziutka Maria, któ-
ra zachwyciła Franciszka 
m.in. pięknym śpiewem. 
Podczas jednego z pierw-
szych spotkań dziewczyna 
podarowała chłopakowi z 
Wejherowa pozłacany łań-

cuszek z krzyżykiem, któ-
ry pan Franciszek nosi do 
dzisiaj.

Franciszek Sychowski 
jest dumny z rodziny, ze 
swoich kaszubskich korze-
ni oraz ze swojej służebnej 
twórczości. Jest też dumny 
z odznaczenia przyznane-
go mu w 2021 roku przez 
Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. W dowód uznania 
za 50-letnie dokonania pe-
dagogiczno-terapeutyczne 
oraz twórczą działalność 
charytatywno-społeczną 
wejherowski artysta zo-
stał odznaczony w obecno-
ści Wojewody i Kuratora 
Pomorskiego,  Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Anna Kuczmarska

 Dokończenie ze str. 10

Powyżej: F. Sychowski z terapeutkami i podopiecznymi na wystawie w Mu-
zeum. Poniżej:  jeden z uczniów z radością odnajduje swoją pracę na wystawie.

W uroczystości zakończenia konkursu uczestniczyli m.in. 
abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański i Małgorzata 
Bielang, pomorska kurator oświaty. Wprowadzeniem do 
wydarzenia było przedstawienie na podstawie książki R. 
Brandstaettera „Lament nieczytanej Biblii” w wykonaniu 
uczniów z Liceum Salezjańskiego w Rumi.

Tematem tegorocznych zmagań była Ewangelia wg św. 
Łukasza. 

– Cieszymy się, że po 2 latach konkurs odbył się w tra-
dycyjnej formule. Wszyscy uczestnicy udowodnili, że bar-
dzo dobrze znają Pismo Święte. Wyłonienie laureatów było 
ogromnym wyzwaniem – mówił Jan Klawiter z fundacji 
Słowo, przewodniczący komisji Konkursu Biblijnego. 

W konkursie tym wzięło udział około 60 000 uczniów, a do 
etapu metropolitalnego dostało się 250 uczniów. 

– Jesteśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy się w tej grupie tym 
bardziej, że test z wiedzy o biblii nie należy do łatwych. Dzię-
kujemy naszej katechetce s. Margericie, za szansę jaką nam 
dała, dzięki czemu mogliśmy poznać najlepszych i dzielić z 
nimi swoją wiedzę podczas finału – mówi Jarosław Bisew-
ski, jeden z lauretaów.

– Dziękujemy też Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze 
którą możemy reprezentować – dodaje jego brat, Bartosz 
Bisewski.

Gratulujemy wszystkim laureatom !

wojewódzko-Metropolitalny 

konkurs Biblijny
W sanktuarium Najświętszej Maryi Pan-

ny Wspomożenia Wiernych w Rumi odbył 
się finał XXI Wojewódzko-Metropolitalne-
go Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda, organizowanego 
przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdań-
skiej i Fundację Słowo. Wzięli w nim udział 
uczniowie z powiatu wejherowskiego.

Fot. Franciszek Sychowski
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AKTUALNOŚCI

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

JAROSŁAWA BOROWCA
Radnego Rady Miasta Wejherowa w latach 2002-2006, 

działacza społecznego oraz
wieloletniego propagatora piłki ręcznej 

na Ziemi Wejherowskiej.

Pogrążonej w żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

wraz z Radnymi

ukryta marihuana
Mieszkaniec Wejherowa ukrył 150 gramów narkotyków 

za lodówką, ale policjanci w trakcie przeszukania mieszka-
nia znaleźli ten susz roślinny. Wcześniej zatrzymali męż-
czyznę w nocy na jednej z ulic w związku z podejrzeniem 
posiadania znacznej ilości narkotyków. Policjanci zabez-
pieczyli też 1000 zł. Przestępstwo posiadania znacznej 
ilości narkotyków jest zagrożone karą od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

