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pielgrzymi przybywają 
do kaszubskiej jerozolimy

Fot. Leszek Spigarski

Pielgrzymi z Oliwy przybyli na majowy odpust do Wejherowa po raz 354., a z Kościerzyny po raz 348. Piękną 
tradycję pielgrzymowania do Kaszubskiej Jerozolimy podtrzymują również mieszkańcy wielu innych miejsco-
wości w regionie, w tym w powiecie wejherowskim. W dniach 28-29 maja pielgrzymi spotkali się na Kalwa-
rii z okazji Odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego. Mszę odpustową celebrował Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Obecny był również Metropolita Gdański abp Tadeusz Wojda.  

W najbliższy weekend znów będziemy witać w Wejherowie pielgrzymów. W dniach 11-12 czerwca w Sanktu-
arium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie odbędzie się Odpust Trójcy Świętej. Główną uroczystość zaplanowano 
w niedzielę o godz. 10.00 przy kościele Trzech Krzyży.           Str. 6
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Fot. Leszek Spigarski

Przyznanie Dorocie Mu-
ża-Szlas Statuetki Jakuba 
Wejhera przypadło w ro-
ku jubileuszu 50-lecia Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. F. Chopina w 
Wejherowie. Nagroda jest 
wyrazem uznania za wielo-
letni wkład pracy w rozwija-
nie i doskonalenie talentów 
muzycznych. Uczniowie 
PSM I st. zdobywają laury 
na konkursach muzycznych.

– Jest to podziękowanie 
za kreowanie wizerunku 
szkoły o wysokim poziomie 
artystycznym i wykonywa-
ną z pasją pracę na rzecz 
upowszechniania kultury 
muzycznej wśród mieszkań-

w świętowaniu uczestniczyło wielu mieszkańców wejherowa

Dzień jakuba - uroczystość i zabawa
Podczas uroczystości z okazji Dnia Jakuba, corocznego święta miasta, Dorota Muża-Szlas, dyrektor Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie, została uhonorowana przez prezydenta Wejherowa StatuetkąJakuba 
Wejhera. Krzysztof Hildebrandt wręczył także Nagrody Prezydenta osiemnastu najbardziej aktywnym społecz-
nie mieszkańcom miasta. Prezentację nagrodzonych wygłaszał zastępca prezydenta - Arkadiusz Kraszkiewicz.

• alicja orszulak - wolontariuszka Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  • grażyna szczepanowska - 
skarbnik  WUTW  • Mirosław gaffka - prezes ZKP O. Wejherowo  • zofia kusterska - przewodnicząca Stowarzyszenia Przyja-
ciół Rodziny w Wejherowie, • Dominika Miotke - studentka II roku socjologii KPSW  • piotr Bukowski - nauczyciel PSM I st. w 
Wejherowie  • agata sulborska - uczennica PSM II. st. w Gdańsku • Michał parzych - prezes Stowarzyszenia ”Pomorska Grupa 
Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf”  • jan plata-przechlewski - pisarz, dziennikarz, autor komiksów, członek Gdańskiego Klubu 
Fantastyki, • alicja araszkiewicz - instruktor animacji filmowej w WCK • Mateusz Dolatta - współinicjator WW Hiop-Hop Fest,
• Dorota Muża-szlas - dyrektor PSM I st. w Wejherowie  • Monika Formella - organizatorka imprez charytatywnych  
• Robert wicon - wiceprezes i trener KS „Tytani”  • Bartłomiej szreder - prezes Klubu Kulturystycznego i Sportów Siłowych 
„Apollo” w Wejherowie  • tomasz klas - prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie  • Lucyna Mruk - 
koszykarka, trzykrotna mistrzyni Polski, trener i nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w 
Wejherowie  • elżbieta Lieder - prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w Wejherowie, kierownik sekcji fortepianu w PSM 
I st. w Wejherowie.

ców – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

Prezydent podkreslił, 
że w Dzień Jakuba nagra-
dzani są najaktywniejsi 
społecznie mieszkańcy Wej-
herowa. 

Uroczystość, która odbyła 
się po dwuletniej pandemicz-
nej przerwie,  poprzedzono 
odegraniem Hejnału Mia-
sta Wejherowa przez zespół 
trębaczy oraz salwą armat-
nią w wykonaniu wejherow-
skiego Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego. 

Przed publicznością 
dwukrotnie wystąpił zespół 
Classic Brass Quintet Nata-
lia Cepelik.

Nagrody prezydenta Miasta wejherowa otrzymali:

Dzień Jakuba uświetnił znakomitym koncertem An-
drzej Piaseczny, który na wejherowskim rynku za-
śpiewał ponownie po ...21 latach. Popularny artysta 
wcześniej wystąpił w naszym mieście w lipcu 2001 
roku podczas III Zjazdu Kaszubów w Wejherowie.

Przed sesją przedstawiciele wejherowskich radnych, 
władz miasta oraz powiatu wejherowskiego, a także orga-
nizacji i instytucji złożyli kwiaty przed pomnikiem założy-
ciela miasta. W ratuszu o historii wejherowskich kortów 
tenisowych opowiedział Michał Jeliński, kierownik Wy-
działu Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i 
Turystyki Urzędu Miejskiego, autor książki na ten temat. 
Jak podkreślił M. Jeliński, wejherowskie korty od wielu 
lat cieszą się wielkim uznaniem w środowisku polskiego 
tenisa. Gościli na nich znani aktorzy, sportowcy, dzien-
nikarze i politycy. Na kortach w Wejherowie trenowała 
m.in. Iga Świątek i Jerzy Janowicz.

Uroczystą sesję uświetnił występ uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie 
pod kierunkiem Elżbiety Lieder.

Z okazji 379. rocznicy powstania Wejherowa 
oraz 413. rocznicy urodzin Jakuba Wejhera od-
była się uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa.

Co upamiętnia coroczne majowe świeto miasta? Otóż 
28 maja 1643 roku pomorski magnat Jakub Wejher zało-
zył osadę pod nazwą Wejherowska Wola. Była ona jedynym 
prywatnym miastem w Prusach Królewskich (na Pomorzu). 
W 1650 r. król Jan Kazimierz nadał osadzie prawa miejskie.

Fot. Urząd Miejski

elementem obchodów Dnia jakuba był także barwny pochód 
uczniów pzs nr 4 (samochodówki), o którym piszemy na str. 4.Na Dzień Jakuba licznie przyszli mieszkańcy.

Fot. Urząd Miejski

WYDARZENIA
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MIASTO
wejherowo wspiera organizacje społeczne

Na rzecz mieszkańców
Przedstawiciele wejherowskich organizacji pozarządowych: 

Stowarzyszenia „Małe Trójmiasto Biega”, Stowarzyszenia Przy-
jaciół Harcerstwa „Trzy Pióra” oraz Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków „Pasja” (na zdjęciu poniżej) podpisały w ratuszu umo-
wy dotacyjne na wspieranie ich działalności na rzecz miasta i 
jego mieszkańców.

Rośliny trafiły do miesz-
kańców, którzy dodatkowo 
mogli zostawić puste donicz-
ki. Zostaną one przekazane 
do szkółek ogrodniczych do 
ponownego wykorzystania. 
Akcja wpisuje się motto 
EkoFabryki - Nie wyrzucaj, 
naprawiaj. 

– W tym wypadku może 
nie naprawiamy, ale daje-
my drugie życie bratkom. 
Postanowiliśmy dać dru-
gie życie bratkom, które są 
w dość dobrej kondycji ze 
względu na aurę pogodo-
wą, która panowała w tym 
roku. Chcemy, aby miesz-
kańcy przygarnęli bratki i 
przyozdobili swoje ogrody 
i balkony – powiedział An-
drzej Gorczycki, prezes 
ZUK w Wejherowie.

kLiMatycznie w wejherowie

przygarnij bratka
Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Przygarnij Brat-

ka” organizowana przez ZUK i EKOFABRYKĘ w ramach drugie-
go cyklu akcji „KLIMATycznie w Wejherowie”. Na wejherowskim 
rynku rozdano mieszkańcom 2,5 tys. sadzonek bratków.

Fot. Urząd Miejski

W 2022 roku prezydent 
Wejherowa przyznał dotacje 
dla 52 organizacji społecz-
nych i klubów sportowych na 
łączną kwotę ponad 1 mln zł.

W imieniu prezydent 
miasta Krzysztofa Hilde-
brandta, umowy dla ko-
lejnych organizacji wręczał 
zastępca prezydenta, Arka-
diusz Kraszkiewicz, który 
podziękował przedstawicie-
lom organizacji pozarzą-
dowych za ich codzienną 
działalność i zaangażowa-
nie na rzecz wejherowian.

