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Po dwóch latach budowy uroczyście otwarto i oddano do użytku nowoczesne Kaszubskie Centrum Chorób 
Serca i Naczyń przy Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Największa inwesty-
cja Szpitali Pomorskich kosztowała blisko 144 mln zł. Obok Centrum Chorób Serca w nowym trzykondy-
gnacyjnym obiekcie znalazł się blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, a także Centralna Sterylizatornia 
i Zakład Patomorfologii.  – Spełniły się nasze marzenia, mamy do dyspozycji wręcz kosmiczny sprzęt – 
powiedział  kardiolog dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz. – Razem z kardiochirurgami zamierzamy z tego 
skorzystać i zbudować jednostkę, która nie będzie ustępowała najlepszym ośrodkom w kraju i w Europie.

Pierwsze operacje w nowej placówce zaplanowano w lipcu br.                                                   Str. 6 

centrum chorób serca
i nowoczesny blok operacyjny

Fot. Dariusz Kuczmarski



2

www.pulswejherowa.pl23 czerwca 2022

MIASTO

Przedszkole założono w 
1992 roku. W tej nowocze-
snej i innowacyjnej placów-
ce funkcjonuje aż 14 grup 
przedszkolaków. Przed-
szkole rozwija zaintereso-
wania i uzdolnienia dzieci 
poprzez realizację projek-
tów i przedsięwzięć proz-
drowotnych, ekologicznych, 
artystycznych, matema-
tycznych, tanecznych oraz 
naukę języka angielskie-
go i rytmiki w każdej gru-
pie wiekowej. Działalność 
placówki wspierają władze 
miasta (organ prowadzą-
cy) oraz rodzice dzieci, któ-
re tutaj realizują pierwszy 
etap edukacji. 

– Ich sukcesy dają nam 
wiele radości i satysfakcji - 
powiedziała Bożena Kon-
kol, dyrektor przedszkola, 
dziękując wszystkim pra-
cującym tam paniom. 
–  Dziękuję za wasz profe-
sjonalizm, za to, że jesteście 
tak zaangażowane. 

– Wychowanie przed-
szkolne ma ogromne znacze-
nie dla rozwoju osobowości 
dziecka, przyszłego ucznia, 
obywatela. W przedszko-
lu dzieci obserwują i po-

przedszkole nr 2 w wejherowie ma 30 lat!

Dzieci się uczą 
i poznają świat

Już od 30 lat w Wejherowie działa Przedszkole Samorządowe 
nr 2 im. Kubusia Puchatka. Dzieci, nauczyciele, pracownicy i 
ich goście uroczyście obchodzili wspaniały jubileusz.

Fot. Urząd Miejski

znają otaczający go świat. 
Uczą się współpracy w gru-
pie, miłości i szacunku dla 
historii, tradycji i kultu-
ry –  stwierdził prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. – 
Bogate tradycje przedszkola 
w szczególności w zakresie 
realizacji różnych ambit-
nych projektów pokazują, 
że jest to wzorowa placów-
ka pod tym względem 

Prezydent złożył serdecz-
nie gratulacje wszystkim 
pracownikom przedszkola. 
Statuetką Jakuba Wejhera 
uhonorował dyrektor Bo-

żenę Konkol, wręczając jej 
także nagrodę Prezyden-
ta Miasta. Nagrodę taką 
otrzymała również wicedy-
rektor przedszkola, Sylwia 
Marczyńska.

Uroczystość uświetni-
ły wspaniałe występy ar-
tystyczne podopiecznych 
przedszkola. 

W jubileuszu wzięli 
udział także: przewodni-
czący Rady Miasta, Jacek 
Gafka, zastępca prezy-
denta, Arkadiusz Krasz-
kiewicz i radny miejski 
Tomasz Groth.

Konkurs każdego roku po-
zwala docenić najpiękniej-
sze wejherowskie balkony, 
ogrody i ogródki działkowe. 
Organizowany jest w trzech 
kategoriach: balkony i okna 
w domach jedno- i wieloro-
dzinnych; ogrody przydomo-
we oraz ogrody działkowe.

Komisja będzie oceniała 
zgłoszone obiekty według 
następujących kryteriów: 
ogólny wyraz estetyczny; 
różnorodność roślin; kompo-
zycja kolorystyczna roślin, 
pomysłowość kompozycji, 
walory upiększające, a w 
przypadku ogrodów dział-
kowych  nasadzenia roślin 
ozdobnych i ich utrzymanie; 
ogródek warzywno-owoco-
wy i jego utrzymanie. W 
tym roku pojawi się nowe 
kryterium oceny: aspekt 
ekologiczny (np. zbiornik 
na deszczówkę, domki dla 
owadów, kompostownik, 
nieużywanie środków che-
micznych do ochrony roślin 
czy sztucznych nawozów).

konkurs odbędzie się po raz 25.

Najpiękniejszy 
balkon lub ogród

Prezydent Miasta Wejherowa ogłosił konkurs na najpiękniejsze 
wejherowskie balkony, ogrody i ogródki działkowe. Do 30 czerw-
ca mieszkańcy mogą zgłosić swój ukwiecony balkon lub ogród do 
konkursu, który jest organizowany po raz 25. Na laureatów cze-
kają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu wraz ze wzorem zgłoszenia jest 
dostępny na stronie miasta: www.wejherowo.pl 

Zgłoszenia należy złożyć przez ePUAP lub pisemnie 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 
84-200 Wejherowo do 30 czerwca 2022 r. 

Zgłoszenia obiektów do kategorii ogrody działkowe 
dokonuje zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

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
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EDUKACJA, ZABAWA

Nie przegap! Piknik od-
będzie się na parkingu przy 
budynku Działu Edukacji 
Przyrodnizej WZNK przy 
ul. Św. Jacka 19. Wydarze-
nie, które organizuje Dział 
Edukacji Przyrodniczej 
Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunal-
nych wspólnie z Nadleśnic-
twem Wejherowo, Zakład 
Usług Komunalnych – 
EKOFABRYKA i Urzędem 
Miejskim w Wejherowie, 
zapowiada się bardzo cieka-

W półkoloniach wezmą 
udział dzieci mieszkające 
w Wejherowie, w wieku od 
zerówki do czwartej klasy 
szkoły podstawowej, któ-
rych oboje rodzice pracują 
zawodowo.