Nocny rozbój
Kryminalni zatrzymali 46-latka, który w nocy na pe-

ronie napadł na innego mężczyznę,  uderzył go głową w 
twarz, a posługując się nożem zastraszył i ukradł pokrzyw-
dzonemu torbę podróżną wraz z zawartością. Napastnik 
został przesłuchany i usłyszał zarzut dokonania przestęp-
stwa rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, w 
ramach powrotu do przestępstwa. Za rozbój z użyciem no-
ża grozi kara nie krótsza od lat 3.

pijany dachował autem
W Sopieszynie kierowca samochodu kia sportage naj-

prawdopodobniej nie dostosował prędkości do warun-
ków panujących na drodze, stracił nad nim panowanie i 
samochód dachował. Policjanci zbadali trzeźwość dwóch 
osób znajdujących się w samochodzie. 39-latek i 49-latka 
mieli po ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz 
sprawą zajmują się śledczy, którzy ustalą sprawcę tego 
zdarzenia. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeź-
wości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

to będzie kosztowne graffiti
Wykonał graffiti na trzech elewacjach budynków i za 

to 19-letni mieszkaniec Wejherowa poniesie konsekwen-
cje przed sądem.  „Artysta malarz”  popisywał się grafficiar-
stwem nocą na nowej elewacji budynku przy ul. Wałowej. 
Po jego skazaniu właściciele nieruchomości lub zarządcy 
budynków będę mogli dochodzić roszczeń odszkodowaw-
czych za zniszczone mienie. 

Na ślad wandala strażnicy wpadli po otrzymaniu zawia-
domienia o zniszczeniu elewacji i po przejrzeniu zapisu z 
monitoringu. Wytypowali młodego mężczyznę, który w to-
warzystwie młodych ludzi tworzył graffiti. Farbą w sprayu 
napisy umieścił także na dwóch innych nieruchomościach. 

Zabawy grafficiarza podlegają karze ograniczenia wol-
ności albo grzywny oraz obowiązkowi przywrócenia elewa-
cji do stanu poprzedniego. 

Niewybuch w parku
Wejherowski strażnik miejski przed służbą podczas po-

rannego treningu na kalwaryjskich wzgórzach natknął się 
na niewybuch - pocisk moździerzowy o średnicy 82 mm. 
Strażnik znalazł niewybuch znalazł w pobliżu leśnej drogi, 
prowadzącej od Pętkowickiego zbiornika do stadionu. 

Funkcjonariusz powiadomił dyżurnego straży miejskiej, 
który na miejsce wysłał patrol. Pocisk został zabrany przez 
saperów z jednostki wojskowej w Lęborku. W pobliżu miej-
sca, gdzie leżał pocisk moździerzowy prowadzono wcze-
śniej prace leśne i odbywał się ruch pojazdów leśnych. 

UWAGA! 
Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 28 marca 2022 r. 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma). 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Druga połowa maja to czas, kiedy sadzimy rośliny. Co 
jednak zrobić z doniczkami, które zostają nam po posadze-
niu roślin? Takie pojemniki, po jednokrotnym wykorzy-
staniu nie tracą swoich właściwości, wciąż są świetnym 
opakowaniem. Dlatego nie należy ich wyrzucać, tylko od-
dać do dalszego wykorzystywania.

Zebrane puste doniczki ogrodowe z tworzyw sztucznych 
po sadzonkach, zostaną przekazane do szkółek ogrodni-
czych w celu ich ponownego wykorzystania.

Punkt PSZOK działa przy ul. Ekologicznej 7 i 
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, 
a w soboty od 8 do 13.

kLiMAtycznie w wejherowie 

oddaj pustą 
doniczkę

Trwa zbiórka doniczek w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w ramach akcji „KLIMATycznie 
w Wejherowie”. Doniczki zbierane będą aż 
do 17 czerwca.

Z POLICJI STRAŻ MIEJSKA

czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

Ofiary tamtej tragedii wspomina-
ni są każdego roku w gminie Łęczy-
ce. Marsz Pamięci rozpoczyna się od 
złożenia kwiatów i światełka pamięci 
na Cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci 
w Nawczu. Następnie uczestnicy wy-
darzenia biorą udział w marszu na 
orientację, podczas którego muszą nie 
tylko pokonać trase, ale także wyko-
nać kilka zadań tematycznych.