Dotacje przeznaczone 
są na realizację zadań pu-
blicznych, zleconych przez 
miasto z zakresu sportu, 
ochrony zdrowia, profilak-

Miasto sprzedało dewelo-
perowi działkę przy zakrę-
cie ul. Wałowej, na której 
miały stanąć „Apartamenty 
nad Cedronem”. W umowie 
sprzedaży został określony 
czas, w którym ta inwesty-
cja miała zostać zrealizo-
wana. Ponieważ deweloper 
przekroczył termin o 2 lata, 
miasto naliczyło kary umow-
ne przewidziane  w umowie. 
Deweloper nie chciał ich 
dobrowolnie zapłacić, więc 
Urząd Miejski za pośrednic-
twem komornika przystąpił 
do ich egzekucji. Trochę to 
trwało, ale  w końcu pienią-
dze wpłynęły do kasy miasta. 
O sprawie informowaliśmy 
w poprzednim numerze Pul-
su Wejherowa.

Powtarzające się 
kłamstwa 
i manipulacje
Dużo się mówi w mediach 

i debatach politycznych o 
wadach polskiego wymia-
ru sprawiedliwości, długim 
czasie oczekiwania i wie-
lu problemach, ale obecnie 
innej drogi nie ma. W opi-
sanym przypadku, jak i in-
nych, Urząd Miejski działa 
zgodnie z przepisami prawa 

W akcję włączyli się 
radni miejscy: Jacek Gaf-
ka (przewodniczący Rady 
Miasta), Mariusz Łupina, 
Justyna Ostrowska i Do-
rota Chodubska oraz za-
stępca prezydenta miasta, 

Arkadiusz Kraszkiewicz 
i sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara.

Akcja recyklingu brat-
ków wpisuje się w cykl 
działań „KLIMATycznie w 
Wejherowie”. 

kampania oszczerstw wobec prezydenta

hejterzy znów złapani 
na kłamstwie

Dyżurni wejherowscy hejterzy rozpowszechniają kłamstwa o prawie 
160 000 zł  niezapłaconej kary przez dewelopera na rzecz miasta. Tym-
czasem w dniu 10 maja br. na konto miasta wpłynęła kwota 156 226,27 zł 
kar umownych. Urząd Miejski skutecznie wyegzekwował te pieniądze od 
inwestora budynku „Apartamenty nad Cedronem” znajdującego się przy 
ul. Wałowej. Tym samym hejterzy kolejny raz zostali przyłapani na kłam-
stwie i dezinformacji. To tylko przykład, ale taka sama jest prawdziwość 
innych „sensacji”, które rozpowszechniają. To element zorganizowanego 
ataku polityczno-biznesowego, nagonki na prezydenta Krzysztofa Hilde-
brandta, która trwa już od dłuższego czasu, ale ostatnio przybrała na si-
le. Niezależnie od tego prezydent otrzymał liczne groźby pozbawienia go 
życia (jak się dowiedziała redakcja, 11. groźba morderstwa wpłynęła 3 
czerwca b.r.), ale policja na razie nie ustaliła od kogo pochodzą.

i przy egzekucji kar musi 
stosować się do obowiązują-
cych  procedur, co czasami 
utrudnia i bardzo wydłu-
ża uzyskanie pieniędzy. W 
innych sprawach pienią-
dze z kar od deweloperów 
wcześniej czy później rów-
nież wpłyną do wejherow-
skiej kasy. Do tego czasu 
daje to pożywkę dyżurnym 
hejterom do atakowania i 
szkalowania prezydenta za 
rzekomy brak działań lub 
nieprawidłowości. Ataki 
dotyczą zresztą wszystkich 
osób, które z Krzysztofem 
Hildebrandtem współpra-
cują lub choćby mieszkań-
ców, którzy go popierają. 
To typowe powtarzające się 
manipulacje i celowe kłam-
stwa, tzw. fake newsy. Tłu-
maczenia hejterów typu 
„nie wiedzieliśmy” itp., to 
przyznanie się do nikczem-
nych pobudek ich działań, 
gdyż oni powinni znać prze-
pisy i sprawę zanim (fałszy-
wie jak się okazuje) obrzucą 
błotem prezydenta. Jeśli 
ktoś czegoś nie wie, to nie 
powinien publicznie wie-
lokrotne rzucać tego typu 
oskarżeń. Podkreślam, że  
każdą władzę – od Prezy-

denta Polski do sołtysa – 
należy oceniać i rozliczać, 
ale niech to będzie oparte 
na prawdzie, rzetelnych in-
formacjach i służy dyskusji 
w celu rozwiązywaniu real-
nych problemów.

Kto za to płaci 
i dlaczego?
Jak już dawno zauwa-

żyli internauci, kilka osób 
zajmuje się atakowaniem 
i hejtem na prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta 
niemal zawodowo i nie z 
pobudek prospołecznych, 
jak usiłują to przedstawiać, 
tylko – przytoczę tu opinię – 
„zwyczajnie za pieniądze”. 
I to chyba nie takie małe, 
skoro tak dużo czasu i ener-
gii na to poświęcają, że za 
bardzo nie mają czasu na 
normalną pracę. To są opi-
nie mieszkańców, którzy 
też zadają pytania: kto za to 
płaci i dlaczego?  Mieszkań-
cy wiedzą, że to zorganizo-
wana akcja szkalowania 
i szczucia na prezydenta 
Hildebrandta, taka nasza 
wejherowska maszyna po-
gardy, a sprawa ma drugie, 
polityczno-biznesowe dno. 

Dr Puls

tyki uzależnienia od nar-
kotyków, przeciwdziałania 
alkoholizmowi i innym pa-
tologiom społecznym, kul-
tury, sztuki i turystyki. Ich 
celem jest zwiększanie ak-

tywności społecznej wejhe-
rowian, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym, zaktywizowa-
nie działalności kulturalnej 
i sportowo-rekreacyjnej.

Dr. pulsa i inne materiały zamieszczane w
„pulsie wejherowa” znajdziecie na:

www.pulswejherowa.pl
gdzie zamieszczamy m.in. archiwalne wydania
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Jak zwykle wejhero-
wianie i mieszkańcy oko-
licznych miejscowości nie 
zawiedli. Pomimo bardzo 
zmiennej pogody nie zabra-
kło chętnych do sportowej 
rywalizacji. Cały dochód ze 
sprzedaży pakietów star-
towych został przekazany 
Pomorskiej Grupie Poszuki-
wawczo-Ratownicza GRYF.

– W biegach nie obowią-
zują zasady rywalizacji, a 
jedynym warunkiem jest 
ukończenie wybranego dy-
stansu. W tej imprezie uczest-
niczy każdy, niezależnie od 
wieku i kondycji – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. – W tym roku przy-
świeca nam szczytny cel, bo 
dochód przeznaczony jest dla 
Pomorskiej Grupy Poszuki-
wawczo-Ratowniczej GRYF. 
Nowością jest pojawienie się 
Wejherowskiej Karty Miesz-
kańca, której posiadanie 
uprawnia do uzyskania 50% 
rabatu przy zakupie pakietu 
startowego. Wejherowianie, 
którzy przybyli na bieg, a 
nie mają jeszcze Wejherow-
skiej Karty Mieszkańca mo-
gli ją wyrobić przed biegiem 
przy specjalnym stanowisku 
Urzędu Miasta.

Do wyboru było sześć 

wejherowo Biega 2022 

Dla zdrowia, relaksu 
i dla przyjemności

Po raz ósmy biegacze amatorzy uczestniczyli w akcji „Wejhero-
wo Biega”. Koszulki uczestników były w tym roku zielone. Wyda-
rzeniu patronowali: Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
oraz Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius.

tras. Najmłodsze dzieci po-
biegły na dystansie 300 m, 
dzieci w wieku 7-10 lat na 
dystansie 500 m, a mło-
dzież i dorośli mieli do wy-
boru trasy o dł. od 900 m 
do 3000 m. Każdy uczestnik 
otrzymał koszulkę, butelkę 
wody i pamiątkowy medal. 

Organizatorami zawo-
dów byli: KS „Wejher”, 
Miasto Wejherowo, Wejhe-
rowskie Centrum Kultu-
ry, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe ufun-
dowali: NORTHPOL, 

ProSport, MH Tech oraz 
FIT MED, który zapewnił 
obsługę medyczną biegów.