–  Po raz pierwszy, z inicja-
tywy prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta, organizuje-
my półkolonie letnie, zdając 
sobie sprawę z tego, że wa-
kacje są cudownym czasem 
dla dzieci, ale niełatwym or-
ganizacyjne dla pracujących 
rodziców – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – 
Organizując półkolonie dla 
najmłodszych dzieci z Wej-
herowa, chcieliśmy chociaż 
w taki sposób pomóc zorga-
nizować opiekę dla dziecka 
w wakacje. Myślę, że zajęcia 
są atrakcyjne i skorzystają 

półkolonie dla najmłodszych

atrakcyjne wakacje 
w wejherowie

W czasie rozpoczynających się pojutrze wakacji w Wejherowie 
odbywać się będą półkolonie pn. „Wakacje w mieście - wesoło, ak-
tywnie i bezpiecznie”. Rekrutacja na zajęcia w szkołach nr 5 i nr 9 
prowadzona jest w obu placówkach do 30 czerwca. To propozycja 
skierowana do dzieci, ale również dla pracujących podczas wakacji 
rodziców, którzy mają problem z opieką nad swoimi pociechami.

na tym zarówno dzieci, jak 
i ich rodzice, zwłaszcza, że 
dla posiadaczy Wejherow-
skiej Karty Mieszkańca ofe-
rujemy zniżkę.

Półkolonie letnie odbędą 
się w dwóch terminach: od 
18 do 29 lipca w SP nr 9 i od 
1 do 12 sierpnia w SP nr 5. W  
programie półkolonii znajdą 
się konkursy, gry terenowe, 
warsztaty plastyczne, wy-
cieczki, zajęcia muzyczne, 
sportowo-ruchowe i relak-
sacyjne, gry i zabawy inte-
gracyjne, spacery itp.

– Program półkolonii jest 
atrakcyjny, planujemy kilka 
wycieczek m.in. do Sopotu, 
Sławutowa, do wejherow-
skiej EKOFABRYKI – mówi 
Olga Tomaszewska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie. – Zapew-
niamy wyżywienie, opiekę 

medyczną i wykwalifikowa-
ną kadrę pedagogiczną.

– Zachęcamy dzieci do 
udziału w półkoloniach, 
przewidziane są różne 
warsztaty artystyczne, dys-
ponujemy zapleczem sporto-
wym, każde dziecko znajdzie 
z pewnością coś dla siebie – 
mówi Beata Dampc, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Wejherowie. – Dzieci, 
które spędzają wolny czas ze 
swoimi rówieśnikami, spę-
dzają go w sposób wesoły, 
ciekawszy i bezpieczniejszy.

Koszt wynosi 750 zł, a dla 
posiadaczy Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca – 500 zł.

Rekrutacja trwa do 
30 czerwca br. w Szko-
le Podstawowej nr 5: 
tel. 58 672 16 46 i Szko-
le Podstawowej nr 9: tel. 
58 672 20 10.

program pikniku:
11.00 -  Powitanie
11.15 -  Czytanie bajek
11.30 -  Warsztaty z 
          tworzenia bomb 
          nasiennych
12.00 -  Prelekcja   
         „Żyjmy zgodnie 
         z naturą”
12.30 -  Koło Fortuny
13.00 - Warsztaty 
         plastyczne
13.30 - Warsztaty z 
          tworzenia bomb 
          nasiennych
14.00 - Prelekcja  „ABC 
    udzielania  pierwszej
    pomocy napotkanym 
    zwierzętom”
14.30 - Traf do kosza
15.00 - Zakończenie.

Wejherowska EKOFABRYKA przekazała mieszkańcom 300 wielorazowych 
woreczków na warzywa i owoce. Woreczki zostały uszyte z materiałów z od-
zysku. Akcję realizowano w ramach drugiego cyklu „KLIMATycznie w Wej-
herowie”, którego celem jest m.in. promowanie zdrowego stylu życia i dbanie 
o środowisko. Woreczki rozdawano na trzech wejherowskich targowiskach.

Warto dbać o to, w co pakujemy m.in. warzywa i owoce. Ekologiczne opakowania pomaga-
ją zmniejszyć ilość plastiku, którym się otaczamy oraz ograniczają emisję dwutlenku węgla 
i produkcję odpadów. Aby były przyjaznymi dla środowiska, powinny być biodegradowalne, 
nadające się do kompostowania, recyklingu lub wielokrotnego użytku.

o przyrodzie i ekologii w parku

piknik edukacyjny
w najbliższą sobotę

W sobotę, 25 czerwca, w godz. 11-15 w wejherowskim parku od-
będzie się Piknik Edukacyjny. W jego trakcie będzie można poznać 
nietoperze i tajemnice lasu, zagrać w przyrodnicze Koło Fortuny, 
odkrywać tajemnice zawodu weterynarza i posłuchać interesują-
cych opowieści przyrodnika.  

wie. W programie będą też 
warsztaty przyrodnicze w 
leśnej odsłonie, gra zręczno-
ściowa „traf do kosza”, eko-
-lekcje z zakresu segregacji 
odpadów i wiele ciekawych 
zabaw i gier. Podczas Pik-
niku będzie możliwość zało-

żenia Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca, złożenie dekla-
racji do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków 
(których termin złożenia 
mija 30 czerwca) oraz wy-
pełnienia ankiety dotyczące 
Strategii Rozwoju Miasta.

kLiMatycznie w wejherowie

Festiwal Smaków Food Truck gościł w Wejherowie po raz szósty. Mobilne bary, 
serwujące smakołyki z różnych stron świata parkowały w ostatni weekend na wejherow-
skim rynku i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

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

Mobilne bary ze smakołykami
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WYDARZENIA

W ramach zadania wybudowano chodnik o długości po-
nad 2 km, powstała nowa nawierzchnia wraz z kanali-
zacją deszczową, zatoki autobusowe, pętla autobusowa z 
możliwością zawracania w miejscowości Rybska Karczma, 
oświetlenie na całej długości inwestycji oraz doświetlono 
przejścia dla pieszych. Ponadto poprawiono geometrię dro-
gi wraz z budową poboczy kruszywowych, wykonano budo-

z Rybna do Rybskiej karczmy bezpieczniej i wygodniej

powiatowa droga przebudowana
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Rybna do Rybskiej Karczmy w gminie Gniewino. Inwestycja otrzy-

mała rządowe dofinansowanie.

wę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych.
Warto wspomnieć, że zadanie zostało zrealizowane przy 

dużym wsparciu środków zewnętrznych, w tym z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,8 mln zł, Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln zł oraz środ-
ków Powiatu Wejherowskiego i gminy Gniewino, które wyło-
żyły po 931 tys. zł.  Łączny koszt zadania wyniósł 5,7 mln zł. 