W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Łęczycach odby-
ło się spotkanie z Adrianą 
Rak - pisarką z niedalekiego 
Gniewina (zdjęcie obok), któ-
ra zaprezentowała zarówno 
wcześniejszą twórczość, jak i 
najnowszą powieść „Cień bo-
lesnych wspomnień”.

W Strzebielinie odbyło 
się spotkanie autorskie z pi-
sarką Kasią Keller, łączące 
się z premierą jej najnow-
szej książki pt. „Bestseller”.

Biblioteki zorganizowały 
spotkania z interesującymi 
mieszkańcami gminy. M.in. 
w Bożympolu Wielkim czy-
telnicy mogli spotkać się z 
Karoliną Karszną i wy-
słuchać relacji z jej podróży 
po świecie.

Podczas Tygodnia Biblio-
tek odbyły się ciekawe zaję-
cia dla dzieci i młodzieży. W 
Bożympolu zorganizowano 
warsztaty plastyczne prowa-
dzone przez Hannę Ulżyk 
oraz warsztaty muzyczne 
przez Olenę Matkowską. 
W Brzeźnie odbyły się pla-
styczne warsztaty kreatyw-
ne prowadzone przez Kamilę 
Kędziora, a  w Strzebielinie 
uczniowie wzięli udział w 
projekcie „Kwitnąca Biblio-
teka” i stworzyli kwiatowy 
ogródek na parapecie.

Starszaki z przedszko-
la „Bajka” w Bożympolu 
Wielkim obejrzały teatrzyk 
Kamishibai, a bibliotekę w 
Strzebielinie po raz pierw-

pełen atrakcji tydzień Bibliotek w gminie Łęczyce 

spotkania, konkursy i zabawy
Po niemal dwóch latach ograniczeń, spowodowanych obostrzeniami pandemicznymi, 

biblioteki na terenie gminy Łęczyce mogły wykorzystać swój potencjał i zorganizować 
wiele interesujących wydarzeń dla czytelników. Szczególną okazją ku temu był Tydzień 
Bibliotek w dniach od 8 do 15 maja. 

szy odwiedziły przedszkola-
ki z placówki „Celineczka”. 
Przedszkolaki odwiedziły 
również biblioteki w Brzeź-
nie i w Rozłazinie. 

Przez cały tydzień trwa-
ła loteria biblioteczna oraz 
quiz „Biblioteki Świata” w 
Bożympolu Wielkim, inter-
netowy Konkurs Literacki, 
turniej bingo oraz zorga-
nizowany we współpracy z 
Zespołem Szkolno-Przed-
szkolnym w Strzebielinie 
konkurs ortograficzny „O 
Złotą Żabkę”. W Łęczycach 
odbył się m.in.  Pojedy-
nek Bohaterów Literackich 
oraz konkurs „Z książką 
jest mi po drodze”, a w Roz-
łazinie „Koło Fortuny” oraz 
konkurs kreatywny „Książ-
ka w pudełku”. 

Tradycyjnie Tydzień Bi-
bliotek zakończył się VII 

Turniejem Bibliotek, zor-
ganizowanym w Bożympo-
lu Wielkim. Uczniowie klas 

Nocny Marsz Pamięci na orientację odbył się 13 maja w Nawczu. Wydarzenie ma na celu 
upamiętnienie ofiar Marszu Śmierci, który przechodził ulicami Nawcza zimą 1945 roku. 

Nocny Marsz pamięci w Nawczu

VII ze wszystkich gminnych 
szkół podstawowych wzię-
li udział w grze terenowej 
pt. „Na ratunek Bibliotece”. 
Uczestnicy poszukiwali 10 
książek, „wykradzionych” 
z biblioteki. Zwycięzcą zo-
stała drużyna z biblioteki w 
Brzeźnie Lęborskim. 