Przy stanowisku Wej-
herowskiej Karty Miesz-
kańca, uczestnicy mogli 
zapoznać się z ofertą part-
nerów karty i dopełnić 
wszelkich formalności, 
aby taka kartę otrzymać. 
Obecni byli także partne-
rzy Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca: Polska Fede-
racja Nordic Walking, Ka-
szubsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa oraz Karate Klub 
Wejherowo.

Na mecie z medalami czekali: zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, miejscy radni: 
Justyna Ostrowska, Dorota Chodubska, Rafał Szlas i 
Leszek Szczypior oraz wicestarosta Jacek Thiel.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

z okazji święta miasta i patrona szkoły

to idzie samochodówka

Skoro założyciel miasta 
jest patronem wspomnianej 
szkoły, szkolna społeczność 
co roku świętuje rocznicę 
jego urodzin oraz rocznicę 
powstania Wejherowa.

Kolorowy przemarsz za-
kończył się na placu Jakuba 
Wejhera. Tam wyróżnia-
jący się uczniowie „Samo-
chodówki” otrzymali tytuł 
„Nieprzeciętni 2022”. Prze-
marszowi uczniów szkoły 
towarzyszył przejazd sta-
rych samochodów, moto-
cykli, skuterów oraz Koła 
Młodych Cyklistów.

W przeddzień Dnia Jakuba, o którym piszemy na str. 2, ulica-
mi Wejherowa przeszła parada uczniów Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 4 w Wejherowie im. Jakuba Wejhera. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

To kolejne spotkanie 
uczniów PZKS w Wejhero-
wie z Panią Prezydentową. 
W 2020 r. Pierwsza Da-
ma odwiedziła placówkę 
prowadzoną przez Powiat 
Wejherowski. Podczas tej 
wizyty Małżonka Prezyden-
ta RP miała okazję zwiedzić 
szkołę, pracownie specjali-
styczne, sale edukacyjne i 
rehabilitacyjne dla najmłod-
szych podopiecznych ośrod-
ka, zapoznać się z metodami 
kształcenia teoretycznego 
i praktycznego oraz wziąć 
udział w lekcjach pokazo-
wych. Na koniec wizyty 
Pierwsza Dama zaprosiła 
uczniów do Pałacu Prezy-
denckiego, ale z powodu pan-
demii wszystkie wyjazdy 
zostały zawieszone. Mimo 
sytuacji epidemiologicznej 
w kraju Pani Prezydento-
wa pozostawała w kontak-
cie ze szkołą.  Na początku 
ubiegłego roku doszło do spo-
tkania w formie wideokon-
ferencji, podczas którego 
Pierwsza Dama rozmawiała 
z kierownictwem na temat 
funkcjonowania ośrodka w 
tym trudnym czasie. 

- Podczas pierwszej wi-
zyty w PZKS w Wejherowie 
Pani Prezydentowa Agata 
Kornhauser-Duda była pod 
wrażeniem kompleksowo-
ści wsparcia, które udziela-
ne jest dzieciom i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami 

uczniowie powiatowej szkoły 
z wizytą u pierwszej Damy Rp

Wychowankowie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie wraz z 
pedagogami gościli w Pałacu Prezydenckim i spotkali się z Małżonką Prezydenta RP Aga-
tą Kornhauser-Dudą. W wydarzeniu wzięła udział Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.  

edukacyjnymi w naszej pla-
cówce. Pierwszą Damę uję-
ła także misja ośrodka, jako 
przyjaznego miejsca oferują-
cego podopiecznym warunki 
do rozwoju na miarę możli-
wości każdego z nich, bez stre-
su i porażek - mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius. - Bardzo się cieszymy, 
że Małżonka Prezydenta RP 
cały czas interesuje się losa-
mi naszych wychowanków i 
dalszym rozwojem powiato-
wej placówki.

W trakcie wizyty w Pała-
cu Prezydenckim uczniowie 
chętnie opowiadali o nauce, 
zajęciach w szkole, zbli-
żających się egzaminach, 
wymarzonych kierunkach 
dalszego kształcenia i pla-
nach na przyszłość. Młodzi 
ludzie podzielili się także 
z Pierwszą Damą swoimi 
doświadczeniami z zagra-
nicznych praktyk, chętnie 
mówili o planach waka-
cyjnych i miejscach, które 
chcieliby odwiedzić. Podczas 
spotkania rozmawiano tak-
że o sporcie, fotografii i obo-
wiązkach jakie spoczywają 
na Pierwszej Damie. 

Pani Prezydentowa by-
ła zainteresowana także 
postępami i osiągnięcia-
mi podopiecznych ośrodka 
oraz wysłuchała opieku-
nów, którzy opowiedzieli o 
rozpoczynającej się wkrótce 
budowie nowego budynku 

dla wychowanków. 
– Obecnie w ośrod-

ku znajduje się około 550 
dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, 
głębokim oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężony-
mi. Opieką terapeutyczną 
maluchy obejmowane są 

od chwili wykrycia niepeł-
nosprawności, w ramach 
wczesnego wspomagania 
rozwoju, do ukończenia 25 
roku życia – wyjaśnia dy-
rektor PZKS w Wejherowie 
Małgorzata Woźniak.

Powiatowy Zespół 
Kształcenia Specjalnego w 
Wejherowie jest najwięk-
szą tego typu placówką w 
województwie pomorskim 
i jedną z największych w 
kraju. Zapewnia komplek-
sowe rozwiązania w obsza-
rze edukacji, terapii, opieki 
i wychowania uczniom ze 
specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi.  Ośro-
dek posiada nowoczesne i 
liczne pracownie specjali-
styczne, m.in. terapeutycz-
ne, integracji sensorycznej 
oraz polisensorycznego 
doświadczania świata. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, podczas któ-
rego podziękowano rodzinom zastępczym za 
pracę, zaangażowanie, trud wkładany w co-
dzienną opiekę nad dziećmi, a przede wszyst-
kim za dzielenie się miłością.

Swoje święto obchodziły rodziny zastępcze, które na co 
dzień troszczą się o dzieci pozbawione możliwości dorasta-
nia w rodzinie biologicznej.

– Serdecznie dziękuję Wam za trud, opiekę, otwartość 
na potrzeby podopiecznych oraz za to, że stworzyliście dzie-
ciom spragnionych miłości i rodzinnego ciepła prawdziwy 
dom i zapewniliście spokojne dzieciństwo – powiedziała 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępcze-
go ustanowiony został przez Sejm RP w 2006 r. Święto 
ma na celu popularyzację rodzicielstwa zastępczego oraz 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na los odrzuconych oraz 
osieroconych dzieci. Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w ży-
cie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, która kładzie szczególny nacisk na rodzinne formy 
pieczy zastępczej, jako te najbardziej przyjazne dziecku. 
Samorząd Powiatu Wejherowskiego od lat systematycznie 
wspiera rozwój rodzicielstwa zastępczego przyznając co 
roku odpowiednie środki finansowe na ten cel.

Obchody uświetnił występ artystyczny w wykonaniu 
dzieci z PCPR w Wejherowie. 

Spotkanie poprowadziła dyrektor PCPR w Wejherowie 
Małgorzata Bernacka. 

Dzień 
Rodzicielstwa 
zastępczego
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Pielgrzymi m.in. z Ko-
ścierzyny, Gdańska Oliwy, 
Szemuda, Gdyni, Przod-
kowa, Żukowa, Grzybna, 
Strzepcza, Bojana, Sie-
rakowic Kielna czy Ko-
leczkowa wzięli udział w 
Odpuście Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. Mszę odpu-
stową przy Kościele Trzech 
Krzyży celebrował Prze-
wodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Sta-
nisław Gądecki. W nabo-
żeństwie uczestniczył także 
m.in. Metropolita Gdański 
abp Tadeusz Wojda, in-
fułat ks. Daniel Nowak, 
kustosz Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjnego w Wej-
herowie o. Marek Janus 
(OFM), Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, Prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, Wicestaro-
sta Jacek Thiel, Zastepca 
Prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
członkowie Zarządu Po-
wiatu Ludwik Zegzuła i 
Kazimierz Bistroń, Wice-
przewodnicząca i Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego: Genowe-
fa Słowi i Bogdan To-
kłowicz oraz władze gmin 
powiatu wejherowskiego.

Z inicjatywy Samorzą-
du Powiatu Wejherow-
skiego odsłonięto tablicę 
upamiętniającą dwie wi-
zyty bł. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Wejherowie. 
Prymas odwiedził Kal-
warię 20 kwietnia 1953 r. 
oraz 26 maja 1974 r.

– Kardynał Prymas, 
dzięki swojej pracy dla Ko-
ścioła i Ojczyzny, należał 
niewątpliwie do grona naj-
wybitniejszych Polaków, a 
zdaniem wielu, był najwy-
bitniejszym Prymasem w 
historii Polski – mówił abp 
Stanisław Gądecki.