– Mieszkańcy od dawna wnioskowali o budowę chod-
nika i zatok autobusowych na tym odcinku drogi. Dzięki 
wykonanej inwestycji zwiększyło się zdecydowanie bezpie-
czeństwo uczestników ruchu drogowego. W planach ma-
my kolejny remont na odcinku Rybska Karczma - Góra 
w gminie Wejherowo – mówi Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

W tegorocznej edycji 
szczególną uwagę komisji 
zwróciły prace haftu czepco-
wego, do których hafciarki 
czerpały inspirację z daw-
nych czepców pochodzących 
ze zbiorów Muzeum Kaszub-
skiego w Kartuzach. Tam 
odkryły czepce wyszywane 
złotem i barwnym jedwa-
biem i zastosowały to zesta-
wienie w swoich pracach. 

– Powiat Wejherowski 
wraz z Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 
od wielu lat jest w gro-
nie partnerów konkursu, z 
czego bardzo się cieszymy. 
Kaszubi mogą się pochwa-

konkurs haftu kaszubskiego w Lini

złote czepce i inne prace
W Gminnym Domu Kultury w Lini podsumowano XXVII edy-

cję Ogólnopolskiego Konkursu Haftu Kaszubskiego im. Edmun-
da Szymikowskiego. W tym roku w konkursie wzięło udział 200 
osób, w tym 126 dzieci. Łącznie na konkurs wpłynęło 386 prac, 
ukazujących piękno wszystkich szkół haftu kaszubskiego. 

lić wieloma dziedzinami 
twórczości ludowej, z któ-
rych najbardziej znany jest 
haft kaszubski. Dlatego tak 
ważne jest podtrzymywa-
nie i pielęgnowanie kultury 
oraz przekazywanie jej mło-
demu pokoleniu  –  mówi 
wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel. 

Wśród nagrodzonych 
wejherowianek znalazły się 
m.in.: Teresa Dembkow-
ska, Maria Michałowska, 
Teresa Dominik, Elżbie-
ta Malewska oraz Ludwi-
ka Wesserling. 

Celem konkursu jest 
m.in. upowszechnianie 
wartości i atrakcyjności 

różnych szkół haftu ka-
szubskiego, aktywizowanie 
środowiska twórczego zaj-
mującego się haftem oraz 
pozyskiwanie nowych twór-
ców i młodych talentów. 

Konkurs objęło honoro-
wym patronatem Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałek 
Województwa Pomorskie-
go, Starosta Wejherowski, 
Burmistrz Miasta Żukowa 
oraz Wójt Gminy Linia. 

Warto dodać, że kon-
kurs został dofinansowany 
przez Starostwo Powia-
towe w Wejherowie, w 
ramach powiatowego ka-
lendarza imprez.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Największą kwotę - 16,8 
mln zł otrzymał Powiat 
Wejherowski na rozbudowę 
drogi powiatowej Luzino - 
Sopieszyno - Dąbrówka na 
odcinku Luzino - Robakowo 
- etap 1 dojazd do trasy S6. 

– Otrzymaliśmy kolejne 
środki z rządowego fundu-
szu Polski Ład, tym razem 
na przebudowę drogi powia-
towej z Luzina w kierunku 
Robakowa. Inwestycja bar-
dzo ważna i potrzebna ze 
względu na Trasę Kaszub-
ską, która niedługo zosta-
nie oddana, co przyczyni 
się do zwiększonego ruchu 
na tym odcinku – podkreśla 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Pozostałe zadania, które 
otrzymały dofinansowanie:

Gmina Choczewo - 
modernizacja oczyszczalni 

ponad 93 mln zł 
dla samorządów 
z naszego powiatu

Starosta Wejherowski oraz włodarze gmin z powiatu odebrali 
z rąk Wiceministra Infrastruktury Marcina Horały oraz Woje-
wody Pomorskiego Dariusza Drelicha symboliczne czeki na za-
dania, które będą realizowane w ramach drugiego rozdania z 
Polskiego Ładu. 

ścieków, budowa sieci ka-
nalizacji deszczowej oraz re-
witalizacja centrum wsi w 
Choczewie (13,3 mln zł),

Miasto Wejherowo - 
budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy 
wraz z przebudową ul. Ni-
skiej oraz budowa ul. In-
walidów Wojennych wraz z 
budową ronda na skrzyżo-
waniu z ul. Sobieskiego w 
Wejherowie (11,8 mln zł),

Gmina Gniewino - bu-
dowa sieci kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej 
w miejscowości Rybno (11,4 
mln zł), 

Gmina Wejherowo - 
rozbudowa oświetlenia w  
gminie (8,8 mln zł), 

Miasto Rumia - budowa 
podziemnych zbiorników re-
tencyjnych i wykorzystanie 
wód opadowych do podlewa-

nia roślinności (4,2 mln zł)
Miasto Reda – przebu-

dowa odcinka sieci kanaliza-
cji deszczowej w ul. Wiejskiej 
w Redzie (4,2 mln zł)

Gmina Linia - budowa 
lub modernizacja infrastruk-
tury drogowej w gminie (4,9 
mln zł)

Gmina Luzino - budowa 
dróg na terenie gminy (9,3 
mln zł)

Gmina Szemud - roz-
budowa układu drogowego 
w miejscowości Szemud (5 
mln zł)

Gmina Łęczyce - prze-
budowa drogi gminnej Na-
wcz- Łówcz w zakresie 
wykonania nawierzchni (3,3 
mln zł).

Łącznie na projekty na 
terenie Powiatu Wejherow-
skiego pozyskano ponad 93 
mln zł.