Gminna Instytucja Kul-
tury i Biblioteka w Łęczycach 
z siedzibą w Strzebielinie 
dziękuje wszystkim czytel-
nikom i uczestnikom spo-
tkań, a także nauczycielom 
i wychowawcom z gmin-
nych szkół oraz przedszkoli 
za ich zaangażowanie i sta-
łą współpracę z biblioteka-
mi publicznymi. 

Małgorzata Mazur

W zajęciach, odbywających się dwa razy w tygodniu, 
uczestniczy grupa ok. 20 osób.

- Podczas zajęć, które prowadzą dwie wolontariuszki – 
Izabela i Ewa - uczestnicy poznają podstawy naszego języ-
ka - mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor 
wejherowskiej biblioteki. - Prowadzące korzystają m.in. z 
materiałów audiowizualnych, które pozwalają ćwiczyć ję-
zyk nie tylko w mowie i piśmie, ale i ze słuchu. 

Takimi metodami uczestnicy, a właściwie wyłącznie 
kobiety, zdobywają praktyczną wiedzę, która pozwala im 
odnaleźć się w sytuacjach życia codziennego. 

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, a kursanci 
coraz lepiej radzą sobie z językiem polskim.

kurs języka polskiego 

uchodźcy
uczą się 
w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie prowadzony jest kurs języka pol-
skiego dla uchodźców z Ukrainy, którzy 
trafili do Wejherowa. 

Trzecia edycja plebiscytu dotyczy „zielonych płuc”, czyli 
zieleni miejskiej, parków i lasów. Głosowanie odbywa się 
na stronie internetowej: trojmiasto.wyborcza.pl

Na Wybrzeżu można wybierać z czterech grup propozy-
cji: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Pomorze (do każdej organiza-
torzy wybrali po tuzinie kandydatów). Wśród pomorskich 
kandydatów jest również wejherowski akcent, czyli Park 
Miejski im. Aleksandra Majkowskiego.

weź udział w plebiscycie

zagłosuj na park
Jeszcze zdążysz zagłosować na Park 

Miejski im. A. Majkowskiego w Wejhero-
wie, bowiem głosowanie w plebiscycie Su-
permiasta i Superregiony 2022 trwa do 29 
maja br.
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W Bytowie wejherowianie zagrali rozważnie i skutecz-
nie w każdej formacji, co przyniosło spokojne dwubramko-
we zwycięstwo. Bramki strzelili: M. Leske i J. Godlewski.

Natomiast słupszczanie nie sprostali dobrze usposobio-
nej drużynie gospodarzy, będąc tłem dla wejherowian. Mło-
dość, przebojowość, otwarta gra na całym boisku, to recepta 
na skuteczność i dobre wyniki. Bramki dla żółto-czarnych 
strzelili: J. Poręba, J. Kwidziński i S. Kowalski. Wejhero-
wianie mają za sobą już dziewięć zwycięstw w tej rundzie 
rozgrywek i zajmują czwarte miejsce w tabeli. 

Kolejne spotkanie Gryf rozegra na wyjeździe, 28 maja, 
z  Gromem Nowy Staw.

piłka nożna. iV liga

gryf gra jak z nut
Gryf Wejherowo, 14 maja, pokonał na 

wyjeździe Bytovię Bytów 0:2, a w miniony 
weekend na Wzgórzu Wolności gospodarze 
rozprawili się z Gryfem Słupsk 3:0.

Drużyna z Luzina zaj-
muje trzecią lokatę w tabe-
li IV ligi piłki nożnej.

Pojedynek na ul. Trau-
gutta udowodnił, że Wikęd 
zbudował mocną i skutecz-

piłka nożna. iV liga

wikęd Luzino też wygrywa
Po trzech meczach bez zwycięstwa, Wikęd Luzino pokonał wyżej notowanego rywala, 

Jaguara Gdańsk 2:0 po bramkach K. Opłatkowskiego i R. Siemaszki. W miniony weekend 
Wikęd zagrał mecz w Gdańsku, gdzie pokonał drugi zespół Lechii Gdańsk 0:3.

ną ekipę, która może wygrać 
z najlepszymi, a w gdańsku 
mecz zakończył pewnym i 
zasłużonym zwycięstwem, 
strzelając wszystkie bram-
ki w pierwszej połowie 

meczu. Udanie w bramce 
zagrał kolejny raz 17-let-
ni Antoni Kichman. Gole 
strzelili: K. Opłatkowski, 
S. Skurat i R. Siemaszko.