Podczas mszy św. nastą-
piło zawierzenie powiatu 
przez Starostę Wejherow-
skiego Matce Bożej Wejhe-
rowskiej. Tradycyjnie przed 
kopią cudownego obrazu 
kłaniały się feretrony piel-
grzymek z całych Kaszub.

Relikwie bł. stefana wyszyńskiego i tablica upamiętniająca pobyt prymasa na kalwarii

odpust wniebowstąpienia pańskiego

WYDARZENIA

W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie odbył się Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, który zgromadził pątników z róż-
nych części Kaszub. W trakcie nabożeństwa na Kalwarii Wejherowskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt ks. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Wejherowie oraz uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego Prymasa.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali: dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej - Karolina 
Dębkowska, wójt gminy 
Wejherowo - Przemysław 
Kiedrowski i prezes Ban-
ku Żywności w Trójmieście 
- Michał Chabel.

Osoby w trudnej sytuacji 
ekonomicznej będą mogły 
bezpłatnie odebrać artyku-
ły spożywcze. Produkty te 
będą z krótkim terminem 
przydatności, pozyskane z 
marketów i innych sklepów 
spożywczych. Dzięki temu 
nie zmarnują się. 

Nie każdy będzie mógł 
zrobić tam zakupy. Sklep 
jest przeznaczony dla osób 
w trudnych sytuacjach ży-
ciowych. Zakupy będą mo-
gli robić mieszkańcy gminy 
Wejherowo, którzy uzyska-
ją  skierowanie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. W ostatniej 
godzinie otwarcia po odbiór 
żywności mogą zgłaszać się 

W Bolszewie (gmina Wejherowo) otwarty został sklep społeczny „Za stołem” - pierwsze 
w Polsce tego typu miejsce utworzone w gminie wiejskiej. Jest to wspólna inicjatywa 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Banku Żywności w Trójmieście.

osoby bez skierowań, po 
podpisaniu deklaracji, że są 
osobami potrzebującymi. ta-
cy klienci mogą trzykrotnie 
otrzymać żywność, a kolej-
ne odbiory będą możliwe po 
kontakcie z GOPS. 

Sklep „Za stołem” jest  zlo-
kalizowany w Bolszewie przy 
ul. Szkolnej 52 (siedziba Po-
wiatowo-Gminnej Spółdziel-
ni Socjalnej „Kaszubia”).

Sklep będzie czynny w 
piątki w godz. 13.30-16.30. 

Bolszewo. pierwsza taka placówka wiejska w polsce

sklep społeczny „za stołem”

Osoby chętne do sko-
rzystania z usług sklepu 
proszone są o kontakt z 
Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Wejhe-
rowie, Osiedle Przyjaźni 6.

Na dzieci czekały liczne atrak-
cje takie jak dmuchańce, zabawy i 
konkursy. Rodzice mogli skosztować 
wypieków przygotowanych przez Ko-
ła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa i 
Bieszkowic. Były także atrakcje przy-
gotowane przez strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gościcinie. 

Przy okazji imprezy w Bieszkowi-
cach uroczyście otwarta została stre-
fa rekreacyjno-turystyczna  przy filii 
biblioteki. Przecięcia wstęgi dokonali 
wójt Gminy Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski, dyrektor Biblioteki i 
Centrum Kultury Gminy Wejhero-
wo Natasza Sobczak, i radny gminy 
Stanisław Bieszk oraz Włodzimierz 
Czerwionka - wykonawca. 

Do użytku oddany został amfiteatr, 
w skład którego wchodzą: scena oraz 
siedziska, zbudowano schody oraz wy-

Udane imprezy plenerowe, zorganizowane w Bolsze-
wie, Gościcinie i Bieszkowicach przez Bibliotekę i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo, cieszyły się ogromnym 
powodzeniem.

posażono obiekt w małą architek-
turę m.in. kosze na śmieci.

Środki finansowe zostały pozy-
skane z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014- 2020 w 
ramach Lokalnej Strategii Rozwo-
ju Stowarzyszenia „Bursztynowy 
Pasaż”. Całkowita wartość zada-
nia wynosi 145 tys. zł, przy czym 
79 602 zł to kwota pozyskana w ra-
mach dofinansowania, natomiast 
reszta zostanie sfinansowana ze 
środków własnych Biblioteki i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo.

Nowy amfiteatr w Bieszkowicach

Parlamentarzyści, zanim odwiedzili Wejherowo, spo-
tkali się z przedstawicielami samorządów na Pomorzu. 
Wizyta w powiatowej placówce muzealnej była okazją do 
rozmowy na temat finansów jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz prowadzonych przez nie instytucji kultury. 

– W Wejherowie chcemy zapoznać się z funkcjonowa-
niem takich placówek jak Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej. To jest instytucja której celem 
są głównie sprawy związane z ochroną i zachowaniem 
rozwoju języka kaszubskiego. Senatorowie naszej komisji 
są zainteresowani pracą i zasadami funkcjonowania tej 
instytucji – mówił Senator RP Kazimierz Kleina.

Goście mieli także okazję zapoznać się z bogatą ofertą 
kulturalną regionu oraz porozmawiać ze studentami et-
nofilologii kaszubskiej.

– Od wielu lat Samorząd Powiatu Wejherowskiego sta-
ra się pozyskiwać środki na zadania kulturalne z różnych 
źródeł, w tym z programów rządowych, z Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przykładem jest 
właśnie Książnica prof. Gerarda Labudy, wybitnego Ka-
szuby, na którą pozyskaliśmy środki unijne i rządowe. 
Muzeum to ważna instytucja kultury w naszym regionie, 
której celem jest upowszechnianie wiedzy i informacji na 
temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. Powiat 
docenia rolę kultury i dziedzictwa kulturowego w życiu 
wspólnot lokalnych, dlatego mimo realizowania wielu in-
nych zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej czy in-
frastruktury, to staramy się także przeznaczać środki na 
szeroko pojęte projekty kulturalne – podkreśla wicestaro-
sta wejherowski Jacek Thiel. 

senatorowie z wizytą 
w wejherowskim muzeum

Bogata oferta
kulturalna

W Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wej-
herowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
senackiej Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych. W wydarzeniu uczestniczył wice-
starosta wejherowski Jacek Thiel. 

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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Miejska Biblioteka zaprasza 
na zajęcia podczas wakacji

Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują 
zapisy. Nie zabraknie spotkania z teatrem: 4 lipca zaplanowano pokaz spektaklu „Kto w 
bibliotece gości i kradnie mądrości” w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa. Wstęp wolny. 

Szczegółowe informacje dotyczące biblotecznej oferty wakacyjnej można uzyskać w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży pod nr tel. 58 677 65 75.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza dzieci do 
udziału w zajęciach wakacyjnych. Warsztaty zostały podzielone na 
trzy bloki tematyczne, tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Główne założenia przed-
sięwzięcia to zmniejszenie 
wykluczenia społeczno-kul-
turalnego dzieci z Ukrainy 
w gościnnym Wejherowie. 

Zespół Wejherowskiego 
Centrum Kultury przygoto-
wał bogatą ofertę zajęć edu-
kacyjnych, m.in. zajęcia z 
języka polskiego dla dzieci 
i młodzieży. W ofercie znaj-
dą się też zajęcia animacyj-
ne dla najmłodszych, m.in.  
teatralne i rytmiczno-ta-
neczne. Dzieci utalentowane 

Św. Mikołaj przyjdzie także w czerwcu

ciekawe zajęcia w wck
dla młodzieży z ukrainy

Fundacja Świętego Mikołaja postanowiła dofinansować Wej-
herowskie Centrum Kultury i pomóc w organizacji w Filharmo-
nii Kaszubskiej Przystani Świętego Mikołaja. Dzięki temu młodzi 
przybysze z Ukrainy będą mogli miło spędzić czas oraz rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania w programie Przystań św. Mikołaja. 

plastycznie będą mogły zaś 
uczęszczać na zajęcia ma-
larskie, ceramiczne czy rę-
kodzielnicze. Dzięki czemu 
rozwiną talenty, poznają ró-
wieśników i stworzą małe 
dzieła sztuki. 

W ramach Przystani 
Świętego Mikołaja funkcjo-
nować będzie kino z filmami 
w języku ukraińskim. 