Zaplanowane dochody 
powiatu wejherowskiego 
na dzień 31.12.2021 r. wy-
niosły 253 586 440,00 zł i 
zostały wykonane w wyso-
kości 274 747 205,59 zł, co 
stanowi 108,34% planu. Na-
tomiast zaplanowane wy-
datki powiatu w kwocie 289 
416 112,00 zł zrealizowano 
w kwocie 247 684 429,13 zł, 
co stanowi 85,58%. Wynika 
to z faktu, że część inwesty-
cji zostanie zakończona w 
2022 r. Mimo szczególnej 
sytuacji spowodowanej pan-
demią powiat skutecznie po-
zyskiwał środki zewnętrzne 
z różnych źródeł na inwe-
stycje drogowe, oświatowe i 
pomoc społeczną oraz wyko-
nywał bieżące zadania. 

–  Ponad 36 mln zł do-
datkowych środków uda-
ło nam się wprowadzić do 
budżetu powiatu. Dzię-
ki pozyskanym funduszo)
m realizowaliśmy zadania 
inwestycyjne oraz wsparli-
śmy bieżące funkcjonowa-
nie placówek, w tym m.in. 
Domów Pomocy Społecznej 
czy placówek oświatowych 
w związku z pandemią – 
mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Na zadania drogowe wy-
datkowano kwotę blisko 
31,5 mln zł. W ramach tych 
środków wykonano remon-
ty drogowe, z których więk-
szość realizowana była przy 
wsparciu źródeł zewnętrz-
nych, m.in. z Rządowego 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (8 mln 287 tys. zł), 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych (4 mln zł) 
czy rezerwy budżetu pań-
stwa (3 mln zł).

– Kontynuowaliśmy bu-
dowę drogi na odcinku 
Tartaczna – Przemysłowa. 
Przeprowadziliśmy remont 
drogi powiatowej na odcin-
ku Rozławski Bór – Dzięcie-

lec, Świchowo – Świchówko, 
Wejherowo – Gniewowo, 
zrealizowaliśmy rozbudowę 
drogi powiatowej Kochano-
wo – DK nr 6, moderniza-
cję ulicy Sabata w Rumi na 
odcinku od rzeki Zagórskiej 
Strugi do ul. Młyńskiej oraz 
wykonaliśmy budowę ciągu 
spacerowego wzdłuż ulicy 
Dębogórskiej na odcinku 
od Ronda Marszałka Ma-
ciej Płażyńskiego do Ronda 
Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

Na zadania z zakresu 
oświaty wydatkowano re-
kordową sumę 110 mln 686 
tys. zł. W tej kwocie znalazły 
się również projekty związa-
ne z rozwojem publicznego 
szkolnictwa zawodowego na 
terenie powiatu wejherow-
skiego czy międzynarodowa 
wymiana uczniów i kadry 
nauczycielskiej oraz zada-
nie inwestycyjne dotyczące 
„Przebudowy, nadbudowy i 
rozbudowy budynku Powia-
towego Zespołu Szkół nr 1 w 
Wejherowie”.

W 2021 roku realizowano 
także dwie istotne inwesty-
cje: „Przebudowę i nadbu-
dowę budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejhero-
wie” i „Adaptację budynku 

położonego przy ul. Ofiar 
Piaśnicy 22 na potrzeby 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy i Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej”.

Ponadto samorząd po-
wiatu dofinansował zakup 
samochodów pożarniczych 
dla OSP w Szemudzie, OSP 
w Łęczycach i OSP w Sasi-
nie,  ciężkiego samochodu 
operacyjnego na potrzeby 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Wejherowie oraz lekkiego 
samochodu rozpoznawcze-
go oraz  nieoznakowane-
go radiowozu, urządzenia 
do badania przejrzystości 
szyb oraz wózków do mie-
rzenia odległości dla Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie. 

– Dziękuje wszystkim 
członkom zarządu, a także 
radnym za zaangażowanie i 
pomoc w realizacji budżetu. 
Serdeczne podziękowania 
składam także dyrektorom 
jednostek organizacyjnych 
oraz pracownikom Staro-
stwa Powiatowego za co-
dzienną pracę na rzecz 
mieszkańców w tym trud-
nym okresie pandemii – po-
wiedziała po głosowaniu 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. 

absolutorium dla starosty 
i zarządu powiatu 

Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała wotum zaufania i 
udzieliła absolutorium Staroście Wejherowskiemu oraz Zarządo-
wi Powiatu po przedstawieniu raportu o stanie powiatu za minio-
ny rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

więcej informacji na: https://powiatwejherowski.pl  
oraz  www.facebook.com/powiatwejherowski
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– Tak dużej inwestycji w 
szpitalu w Wejherowie nie 
było od czasów otwarcia pla-
cówki w latach 80-tych XX 
wieku. W ciągu 26 miesięcy 
powstał nowoczesny obiekt o 
łącznej powierzchni blisko 
9 tysięcy metrów kwadrato-
wych – mówi Jolanta So-
bierańska-Grenda, prezes 
Zarządu „Szpitali Pomor-
skich”. – Nowa infrastruktu-
ra to nowa jakość, wpłynie 
z pewnością na wzrost efek-
tywności funkcjonowania 
szpitala, a nade wszyst-
ko skróci czas oczekiwania 
pacjenta na świadczenia 
specjalistyczne oraz pobyt 
chorego w szpitalu. Chce-
my, by na terenie powiatów: 
wejherowskiego, lęborskiego 
i puckiego, którego miesz-
kańcy najczęściej korzysta-
ją z usług szpitala, obniżył 
się znacząco odsetek osób ob-
ciążonych chorobami cywili-
zacyjnymi. Ta inwestycja z 
pewnością ma szansę się do 
tego przyczynić.

Trzy kondygnacje
W ramach inwestycji 

szpital w Wejherowie zo-
stał rozbudowany o trzy-
kondygnacyjny budynek, 
w którym znalazły m.in.: 
Blok Operacyjny z 7 sa-
lami operacyjnymi oraz z 
2 salami wybudzeniowy-
mi zawierającymi łącznie 
17 stanowisk; a także Ka-
szubskie Centrum Chorób 
Serca czyli Oddział Kardio-
logii i Angiologii Interwen-
cyjnej (40-łóżkowy, w tym 
sala Intensywnego Nadzo-
ru Kardiologicznego, dwie 
Pracownie Angiograficzne i 
Gabinet Diagnostyki RTG) 
oraz Oddział Kardiochirur-
gii z 7 stanowiskami wzmo-
żonego nadzoru. 