Skład Wikędu: Kichman, 

Maszota, Kostuch, Damps, 
Murakowski, Hirsch, D. 
Mienik (Pruszyński-Ra-
ban), Skurat (Dąbrowski), 
Borski, Siemaszko, Opłat-
kowski (Zaworski).

Gospodarze zdobyli zwy-
cięską bramkę w 60 minu-
cie, skutecznie strzelając 
karnego. To było bardzo wy-
równane spotkanie, ale go-
spodarzom chyba bardziej 
zależało na skutecznym, 
zwycięskim zakończeniu 
rozgrywek. Tytani Wejhe-

piłka ręczna. tytani

przegrana 
na zakończenie

Drużyna Tytanów Wejherowo rozegrała 
ostatni mecz ligowy. Na wyjeździe spotkała 
się z zajmującą dziewiątą lokatę drużyną SMS 
ZPRP II Kwidzyn. Wejherowianie zostali poko-
nani jedną bramką 35:34. 

rowo rozgrywki zakończyli 
na czwartym miejscu. 

Tytani wystąpili w skła-
dzie: Cholcha, Nowosad, 
Jurkiewicz, R. Sałata, Rom-
pa, Pohnke, Wejher, Pał-
kowski, M. Sałata, Klaman, 
Bartoś, Wicon, Szafrański.

Rozegrano 3 i 4 kolejkę Luzińskiej Ligi Sołeckiej LZS. 
Na uwagę zasługuję znakomita postawa drużyny z Roba-
kowa (zdjęcie u góry), która wygrała niedawny Turniej o 
Puchar Wójta Gminy Luzino, a teraz pokonała druzyne z 
Kębłowa (zdjęcie poniżej)  aż 7:2, a potem LZS Błyskawica 
Luzino 1:2.  „Gorąco” było też na boisku w Zelewie, gdzie 
miejscowy LZS Suchocki  przegrał z Kębłowem 1:3. 

W meczu Kochanowa z Barłominem, obydwie drużyny 
miały wiele okazji do zdobycia gola, ale pojedynek zakoń-
czył się bezbramkowym remisem.

Luzino. Liga sołecka
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tenis stołowy

czas na walkę 
o puchar

Zawodniczki z Luzina spisały się tam 
znakomicie, wygrywając cały turniej, 
dzięki czemu pierwszy raz w historii 
awansowały do finału rozgrywek pucha-
rowych. W decydującym spotkaniu dru-
żyna pokonała gospodynie, tj. WAMET 
Dąbcze.

Warto dodać, że luzińska drużyna ma 
za sobą bardzo udany sezon, który za-
kończyła na trzecim miejscu w pierwszo-
ligowej tabeli.

Podopieczne trenera Walde-
mara Płotki, tenisistki stoło-
we GOSRiT Energa Mar-Bruk 
ZRB Luzino, zagrały w półfi-
nale Pucharu Polski, który ro-
zegrano w Dąbczu k. Leszna.

Zawody rozegrano sys-
temem „każdy z każdym”. 
Najlepszym zawodnikom 
wręczono puchary ufundo-
wane przez dyrektor PCPR 
w Wejherowie. 

Zawody wygrał Andrzej 
Puchowski z Rumi, a kolej-
nych punktowanych miej-
scach znaleźli się: Mateusz 
Dobrzański oraz Ryszard 
Lipowski - obaj zawodnicy 
z Wejherowa.

Impreza została dofi-
nansowana przez Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
PFRON, a jej organiza-
torem było Integracyjne 
Stowarzyszenie Sportowe 
„START” w Wejherowie.

sport niepełnosprawnych

zawody w Boccia
W Ośrodku Wypoczynkowym „DIUNA w Łebie rozegrano Zawo-

dy Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Boccia. 