Rekrutacja na poszcze-
gólne zajęcia trwa. Jeśli w 
otoczeniu mieszkańców mia-
sta są osoby, które przybyły 

do nas z Ukrainy - warto 
przekazać im informację o 
propozycji WCK. Zapisy i in-
formacje są pod numerem te-
lefonu: 733 361 119 lub pod 
adresem e-mail: n.zacha-
rek@wck.org.pl. 

Można też przyjść osobi-
ście, aby przekonać się jak 
przyjaznym miejscem jest 
Filharmonia Kaszubska. 

Projekt współfinansowa-
ny przez Fundację Świętego 
Mikołaja w ramach progra-
mu Przystań św. Mikołaja.

Fot. Leszek Spigarski

Leszek Glaza jest przed-
siębiorcą, społecznikiem i 
wieloletnim radnym, który 
przez jedną kadencję pełnił 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego, a przed dwie kolejne 
- przewodniczącego Rady 
Miasta Wejherowa.

W załączonej do tomiku 
recenzji, poetka Jolanta 
Miśkiewicz napisała, że 
poezja nierymowana Lesz-
ka Glazy jest debiutem z 
fajerwerkami. Jak podkre-
śliła, „piękno miłości i łez” 
oraz „słone meteoryty” two-
rzą obraz ciekawie zapisa-
nych uczuć, w którym autor 
spaja w swojej poezji cząst-
kę kosmosu i cząstkę siebie.

Liryki Leszka Glazy, peł-
ne optymizmu i nadziei, pro-
mują najwyższe wartości. 
Ta poezja uskrzydla, wspie-
ra i umacnia, pozwala doce-
nić to, co mamy.

Promocję poprowadziła 
Małgorzata Wiszowata, a 

W wejherowskiej kawiarni Coffeelife odbyła się promocja tomi-
ku „Dwa Światy” Leszka Glazy przy akompaniamencie Andrzeja 
Marczyńskiego, który napisał muzykę do utworów autora.

przedsiębiorca i ...poeta

Dwa światy Leszka glazy

wśród gości znaleźli się m.in. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa i Leszek Szczypior, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa. 

W spotkaniu udział wzię-

ła również starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, a 
także dyrektor WCK - Jo-
lanta Rożyńska oraz dy-
rektor Muzeum PiMK-P 
Tomasz Fopke.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie serdecznie zapraszają do udziału 
w Iii ogólnopolskim konkursie kompozytorskim na piosenkę o wejherowie: ponućmy 
się. Termin składania prac: 30 sierpnia br. Więcej na:  www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktu-
alnosci/komunikaty/konkurs-na-piosenke-o-wejherowie-ponucmy-sie/
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Podczas konferencji 
w wejherowskim parku 
przedstawiciele Nadleśnic-
twa Wejherowo, Działu 
Edukacji Przyrodniczej 
Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunal-
nych, Zakładu Usług Komu-
nalnych i EKOFABRYKA 
zachęcali do wzięcia udzia-
łu w wydarzeniach przygo-
towanych w ramach cyklu 
„KLIMATycznie w Wejhe-
rowie”. Akcje ekologiczne 
mają na celu zachęcenie 
mieszkańców do zwrócenia 
uwagi na ochronę środowi-
ska i zmian nawyków, jakie 
może każdy poczynić w celu 
ochrony klimatu.

– Klimatyczne w Wej-
herowie to projekt, który 
będziemy konsekwentnie 
realizować w najbliższych 
latach – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. -  Ekolo-
gia, przyjazne przyrodzie 
inicjatywy i rozwiązania, 
działania na rzecz popra-
wy klimatu – to zagadnie-
nia bliskie naszemu miastu 
Wejherowo podejmuje różne 
inicjatywy, które mają na 
celu ochronę środowiska 
i klimatu. Musimy sobie 
uświadomić, wszelkie zmia-
ny należy zacząć od siebie, 
swojej rodziny. Każde, na-
wet najdrobniejsze nasze 
działanie przynosi korzyści 
nie tylko dla środowiska, 
ale też poprawiają jakość 
życia mieszkańców. Różne 
działania prowadzone są 
przez miasto przez cały rok. 
Niezmiennie zachęcamy do 
zmiany nawyków na bar-
dziej ekologiczne oraz do 
aktywnego udziału w wy-
darzeniach.

Galeria Wejherowskie 
Klamoty - „Wejrowsczi 
klamòtë” to miejsce, w któ-
rym przedmioty dostają 
nowe życie. Mieści się w bu-
dynku EKOFABRYKI przy 
ul. Fabrycznej 10.

– W dobie dzisiejszego 
konsumpcjonizmu, a co za 
tym idzie, ciągle zwiększa-
jącej się ilości odpadów jed-
nym z głównych naszych 
zadań jest prowadzenie go-
spodarki o obiegu zamknię-
tym – wyjaśnia Małgorzata 
Hennig, kierownik EKO-
FABRYKI. – W związku 
z tym niezbędne jest, aby 
powstawały miejsce, gdzie 
przedmioty, które są w peł-
ni sprawne lub wymagają 
drobnych napraw czy reno-
wacji mogły dostać drugie 
życie. Dla jednych staje się 
odpadem dla innych mo-
że być cennym przedmio-
tem jak np. meble, krzesła, 
naczynia, zabawki, meble 
ogrodowe, itp.

Jak informuje Andrzej 
Gorczycki, prezes  ZUK sp. 
z o.o. pomimo dopiero trzy-
miesięcznej działalności, 

Przekazywanie sadzonek drzew i krzewów mieszkańcom, roz-
dawanie woreczków na warzywa i owoce z materiałów pocho-
dzących z odzysku, „drugie życie” bratków  i doniczek, warsztaty 
ekologiczne dla najmłodszych oraz zapowiedź Pikniku Przyrodni-
czego w parku – to tylko niektóre wydarzenia w ramach realizo-
wanego od ubiegłego roku cyklu „KLIMATycznie w Wejherowie”. 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, zaprezento-
wała plan działań na najbliższe miesiące.

kLiMatycznie w wejherowie

w parku odbędzie się
piknik przyrodniczy

Akcje 
proekologiczne
Jak powiedział Jacek 

Szulc, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Wejherowo, ta 
instytucja włącza się ak-
tywnie we wszystkie dzia-
łania związane z ochroną 
środowiska naturalnego.

– Pierwsza edycja cieszy-
ła się dużym powodzeniem, 
co daje nam nadzieję, że 
nasza świadomość ekolo-
giczna będzie coraz większa 
– mówi Jacek Szulc.

Szereg akcji proekologicz-
nych prowadzi wejherowski 
Zakład Usług Komunalnych 
– m.in. przekazuje miesz-
kańcom bratki, zbiera puste 
doniczki, aby ponownie je 
wykorzystać. Jak mówi Mał-
gorzata Hennig, kierownik 
EKOFABRYKI, mieszkańcy 
otrzymają woreczki na wa-
rzywa i owoce, które będą 
rozdawane na wejherow-
skich targowiskach, a które 
zostały uszyte z materiałów 
pochodzących z odzysku.

Otwarta pod koniec ub. 
roku EKOFABRYKA pro-
wadzona przez ZUK to 
prawdziwe centrum ekolo-
giczne. 

Edukacja 
ekologiczna
– Miasto prowadzi ca-

ły szereg działań edukacyj-
nych, bo nasza nadzieja i 
przyszłość należy do dzieci – 
mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. społecznych i 
ekonomicznych. – Zakończy-
ła się kampania „Rowerowy 
Maj”. Każdy uczeń, który 
dotarł na lekcje w sposób 
aktywny - na rowerze, hu-
lajnodze, rolkach czy desko-
rolce, otrzymał naklejki do 
rowerowego dzienniczka i na 

wspólny plakat klasowy. Re-
zultatem akcji jest ponad 1,1 
tysiąc aktywnych uczestni-
ków i 23 tysiące przejazdów 
rowerowych.

Już 10 czerwca ogłoszo-
ne zostaną wyniki na naj-
bardziej aktywne szkoły i 
najbardziej aktywne klasy, 
natomiast 22 czerwca naj-
bardziej wytrwali ucznio-
wie wezmą  w losowaniu 
nagrody głównej - rowerów. 
W akcję „KLIMATycznie w 
Wejherowie” włączyły się 
szkoły, biblioteka i Wejhe-
rowskie Centrum Kultury, 
w których prowadzone są 
zajęcia ekologiczne, .

Piknik 
przyrodniczy
Paweł Formela z Dzia-

łu Edukacji Przyrodniczej 
WZNK zachęcał do wzię-
cia udziału w organizowa-
nym 25 czerwca (sobota) 
Pikniku Przyrodniczym, 
który odbędzie się w 
wejherowskim parku - 
przy budynku WZNK od ul. 
Św. Jacka.