W nowym obiekcie swo-
je miejsce znalazła również 
Centralna Sterylizatornia, 
a także Zakład Patomorfolo-

Blisko 144 mln zł kosztowała największa dotychczas inwestycja Szpitali Pomorskich, 
dzięki której w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie otwarto nową siedzibę Kaszub-
skiego Centrum Chorób Serca i Naczyń, Blok Operacyjny z 7 salami operacyjnymi, a także 
Centralną Sterylizatornię i Zakład Patomorfologii. Co ciekawe, mieszkańcy mogli obej-
rzeć nowy obiekt tuż przed jego uruchomieniem i skorzystać z badań profilaktycznych. 

Największa inwestycja od czasu budowy szpitala

centrum chorób serca
i nowoczesny blok operacyjny

gii i Zakład Serologii Trans-
fuzjologicznej (Bank Krwi).

Wizytówka 
Wejherowa
Zdaniem jednego z głów-

nych pomysłodawców pla-
cówki oraz spirytus movens 
tego wielkiego medycznego 
przedsięwzięcia dr. hab. n. 
med. Marka Szołkiewi-
cza - ordynatora Oddzia-
łu Kardiologii i Angiologii 
Interwencyjnej, Kaszub-
skie Centrum Chorób Ser-
ca i Naczyń w Wejherowie 
powinno być wizytówką 
Wejherowa na miarę Fil-
harmonii Kaszubskiej.

–  Dzisiaj nasze ma-
rzenia się spełniły, bo 
przenosimy się do nowej 
lokalizacji – „świątyni” 
Kaszubskiego Centrum 
Chorób Serca i Naczyń. Za-
wsze chcieliśmy zbudować 
duży ośrodek chorób ser-
ca i naczyń zlokalizowany 
w północnej części nasze-
go województwa – mówi dr 
hab. n. med. Marek Szoł-
kiewicz. – Przed kilku la-
ty przedstawiliśmy wizję 
i strategię rozwoju, która 
spotkała się z życzliwo-
ścią i akceptacją Zarządu 
Szpitala, i Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego. 
Przez ten czas zrobiliśmy 
wszystko, aby nie zawieźć 
pokładanych w nas ocze-
kiwań. Zaczynaliśmy jako 
mały oddział w zasadzie 
tylko zachowawczy z nie-
wielkim budżetem, a dzi-
siaj budżet mamy olbrzymi 
i realizujemy procedury, 
które są zarezerwowane dla 
wybranych jednostek uni-
wersyteckich.  Razem z kar-
diochirurgami zamierzamy 
z tego skorzystać i zbudo-
wać jednostkę, która w za-
kresie jakości oferowanych 
usług nie będzie ustępowa-
ła najlepszym ośrodkom w 
kraju i w Europie.

Dokor Szołkiewicz po-
dziękował wszystkim, któ-
rzy zaufali, wsparli pomysł 
i pomagali w jego realizowa-
niu oraz medycznym men-
torom, którzy wskazali mu 
jaką drogą iść.

Nowocześnie
i kompleksowo
– Nowa inwestycja w 

wejherowskim szpita-
lu to kolejny etap rozwo-
ju Kaszubskiego Centrum 
Chorób Serca i Naczyń 
w Gdańsku – mówi dr n. 
med. Krzysztof Jarmo-
szewicz, ordynator Od-
działu Kardiochirurgii. 
– W otwieranym dzisiaj 
obiekcie zyskamy sale he-
modynamiczne z angiogra-
fami, a także coś, czego tu 
jeszcze nie było, czyli he-
modynamiczną, hybrydo-
wą salę operacyjną, która 
będzie posiadać aparaturę 
do krążenia pozaustrojo-
wego, na której wdrożymy 
szereg zabiegów przezskór-
nych, przeznaczyniowych 
z dostępów obwodowych, 
przede wszystkim w choro-
bach zastawek serca. My le-
karze zyskamy nowoczesny 
warsztat pracy, nowocze-
sne pomieszczenia, nową 
aparaturę, nowy sprzęt, 
nowe narzędzia, a pacjen-
ci komfort przebywania w 
dobrze zaprojektowanych 
i nowoczesnych pomiesz-
czeniach, mając poczucie 
bezpieczeństwa. To będzie 
miejsce o dużym potencja-
le, stale rozwijające się. 
Już w tej chwili osiągnęli-
śmy prawie stuprocentową 
kompleksowość, ponieważ 
niewiele jest takich proce-
dur i zabiegów, których tu 
nie można wykonać. I tę 
kompleksowość będziemy z 
pewnością dalej rozwijać.

– To jest dla nas wszyst-
kich wielki dzień, ponieważ 
jest to duża inwestycja, któ-

ra ma służyć przede wszyst-
kim pacjentom i poprawić 
komfort i bezpieczeństwo 
personelu. Dotąd mieli-
śmy duży problem z dosto-
sowaniem się do potrzeb 
w zakresie liczby zabie-
gów operacyjnych i pacjen-
tów – powiedział Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes 
Szpitali Pomorskich.

W uroczystym otwarciu 
nowego obiektu uczestni-
czyli lekarze, pielęgniarki, 
personel medyczny, przed-
stawiciele samorządów na 
czele z marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego Mie-
czysławem Strukiem.

Statuetka 
dla marszałka
W imieniu prezydenta 

miasta Krzysztofa Hilde-
brandta prezes Szpitali 
Pomorskich Jolanta Sobie-
rajska-Grenda wręczyła 
marszałkowi pomorskiemu 
Mieczysławowi Strukowi 
Statuetkę Jakuba Wejhera 
w dowód uznania za wspie-
ranie wejherowskiego szpi-
tala oraz budowy Centrum 
Chorób Serca w Wejherowie.

Inwestycję zrealizowano  w ramach projektu pn.  „Po-
prawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób 
cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycz-
nego im. F. Ceynowy w Wejherowie”. Jego wartość to bli-
sko 144 mln zł, dofinansowanie unijne ze środków RPO WP 
2014-2020:  71,9 mln zł, środki Samorządu Województwa 
Pomorskiego: ponad 60 mln zł, budżet państwa: 7,7 mln zł 
i wkład własny spółki: 4,1 mln zł.