Dołącz do nas na: facebook.com/pulswejherowa
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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 140/10 o powierzchni 1 239 m2,  objętą księgą wieczystą GD1W/00066928/8 wraz                  
z udziałem 1/6 w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – dz. nr 140/5 i 159/3 o łącznej powierzchni 
783 m2, objętych księgą wieczystą GD1W/00089176/8 

który odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki. 

 
Szczegółowe informacje: www.wtbswejherowo.pl/przetargi lub telefonicznie pod nr 722 080 808. 

 

 

 

           

wejherowski zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

Nip 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   

 
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na wzNk
tel. 731-008-506

AKTUALNOŚCI

Aktywność fizyczna ma korzyst-
ny wpływ na wiele aspektów na-
szego zdrowia. Nordic Walking jest 
sportem, który mobilizuje napraw-
dę wiele mięśni - nie tylko nogi, lecz 
także barki, biodra i głębokie mię-
śnie tułowia, odciąża też stawy i krę-
gosłup. Podczas nordyckiego spaceru 
można spalić od 400 do 500 kalorii 
na godzinę, a niekiedy nawet wię-
cej! Odpowiednio wykonany „spacer 
z kijkami”, najlepiej pod okiem in-
struktora, wydaję się być najbardziej 
optymalną formą aktywności dla se-
niorów i jednocześnie bardzo atrak-
cyjną dla osób młodszych i dzieci. 

Na uczestników będą czekały pa-
kiety startowe, w których nie za-
braknie miłych niespodzianek. Na 
mecie każdy będzie mógł posilić się 
zdrowymi, lokalnymi przekąskami. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu 
wystarczy zapisać się na stronie: 
elektronicznezapisy.pl/
event/6990 lub zgłosić się w biurze 

w sobotę w Lubiatowie w gminie choczewo

Nadbałtycki Marsz Nordic walking 
28 maja w Lubiatowie startuje kolejna edycja „Nadbałtyckiego Marszu Nordic Wal-

king”. Może w nim uczestniczyć każdy, bez względu na wiek!

zawodów w dniu marszu tuż przed star-
tem. Więcej szczegółów mozna znaleźć 
na profilu facebookowym Stowa-
rzyszenia Carpe Diem Semper. 

– Zachęcam wszystkich do udziału w 
wydarzeniu. Widzimy się w sobotę 28 
maja w Lubiatowie przy wejściu na pla-

żę nr 44. Startujemy o godzinie 10.00. 
Do zobaczenia! - zaprasza Malwina Wy-
pych, instruktor Nordic Walking.

Dodatkowych informacji udziela 
Piotr Zarzeczny - przedstawiciel Sto-
warzyszenia „Carpe Diem Semper” pod 
nr tel. 601 342 074.

Spośród ponad trzystu 
prac jury wyłoniło pięciu 
laureatów ze szkół podsta-
wowych, wśród których ja-
ko jedyny wejherowianin 
znalazł się Maciej Block.

Maciej interesuje się 
elektroniką, bierze udział w 
zajęciach na „Małej Politech-
nice” w Wejherowie, ogląda 
nagrania z serii  Fizyka dla 
Nieletnich, który prowadzą 
nauczyciele z „Elektryka” w 
Wejherowie. 

Maciek sam zbudował re-
gulator napięcia i obrotów 
silniczka oraz złożył z za-

Maciej Block, uczeń IV klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Wejherowie został laure-
atem wojewódzkiego konkursu „Poznaj 
Moje Hobby”, zorganizowanego w ramach 
projektu Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
„Jesteśmy razem!”. 

wojewódzki konkurs

Maciej Block
wśród laureatów 

mówionych i odzyskanych 
części komputer na własny 
użytek. Programuje także 
Arduino, aby tworzyć swoje 
projekty. Zainteresowania 
Maćka mają też wymiar 
praktyczny, gdyż naprawia 
on sprzęty domowe, potrafi 
wymienić czy zamontować 
gniazda, lutować, a także 
rozrysowywać różne pro-
jekty. Gratulujemy!

O G Ł O S Z E N I E