– W programie m.in. 
spotkania z przyrodni-
kami, dowiemy się, jak 
udzielić pierwszej pomocy 
napotkanym zwierzętom, bę-
dą ekolekcje dotyczące segre-
gacji odpadów organizowane 
przez ZUK – mówi Paweł 
Formela. – Będzie „skrzyn-
ka weterynaryjna”, informa-
cje o nietoperzach i ptakach, 
gry i zabawy przygotowane 
przez Nadleśnictwo Wejhero-
wo. Podczas pikniku będzie 
można złożyć deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków, wniosek 
o Kartę Mieszkańca i wypeł-
nić ankietę dotyczącą Strate-
gii Rozwoju Miasta.

galeria wejherowskie klamoty 
- wejrowsczi klamòtë w ekoFaBRYce

ekologicznie 
i charytatywnie

W EKOFABRYCE otwarto Galerię Wejherowskie Klamoty. Jest 
to prawdziwa gratka dla miłośników przedmiotów z odzyskaną 
„duszą”.  Można tu było znaleźć meble, lampy, drzwi wewnętrzne, 
rowerki, ceramikę, książki oraz przedmioty dekoracyjne. Cały do-
chód ze sprzedaży przedmiotów do ponownego użycia zasilił konta 
wejherowskich organizacji pożytku publicznego.

udało się zebrać całkiem po-
kaźny zbiór najróżniejszych 
przedmiotów.

– To jest pierwsze otwar-
cie Wejherowskiej galerii, a 
zainteresowanie było bardzo 
duże – mówi Andrzej Gor-
czycki. – Zachęcamy miesz-
kańców do przynoszenia 
rzeczy, które są im niepo-
trzebne, a które ucieszą ko-
goś innego. 

Kolejna edycja akcji od-

będzie już we wrześniu. Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, który odwiedził Gale-
rię podkreślił charytatywną 
i ekologiczną korzyść funk-
cjonowania tego miejsca.

– To miejsce jest wyjątko-
we, a najważniejsze jest to, że 
osoby, które kupują rzeczy z 
Galerii, zasilają konta orga-
nizacji pozarządowych - po-
wiedział A. Kraszkiewicz. 
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Kartę Mieszkańca może posiadać każdy mieszkaniec Wejherowa, który m.in. rozlicza 
w mieście podatek dochodowy, jest emerytem lub rencistą, a także jako osoba pełnolet-
nia posiada aktualną legitymację studencką lub szkolną.

Od czerwca działają dodatkowe punkty obsługi wniosków, w których można założyć 
Kartę także w godzinach popołudniowych i w weekendy (w przypadku biblioteki i Fil-
harmonii Kaszubskiej):

• EKOFABRYKA, ul. Fabryczna 10 (w poniedziałki w godz. 7-18, od wtorku do piąt-
ku w godz. 7-15)

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

• 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 ko-
rzystając z oferty naszych Partnerów. Lista firm, lokali, sklepów, instytucji znajduje się 
na stronie internetowej miasta. Jesteś przedsiębiorcą, stowarzyszeniem, klubem - złóż 
wniosek i zostań Partnerem Karty Mieszkańca.

Szczegółowy regulamin: www.wejherowskakarta.pl

Od 1 czerwca działają trzy nowe punkty obsługi wniosków Wej-
herowskiej Karty Mieszkańca. Uruchomiono je w: EkoFabryce, 
Filharmonii Kaszubskiej i miejskiej bibliotece. Są one też czynne 
dłużej i w weekendy.

wejherowska karta Mieszkańca

Nowe punkty obsługi

Coroczne warsztaty ma-
larskie będą prowadzone 
na placu Jakuba Wejhera w 
każdą środę i sobotę w godzi-
nach od 10 do 16. Sztalugi 
rozstawią tam członkowie 
Stowarzyszenia Plastyków 
im. Stefana Lewińskiego 
przy Zrzeszeniu Kaszubko-

artyści wrócili na wejherowski rynek

warsztaty malarskie
Wejherowscy artyści rozpoczęli cykl warsztatów malarskich. 

Podczas inauguracji malowania na wejherowskim rynku spotka-
li się z prezydentem miasta Krzysztofem Hildebrandtem oraz za-
stępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem.

-Pomorskim w Wejherowie. 
Podczas warsztatów artyści 
realizują swoje pasje i dzie-
lą się umiejętnościami z in-
nymi. Wejherowscy plastycy 
będą tworzyć swoje prace 
w miejskim plenerze aż do 
września. Zwykle warszta-
ty cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród 
mieszkańców oraz turystów.

Prezydent miasta 
Krzysztof Hildebrandt 
życzył niekończącej się weny 
do tworzenia coraz to pięk-
niejszych prac oraz wręczył 
malarzom drobne upominki.

Fot. Urząd Miejski

Z grupą nauczycieli z 
Portugalii, Włoch i Turcji, 
którzy przebywali w Wej-
herowie i szkole w ramach 
programu Erasmus, spotkał 
się w ratuszu Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta oraz Ol-
ga Tomaszewska, dyrek-
tor SP nr 9. Goście m.in. 
zwiedzili sale historyczne 
ratusza, a oprowadzała ich 
Izabela Barzowska.

Uczestnicy programu 
pracują wspólnie nad eko-
logicznym projektem pt. 
„Wojny środowiskowe z 
wykorzystaniem gier wi-
deo w ramach progra-
mu Erasmus”. Uczniowie 
nagrywają film w parku 
dotyczący globalnego ocie-
plenia, oszczędzania wody 
i recyklingu. Natomiast do-
rośli uczą się robić pierogi 
według przepisów polskiej i 
regionalnej kuchni.

–  Po powrocie do swoich 
krajów nasi goście zaprezen-
tują film i gry oraz wszystko 

ekologiczny erasmus w „Dziewiątce”

goście z portugalii, 
włoch i turcji

Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie została gospodarzem eko-
logicznego Erasmusa. Goście zwiedzili Ekofabrykę i brali udział w 
zajęciach teoretycznych o ekocyklingu. Efektem międzynarodowej 
edukacji  w Wejherowie ma być gra ekologiczna i film.

to, co zostało opracowane i 
zrealizowane w Wejherowie. 
Mam nadzieję, że będzie to 

dobra promocja naszego 
miasta - mówi Olga Toma-
szewska.

Zakład Usług Ko-
munalnych sp. z o.o. 
w Wejherowie ma no-
wego prezesa. Został 
nim Andrzej Gorczyc-
ki, wieloletni dyrektor 
techniczny ZUK. 

Zastąpił na tym stano-
wisku Romana Czerwiń-
skiego, którego kadencja 
prezesa spółki dobiegła koń-
ca. Roman Czerwiński peł-
nił funkcję prezesa ZUK sp. 
z o.o. od 2013 r. Za swoją 
wieloletnią pracę na tym 
stanowisku został uhono-
rowany Statuetką Jakuba 
Wejhera, przyznawaną za 
szczególne osiągnięcia.

W ramach wydatków na szeroko pojętą ochronę zdro-
wia przeznaczono m.in. 705 056 zł na realizację progra-
mów profilaktycznych i organizację półkolonii letnich w 
szkołach, w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży.

obradowała Rada Miasta

Będą pieniądze 
na półkolonie

W trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
Wejherowa radni uchwalili zmiany budżetowe 
przeznaczając na ochronę zdrowia 1 005 056 zł 
oraz dokonali zmiany w składzie osobowym Ko-
misji Rewizyjnej.

Nowy prezes
spółki zuk

czytaj nas również w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Panu
Mirosławowi Ziemann

Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Matki 
Zofii Ziemann

 

składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

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

Do Sklepu Społeczne-
go trafia pełnowartościowa 
żywność krótkoterminowa, 
przekazywana przez sieci 
handlowe. Przewożona spe-
cjalnym samochodem chłod-
niczym Banku Żywności, na 
miejscu przechowywana 
jest w odpowiednich dla da-
nego produktu warunkach; 
w sklepach są zamrażar-
ki, lodówki oraz półki. I to 
prosto z nich klienci sklepu 
– podopieczni MOPS  wy-
bierają to, czego w danym 
momencie najbardziej po-
trzebują – jest to 2,5 kg na 
osobę w gospodarstwie do-
mowym.