W dniu otwarcia placówki, czyli 20 czerwca zorganizo-
wano również  Dzień otwarty nowej części szpitala oraz 
piknik zdrowotny. Mieszkańcy mieli okazję do zobaczenia 
szpitala od środka tuż przed jego uruchomieniem, a także 
skorzystania z porad lekarza dermatologa, fizjoterapeuty, 
a także bezpłatnych badań: poziomu glukozy, EKG, chole-
sterolu i pomiaru ciśnienia.

WYDARZENIA

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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AKTUALNOŚCI

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

W trakcie sesji wójt za-
prezentował najważniejsze 
elementy raportu o sta-
nie gminy za rok 2021. W 
trakcie prezentacji przed-
stawione zostały najważ-
niejsze zmiany, które zaszły 
w trakcie ostatniego roku, a 
także ogólne wskaźniki po-
kazujące dynamikę zmian. 
Pokazane zostały ogólne 
kwoty wykonania budżetu. 
W 2021 roku zrealizowane 
dochody wyniosły ponad 
187 milionów złotych. 

Ogółem wydatki wynio-
sły ponad 161 milionów zło-
tych. Z czego wynika, że rok 
zakończył się nadwyżką w 
wysokości niemal 26 mi-
lionów złotych. Zadłużenie 
samorządu na koniec roku 
wyniosło ponad 36 milio-
nów złotych.

15 czerwca odbyła się sesja XLII Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znala-
zły się m.in. uchwały bieżące w sprawie przejęcia nieruchomości i zmian w budżecie. 
Jednak najważniejszym punktem była debata i głosowanie nad wotum zaufania oraz 
absolutorium dla wójta.

obradowała Rada gminy wejherowo

absolutorium dla wójta
przemysława kiedrowskiego

Wójt podziękował także 
radnym za wspólną pra-
cę na rzecz mieszkańców, 
a także urzędnikom, bez 

których zaangażowania nie 
byłoby możliwe osiągnięcie 
wielu z założonych planów.

W głosowaniach wszyscy 

radni, jednogłośnie opowie-
dzieli się za udzieleniem 
wotum zaufania oraz abso-
lutorium wójtowi.

Uczestnicy przeszli po Lesie Piaśnickim w uroczystej 
procesji, odwiedzając groby zamordowanych tam Polaków, 
w większości Kaszubów. Mszę św. w kaplicy odprawił ks. 
Karol Heldt, który niedawno w Katedrze Oliwskiej z rąk 
ks. abpa Tadeusza Wojdy otrzymał święcenia kapłańskie, 
a mszę św. prymicyjną odprawił w kościele pw. Chrystusa 
Króla i bł. S. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. 

Razem z ks. Heldtem mszę św. sprawowali: ks. dziekan 
Daniel Nowak – proboszcz parafii Chrystusa Króla i bł. S. 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie oraz ks. Marek Barański, 
salezjanin, dyrektor młodzieżowego ośrodka salezjańskiego 
w Kniewie (gmina Wejherowo).

Uroczystości Bożego Ciała z procesjami 
odbyły się 16 czerwca we wszystkich para-
fiach powiatu wejherowskiego. Szczególna 
uroczystość miała miejsce tego dnia w Sank-
tuarium bł. Siostry Alicji Kotowskiej i To-
warzyszy w Piaśnicy. 

Modlitwa przy grobach

Boże ciało 
w piaśnicy

Odpowiednia uchwa-
ła Rady Gminy w tej spra-
wie została przyjęta w 
maju 2022 roku. W czerw-
cowej uroczystości nadania 
imienia uczestniczyli wójt 
Przemysław Kiedrowski, 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Wejherowo Edmund 
Bianga, członkowie komisji 
oświaty, zdrowia i spraw 
społecznych Rady Gminy - 
Roman Stanisławczyk, 
Grażyna Baran, Maciej 
Szczygieł, proboszczowie 
okolicznych parafii - Stani-
sław Bach i Łukasz Po-
rąbka, dyrektorzy szkół 
oraz przedstawiciele rady 
rodziców i grona pedagogicz-

Przedszkole w Bolszewie, które od 2019 
roku ma siedzibę przy ulicy Leśnej, oficjal-
nie zyskało nową nazwę: Przedszkole Leśne. 

Nowa nazwa placówki

przedszkole Leśne w Bolszewie

nego.
Po przywitaniu gości przez 

panią dyrektor Lucynę 
Wentę, nastąpiło odczytanie 
przez wiceprzewodniczącego 
rady Gminy uchwały nada-
jącej imię placówce. Dokona-
no także odsłonięcia tablicy 
z nową nazwą: Przedszko-
le Leśne w Bolszewie. Wójt 
Przemysław Kiedrowski 
oraz przewodniczący komi-
sji oświaty, zdrowia i spraw 
społecznych Roman Stani-
sławczyk podkreślali szcze-
gólną rolę przedszkola w 
kształtowaniu postaw dzie-
ci i przygotowania do edu-
kacji na dalszych etapach. 
Zgodnie stwierdzili, że za-

angażowanie całego perso-
nelu przedszkola zasługuje 
na najwyższe uznanie, za co 
dziękowali i złożyli gratula-
cje na ręce dyrektor.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej odbyła się część arty-
styczna przygotowana przez 
dzieci ze wszystkich grup 
przedszkolnych.
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WYDARZENIA

Pomysłodawcą oraz za-
łożycielem Stowarzyszenia 
Misternicy Kaszubscy jest 
Wojciech Rybakowski, 
jest zarówno prezesem or-
ganizacji, jak i reżyserem 
tych wyjątkowych insceni-
zacji. Od 20 lat w Wielkim 
Tygodniu przed Wielkano-
cą Misternicy Kaszubscy 
odtwarzają drogę Jezusa na 
Golgotę. Misterium Męki 
Pańskiej z bogatą oprawą, 
m.in. muzyczną, przyciąga 
na Kalwarię Wejherowską 
tysiące mieszkańców na-
szego miasta, powiatu wej-
herowskiego, Trójmiasta i 
regionu. To jedna z najważ-
niejszych rekonstrukcji hi-
storycznych na Pomorzu.

Misternicy swoimi in-
scenizacjami uświetniają  
też inne wydarzenia reli-
gijne, m.in. wjazd Jezusa 
do Jerozolimy w Niedzielę 
Palmową czy nabożeństwo 
Wielkiego Czwartku.

Z okazji 20-lecia dzia-
łalności grupy aktorów 
odbyła się msza święta w 
kościele klasztornym ojców 
Franciszkanów, a także 
uroczysta premiera filmu 
pt. „Misternicy”. 

Zwieńczeniem tego wy-
darzenia był niesamowi-
ty koncert „Pokój Wam” z 
udziałem muzyków oraz 
samych Misterników. Na 
scenie przy kaplicy Trzech 
Krzyży na Kalwarii zaśpie-

Misternicy kaszubscy uczcili swoje 20-lecie

piękny koncert  „pokój wam”
Z okazji 20-lecia wystawiania Misterium na Kalwarii Wejherowskiej, czyli okrągłego 

jubileuszu Misterników Kaszubskich, 11 czerwca br. odbyła się uroczysta msza święta w 
kosciele św. Anny, premiera filmu „Misterium” oraz znakomity koncert.

wał chór pod dyrekcją We-
roniki Korthals.

Wśród słuchaczy znalazł 
się prezydent Wejherowa, 
Krzysztof Hildebrandt, 
który serdecznie pogratu-
lował misternikom pięk-
nego jubileuszu oraz 
podkreślił, że działalność 
stowarzyszenia jest nie-
zwykle istotna dla wszyst-
kich mieszkańców miasta. 
Dodatkowo Misternicy Ka-
szubscy z rąk prezydenta 
Wejherowa otrzymali czek 
na kwotę 10 tys. zł w ra-
mach podziękowania za ich 
wkład w historię i promocję 
miasta.

Fot. Leszek Spigarski

Prezydent Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca 
Arkadiusz Kraszkiewicz wręczają symboliczny 
czek prezesowi Misterników Kaszubskich, reżyse-
rowi inscenizacji - Wojciechowi Rybakowskiemu.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, 
w ramach inauguracji obchodów 100-lecia działalności Chó-
ru św. Cecylii z Rumi oraz 25-lecia działalności artystycznej 
jego dyrygenta Krzysztofa Brzozowskiego, odbył się Kon-
cert Polskiej Muzyki Filmowej. 

Z okazji Jubileuszu Krzysztof Brzozowski odznaczony zo-
stał Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Aktu deko-
racji w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dokonała starosta wejherowski Gabriela Lisius wraz z 
wicestarostą Jackiem Thielem. Ponadto Zarząd Powia-
tu Wejherowskiego uhonorował Krzysztofa Brzozowskiego 
Nagrodą Remusa w wysokości 5 tys. zł. 

 – Nagroda przyznawana jest osobom lub instytucjom, 
które swoją pracą i osiągnięciami w dziedzinie twórczości 
artystycznej przyczyniają się do promowania i rozsławiania 
Powiatu Wejherowskiego w kraju i poza jego granicami oraz 
wnoszą istotny wkład w życie kulturalne powiatu – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

W koncercie pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego wy-
stąpili: Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Edyta Piasecka 
(sopran), ARTur Moon (Artur Sychowski - fortepian) oraz 
Chór św. Cecylii. Widzowie usłyszeli muzykę Wojciecha Ki-
lara, Krzesimira Dębskiego i ARTur’a Moon’a. Koncert za-
chwycił licznie zgromadzoną publiczność, która nagrodziła 
artystów gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

sponsorzy obchodów jubileuszu:

25 lat pracy artystycznej

Nagrodzono 
k. Brzozowskiego

Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej obcho-
dził Krzysztof Brzozowski, dyrygent, animator 
kultury i kierownik artystyczny Chóru św. Ce-
cylii w Rumi. Z tej okazji odbył się wyjątkowy 
koncert, podczas którego rozbrzmiała polska 
muzyka filmowa. 

krzysztof Brzozowski - dyrygent, wokalista, pedagog, 
animator kultury, artysta śpiewak Opery Bałtyckiej. Od 2002 
r. dyrygent i kierownik artystyczny Chóru św. Cecylii w Rumi. 
Jest pomysłodawcą i realizatorem szeregu wydarzeń kultural-
nych w Rumi i na terenie powiatu wejherowskiego, które zdo-
były uznanie mieszkańców i zostały wpisane do kalendarza 
imprez jako cykliczne wydarzenia, w tym corocznych koncer-
tów wokalno-instrumentalnych z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości oraz cyklu audycji „Historia pisana językiem 
tonów” odbywających się od 2003 r. 

W 2017 r. odznaczony został Medalem „Za Zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiego”. 
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Głównym koncertem Fe-
stiwalu będzie Leszek Moż-
dżer feat. Art'n'Voices.

Wydarzenia towarzyszą-
ce: warsztaty ze sztuki ta-
perowania czyli gry na żywo 
do filmów dla uczniów szkół 
muzycznych oraz wystawa 
malarska „Bies”.

Ważnym wydarzeniem 
Festiwalu ArteFonie jest II 
Konkurs Kompozytorski 
na utwór chóralny do tekstu 
polskiej poetki. 

Organizatorem i pomy-
słodawcą Festiwalu jest 
Art’nVoices - oktet wokal-
ny, który zdobył uznanie w 
Polsce i za granicą, laureat 
Nagrody Akademii Fono-
graficznej Fryderyk 2021 w 

Festiwal ArteFonie to nowy, muzyczny 
przystanek kulturalny na mapie północnej 
Polski. Tegoroczna druga edycja festiwa-
lu, zaplanowana w dniach 8-11 września,  
zakłada pięć różnych koncertów, w pięciu 
różnych miejscach Wejherowa. Usłyszymy 
muzykę jazzową, dawną, organową, kame-
ralną, ambientową.

kategorii Album Roku – Mu-
zyka Współczesna. 

Szczegóły konkursu i fe-
stiwalu na stronie Zespołu 
Art’n’Voices oraz na fb Fe-
stiwalu. O festiwalowych 
wydarzeniach będziemy 
również informować w „Pul-
sie Wejherowa”, który jest 
jednym z patronów medial-
nych wydarzenia.

art’nVoices zaprasza 

arteFonie
po wakacjach

Ludzie z pasją tworzą markę tej szkoły

szkoła Muzyczna w wejherowie 
świętowała 50-lecie istnienia

Państwowa Szkoła Muzyczna I 
st. im. Fryderyka Chopina w Wejhe-
rowie powstała 1 stycznia 1972 roku 
w wyniku przekształcenia Państwo-
wego Ogniska Muzycznego w szko-
łę. Pierwszym dyrektorem szkoły 
była Elżbieta Kania. W 1978 roku 
szkoła przeniosła się do obecnej sie-
dziby przy ul. Dworcowej 6.