Dbajmy o jedzenie
– Żywność znajdująca się 

w tym Sklepie jest krótkoter-
minowa, wolimy, by ktoś od-
wiedzał nas częściej niż żeby 
nie brał żywność z nadmia-
rem i aby się marnowała – 
podkreśla Michał Chabel, 

W Wejherowie otwarto Sklep Społeczny, który mieści się przy ul. Ogrody Nanickie. 
Powstał dzięki współpracy Banku Żywności w Trójmieście z wejherowskim Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  W Sklepie Społecznym, klienci MOPS będą mogli nie 
tylko zaopatrzyć się w bezpłatną żywność, ale także znaleźć wsparcie oraz uzyskać 
wskazówki co do tego, jak i z czyją pomocą wyjść na życiową prostą.

prezes Zarządu Banku Żyw-
ności w Trójmieście. – Każ-
dego roku marnuje się w 
Polsce 4,8 mln ton żywno-
ści. Dlatego Banki Żywności 
poprzez Sklepy Społeczne 
– taki jak ten w Wejhero-
wie - ratują żywność przed 
zmarnowaniem, przekazu-
jąc ją najbardziej potrze-
bującym. Nasi pracownicy 
służą pomocą i podpowia-
dają, co z jakich produktów 
można przygotować, wy-
jaśniają co z czym można 
łączyć, jak najlepiej wyko-
rzystać odebrane od nas pro-
dukty. Naszym przesłaniem 
jest przekazywanie godnej 
żywności, w godnych wa-
runkach i w godny sposób. 
Chcemy, by przychodzące do 
nas osoby poczuły się jak w 
prawdziwym sklepie, w któ-
rym sami mogą wybierać. 
Różnica jest taka, że u nas 
się nie płaci.

 Jak mówi pani Izabe-
la, która będzie obsługiwa-
ła w Sklepie Społecznym, 
żywność odbierana będzie 
przez osoby potrzebujące 
wprost z półek zgodnie z 
indywidualnymi preferen-
cjami. Nauczy to świadomo-
ści wartości poszczególnych 
produktów.

- Chcielibyśmy poprzez 
zakupy w Sklepie Społecz-
nym nauczyć naszych klien-
tów korzystania z żywności, 
nie takiej, którą dajemy w 
postaci paczek, ale takiej, 
którą sami sobie wybiorą 
- mówi Anna Kosmalska, 
dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Wejherowie. – Mamy tak-
że w planie zorganizowanie 
warsztatów kulinarnych. 
Na razie skierowania do 
Sklepu Społecznego otrzy-
mało 80 osób, które będą 
korzystały z tych dóbr.

Wspaniała inicjatywa
- Jest to wspaniała ini-

cjatywa -  ratujemy żyw-
ność przed zmarnowaniem 
i przekazujemy ją potrzebu-
jącym – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
społecznych i ekonomicz-
nych. – Wielkie słowa uzna-
nia należą się pracownikom 
Banku Żywności, którzy 
wspólnie z pracownikami 
wejherowskiego MOPS nie 
tylko przekazują żywność, 
ale także uczą i uwrażliwia-
ją swoich podopiecznych na 
problem marnowania żyw-
ności pokazują im pomysły, 
jak z tym walczyć.

Sklep będzie otwarty na 
razie dwa razy w tygodniu.

W otwarciu sklepu uczest-
niczył Andrzej Kowalczys, 
pełnomocnik Marszałka 
Województwa Pomorskie-
go ds. Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi 
oraz Emilia Marzejon, za-
stępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie.

Bezpłatna żywność dla potrzebujących

sklep społeczny w wejherowie
hulajnogą wieźli to, co ukradli
Na kradzionej hulajnodze nocą wieźli kradziony sprzęt 

budowlany. Policjanci zauważyli na ul. Zamostnej w Bolsze-
wie kobietę i mężczyznę, który jechał na hulajnodze i wieźli 
na niej taki sprzęt. Na widok policjantów mężczyzna odrzu-
cił hulajnogę i zaczął uciekać, ale został zatrzymany. Nato-
miast kobieta „pilnowała” porzuconych rzeczy. 

Zatrzymany 25 latek odpowiada za dwie kradzieże, dwie 
kradzieże z włamaniem i usłyszał łącznie 4 zarzuty, a kobie-
ta usłyszała zarzuty kradzieży mienia oraz posiadanie nar-
kotyków. 

kilogramy narkotyków w pufie
Ponad kilogram amfetaminy i marihuany miał w miesz-

kaniu 45-latek. Ukrył je w pokoju w pufie. Policjanci znaleźli 
ponad 2 kilogramy zabronionych substancji, z których moż-
na przygotować prawie 1700 porcji narkotyków oraz ponad 
1,1 kg suszu konopi innych niż włókniste. 

Mężczyzna usłyszał zarzut, odpowie przed sądem, za co 
grozi mu 10 lat więzienia.

amfetamina, marihuana, 
gotówka, broń
42-latek został zatrzymany, bo posiadał m.in. amfetami-

nę i nielegalną broń. Trzymał wszystko w kuchni i w lodów-
ce: ponad 600 gramów amfetaminy, marihuanę o wadze 
prawie 27 gramów oraz 34 tabletki MDMA. W szafie poli-
cjanci znaleźli broń, na którą wymagane jest pozwolenie. 

Policjanci zabezpieczyli też wagę elektroniczną oraz la-
minarkę, folie laminujące, gotówkę w kwocie ponad 6 tys. 
zł, prawie 700 euro i 500 szwedzkich koron oraz telefony ko-
mórkowe.  42-latek usłyszał trzy zarzuty dotyczące: posia-
dania znacznej ilości narkotyków, wprowadzania do obrotu 
znacznej ilości narkotyków, posiadania broni bez wymaga-
nego zezwolenia. 

Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Z POLICJI
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AKTUALNOŚCI

Festiwal odbył się w ma-
ju br. w parafii pw. św. Ma-
rii Magdaleny w Strzepczu. 
W wydarzeniu wziął udział 
wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel oraz członek 
Zarządu Powiatu Kazi-
mierz Bistroń.

W konkursie w kilku 
kategoriach rywalizowały 
chóry z całej Polski. Wśród 
laueratów znalazł się ze-
spół z powiatu wejherow-
skiego. Wyróżnienie w kat. 
chórów świeckich otrzymał 
Chór Żeński Appassionato z 
Gniewina pod dyrekcją Jo-
anny Kurek. Gratulujemy.

Laureaci konkursu, 
który odbył się w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Luzinie - Szkole Podstawo-
wej nr 1, otrzymali nagro-
dy. Wręczał je wójt gminy 
Luzino - Jarosław Wejer.

Oto wyniki konkursu.
W kategorii I solistów 

wygrała Zofia Gosz z Ze-
społu Kształcenia i Wycho-
wania w Dzierżążnie, a w 
gronie zespołów zwyciężył 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Luzinie - Przedszkole 

W Strzepczu (gmina Linia) odbył się VI Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni Religijnej „Pater Noster”. Grand Prix wyśpiewał Chór Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją 
Jana Borowskiego. Zespół zdobył także I miejsce w kategorii chó-
rów akademickich.

ogólnopolski festiwal w strzepczu

Religijne śpiewanie 

w Luzinie dzieci śpiewały po kaszubsku

jubileuszowy Festiwal
Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Fopke, Piotr Jędrzej-

czak, Mieczysław Bistroń i Rafał Rompca oceniła uczestników XX 
Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej w Luzinie. 

nr 2 w Luzinie przed Zespo-
łem Kształcenia i Wychowa-
nia w Dzierżążnie.

W kategorii II solistów 
najlepiej zaprezentowała 
się Lena Talaśka z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Luzinie (SP nr 1 w Luzinie). 
Wśród zespołów wygrała SP 
w Mirachowie przed ZKiW 
w Dzierżążnie, ZS-P w Lu-
zinie - SP nr 1 w Luzinie, 
a wyróżnienie otrzymała SP 
w Jastarni.

Najlepszymi solistami 

w grupie III okazali się: 
Aldona Cybulska z ZKiW 
w Dzierżążnie oraz Alicja 
Kąkol ze SP w Bożympolu 
Wielkim, a najlepszymi ze-
społami były: SP w Jastarni, 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Luzinie - SP nr 1 w 
Luzinie i SP w Mirachowie. 

Antonina Hirsz ze SP nr 
2 w Luzinie wygrała w ka-
tegorii IV. W tej grupie wie-
kowej najlepsze okazały się 
zespoły SP nr 2 w Luzinie i 
ZKiW w Dzierżążnie.

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

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz 
Żukowski

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

Fot. Starostwo w Wejherowie

O G Ł O S Z E N I E
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Do PSZOK przyjmujemy:

MATERAŁY POBUDOWLANE
(wełna mineralna, styropian
budowlany, rury PCV)

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Mister-
ników w Wejherowie bę-
dzie świętować 20-lecie. Z 
tej okazji 11 czerwca br. 
o 9.00 odprawiona zosta-
nie msza święta w kościele 
klasztornym, a po mszy od-
będzie się premiera filmu 
pt. „Misterium”. To pierw-
sza część obchodów.

Drugą część obchodów 
jubileuszu zaplanowa-
no tego dnia wieczorem. 
Koncert Galowy pt. 
„Pokój wam” pod kie-
rownictwem muzycz-
nym Weroniki Korthals 
odbędzie się na Kalwa-
rii Wejherowskiej, przy 
kaplicy Trzech Krzyży. 
Wydarzenie rozpocznie się 
pokazem reportażu ,,Mi-
sternicy Kaszubscy" przy-
gotowanego przez Twoją 
Telewizję Morską.

Szczegóły na plaka-
cie obok.

20-lecie
Misterium
koncert na 
jubileusz



15

redakcja@pulswejherowa.pl 9 czerwca 2022

Redaktor prowadzący: 
Dariusz Kuczmarski
tel.   606 267 960
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca:  
Firma INFO-PRZEKAZ 
z siedzibą w Rumi 

adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo, 
ul. Polna 3/41
(siedziba firmy  „ARTEX”)

Druk:  POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład:   9 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

Reklamy, ogłoszenia, 
kondolencje:    606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

SpORT

O G Ł O S Z E N I E

W sportowej rywalizacji wzięło udział prawie 80 uczest-
ników z czterech klubów sportowych, w różnych kategoriach 
wiekowych. Zwinni, silni i wytrzymali - tacy są zawodnicy 
trenujący parkour. Sport ten polega na sprawnym pokony-
waniu napotykanych w jak najbardziej widowiskowy spo-
sób przeszkód. Technika bogata jest w wiele tricków, często 
trudnych do wykonania, a nawet elementy akrobatyczne.

Na osiedlu Przyjaźni w Wejherowie wybudowany został 
Plac Parkour w ramach WBO. Autorem tego projektu był 
Łukasz Milka, który jest prezesem Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Parkour Wejherowo”. Wejherowski klub, cho-
ciaż działa dopiero od kilku lat, liczy już ok. 120 zawodników, 
a miasto wspiera finansowo działalność stowarzyszenia.

pomorska Liga parkour 

zwinni i silni 
Na boisku przy wejherowskiej „ósemce” 

rozegrano finał II Pomorskiej Ligi Parkour 
Wejherowo 2022. 

crossfit.  Miejskie Mistrzostwa szkół podstawowych

Ósemka najlepsza
Na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie rozegrano pierwsze Miej-

skie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w crossficie. Zwyciężyła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 8.

W zawodach uczestniczyły 4 szkoły. CrossFit to dys-
cyplina ogólnorozwojowa, która polega na poprawianiu 
wydolność i siły poszczególnych partii mięśni

- Miejskie mistrzostwa wymyśliliśmy z Bartłomiejem 
Szrederem, prezesem Wejherowskiego Klubu Kultury-
styki i Sportów Siłowych „Apollo”, aby zachęcić do tego 
sportu dzieci wejherowskich szkół. Mistrzostwa organi-
zujemy po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie po raz 
ostatni - wyjaśnia Magdalena Lassman, nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 11, która sama jest zafascyno-
wana crossfitem.

Uczestnicy mistrzostw rywalizowali w konkurencjach: 
padnij-powstań, wskakiwaniu na skrzynię, zwisie na wy-
trzymałość, przysiadach ze skatebllem i ćwiczeniach siło-
wych w połączeniu z cardio.

W kategorii dziewcząt 2009 i młodszych zwyciężyła 
Wanessa Płocka (SP 8), przed Leną Kuptz (SP 11), Po-
lą Gołąbek (SP 9) i Zuzanną Bartoszewską (SP Góra). 
Dziewczęta rocznik 2008: Zuzanna Czurgiel (SP 8), Julia 
Formela (SP 9), Julia Bonk (SP Góra), Zuzanna Rogow-
ska (SP 11). 

Chłopcy 2009 i młodsi: Nikodem Wejher (SP Góra), 
Adam Sulkowski (SP 11), Marcel Muszatowicz (SP 8), 
Alan Flisikowski (SP 9). Chłopcy rocznik 2008: Jakub 
Czoska (SP 8), Filip Langiewicz (SP 11), Gracjan Ptach 
(SP 9), Maciej Damps (SP Góra). 

Drużynowo wygrała SP 8, przed SP 11, SP 9, SP Góra.
Nagrody i medale dla zwycięzców wręczali: za-

stępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz, przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu 
RM Rafał Szlas, dyrektor SP 11 Wioleta Podolska, 
prezes KkiSS „Apollo” Bartłomiej Szreder i Mistrz 

Świata strongman Mateusz Ostaszewski.
Patronat nad imprezą objął zastępca Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Kraszkiewicz. Dużej pomocy udzieliła dyrektor 
SP nr 11 Wioleta Podolska. Z ramienia szkoły organizatorem 
był Grzegorz Behrendt - nauczyciel wychowania fizyczne-
go. W organizację mistrzostw włączyli się nauczyciele wycho-
wania fizycznego szkoły a także członkowie KKiSS „Apollo”, 
w tym strongman Mateusz Ostaszewski.
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O G Ł O S Z E N I E

              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

O G Ł O S Z E N I E

ROCCO również już po raz drugi został podopiecznym 
schroniska. Znalazł dom, ale okazało się, że potrzebuje silnej 
i konsekwentnej rodziny i najprawdopodobniej pracy beha-
wioralnej. Nie nadaje się jako kompan dla małych dzieci. Być 
może kiedyś jakieś dziecko zrobiło mu krzywdę...

Rocco najlepiej czułby się w domu z ogrodem, z dala od  
miejskiego zgiełku. Bardzo boi się ruchu ulicznego, samo-
chodów i rowerów, reagując na nie dość agresywnie.  Rocco 
wymaga nauki chodzenia na smyczy. Jest silnym i ener-
gicznym psem i zdarza mu się zbyt mocno szarpnąć smyczą.

Psiak z racji swojej urody, posiada wśród wolontariuszy 
grono fanów. Wychodzi z nimi na spacery, podczas których 
ćwiczy maniery i dobre wychowanie. Nie toleruje innych 
psów. Rocco jest jeszcze młodym, około 2,5 letnim psem.

schronisko dla Bezdomnych zwierząt, telefon adopcyjny:  607 540 557

szukasz przyjaciela?

adoptuj psa
ze schroniska!

Stowarzyszenie Animals poprawia warunki w jakich 
przebywają nasi podopieczni, budując przestronne kojce 
z zadaszeniem oraz wybiegi dla podopiecznych. Co roku 
schronisko jest modernizowane. Zwierzęta są pod stałą 
opieką weterynaryjną - wszystkie są sterylizowane, czi-
powane, szczepione i odrobaczone. W schronisku znajdują 
się ciepłe pomieszczenia dla psów po zabiegach weteryna-
ryjnych oraz dla suk z młodymi.

Tylko w ubiegłym roku OTOZ Animals z Dabrówki ura-
towało i oddało do adopcji 795 zwierząt. Kolejne czekają 
na swoją szansę w schronisku.

W Schronisku w Dąbrówce koło Wejherowa, 
prowadznym przez OTOZ Animals od 2008 ro-
ku na adopcję czekają psy, które mogą być 
wspaniałymi i wiernymi przyjaciółmi. Obok 
prezentujemy dwa z nich.

otoz aNiMaLs schronisko dla Bezdomnych zwierząt 
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

MEZO ponownie trafił do schroniska we wrześniu 2021 
roku. Była właścicielka ze łzami w oczach opowiadała, 
że jest kochanym, przytulaśnym psiakiem, który świetnie 
dogaduje się z kotami i z psami, o ile nie zostanie sprowo-
kowany. W domu jest czysty i grzeczny, pod warunkiem, 
że blisko jest jego ulubiony człowiek. Niestety, kiedy znika 
za drzwiami, Mezo wpada w panikę, skacze po meblach 
i drzwiach próbując je otworzyć. Potrafi niegrzecznie za-
chować się wobec dzieci - zdarza mu się w nich wbiec albo 
delikatnie uszczypnąć.

Mezo mógłby zamieszkać w kojcu, ale zadaszonym, gdyż 
z łatwością pokonuje wszystkie przeszkody. Może gdyby 
trafił do domku, gdzie jest już jakiś inny, towarzyski psiak, 
lepiej znosiłby wyjścia właściciela? Mezo ma około 8 lat. 
Jest wykastrowany, zdrowy i czeka... na drugą szansę.