Pod przewodnictwem dyrektor 
Doroty Muża-Szlas, absolwentki 
tej koły, szkoła zmieniła się w no-
woczesną placówkę, która szkoli 
uzdolnionych młodych artystów, od-
noszących  sukcesy na arenie krajo-
wej oraz międzynarodowej.

O sukcesach nauczycieli i ab-
solwentów szkoły mówił podczas 
uroczystości 10 czerwca prezydent 
Wejherowa: –  O tym jak doskonale 
zarządzana jest ta placówka świad-
czy fakt, że na przestrzeni 50 lat 
posiadała ona tylko dwóch dyrek-
torów. To dowód  olbrzymiej pasji, 
zaangażowania oraz miłości jaką 
wkładają pracownicy w wykony-
wanie swoich obowiązków i olbrzy-
miej akceptacji społecznej. Jako 
wejherowianin jestem dumny, że 
w naszym mieście mieści się taka 
szkoła i na co dzień możemy po-
dziwiać występy niezwykle utalen-
towanych uczniów i wychowanków 
tej placówki – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

W koncercie wzięli udział 
uczniowie oraz nauczyciele szko-
ły, którzy zaprezentowali wybitne 
umiejętności muzyczne i talenty. 
Zaprezentowano również jubile-
uszową publikację. Zwieńczeniem 
uroczystości był występ szkolnej 
orkiestry i urodzinowy tort.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie funkcjo-
nuje w naszym mieście od pół wieku. Edukację w tej placówce ukończyło wielu zna-
komitych muzyków. Z okazji 50-lecia istnienia w szkole przy ul. Dworcowej odbył 
się urodzinowy koncert, a w Filharmonii Kaszubskiej - jubileuszowa Gala.

15 czerwca w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się wspa-
niała Gala Jubileuszowa. Na scenie pojawili się znakomici 
muzycy - w tym absolwenci wejherowskiej szkoły muzycz-
nej, m.in. Anna Rocławska-Musiałczyk, Cezary Pa-
ciorek, Artur Sychowski, Krzysztof Majda, Oriana 
Masternak i ks. Piotr Daszkiewicz.

Podczas Gali starosta wejherowski pogratulowała pla-
cówce z okazji półwiecza istnienia. – Wejherowska Szkoła 
Muzyczna pełni ważną rolę w życiu kulturalnym naszego 
powiatu. To prężnie działająca placówka, która umożliwia 
rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych u dzieci 
i młodzieży. O Państwa pracy świadczą wysokie wyniki 
uczniów, którzy zdobywają liczne nagrody na ogólnopol-

W sali PSM I st. wystąpił m.in. szkolny chór pod dyr. Ewy Rocławskiej.
Zdjęcia pochodzą z https://www.facebook.com/psm.wejher

Fot. Piot Kłosowski

Dyrektor Dorota Muża-Szlas, była dyrek-
tor Elżbieta Kania i nauczycielka forte-
pianu - Elżbieta Lieder w Filharmonii.

Podczas koncertu w szkole, 
przy fortepianie uczennica 
Rozalia Trusewicz.

skich i międzynarodowych konkursach. Sukcesy te są efek-
tem zaangażowania i pasji wielu wspaniałych nauczycieli, 
którzy rozumieją potrzebę pielęgnowania indywidualnych 
predyspozycji uczniów. Dziękuję za trud i zaangażowanie 
w rozwijanie talentów młodych ludzi oraz kształtowanie 
wrażliwości muzycznej wychowanków. Życzę wielu sukce-
sów, wytrwałości w realizacji artystycznych planów oraz 
kolejnych działań w zakresie promocji kultury – powie-
działa Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Nauczyciele PSM I st. otrzymali odznaczenia, wyróż-
nienia i podziękowania za swoją pracę. Specjalne po-
dziękowania przekazano długoletniej dyrektor Szkoły 
Muzycznej w Wejherowie - Elżbiecie Kani.
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Od nowego roku szkol-
nego uczniowie PZS nr 3 
w Wejherowie będą mo-
gli zdobyć doświadczenie 
współpracując z Firmą 
Iglotex. Na mocy umowy 
strony zadeklarowały wza-
jemne działania w zakresie 
tworzenia nowoczesnego i 
atrakcyjnego dla młodzieży 
wizerunku szkolnictwa za-
wodowego. Wspólne przed-
sięwzięcia polegać będą na 
podejmowaniu działań w 
celu jak najlepszego przy-
gotowania młodzieży do 
przyszłej pracy zawodowej.

– To ważne i bardzo po-
trzebne porozumienie ze 
względu na dynamicznie 

Po wakacjach w PZS w 
Redzie pojawią się klasy o 
profilu przygotowania woj-
skowego, w których zajęcia 
praktyczne będą prowadzić 
instruktorzy z Formozy.

–  Od wielu lat w tej 
szkole kształcimy klasy 
mundurowe. Zaczynaliśmy 
od jednego oddziału. Obec-
nie mamy już ponad 400 
uczniów. Wcześniej placów-
ka nawiązała współpracę z 
Marynarką Wojenną, Poli-
cją i Aresztem Śledczym. 
Dzisiaj do tego grona do-

porozumienie o współpracy patronackiej powiatowej szkoły z firmą iglotex 

kształcenie w branży logistyczno-spedycyjnej
W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczy-

nialskiego w Wejherowie podpisano porozumienie o współpracy 
patronackiej z Firmą Iglotex. Dzięki tej umowie zyska młodzież 
kształcąca się w zawodach branży logistyczno-spedycyjnej.

rozwijającą się branżę lo-
gistyczno-spedycyjną i w 
związku z tym z potrzebą ak-
tywnego działania na rzecz 
kształcenia zawodowego w 
tym obszarze oraz koniecz-
nością wdrażania uczniów 
do wykorzystywania zdo-
bytej wiedzy w praktyce 
– podkreśla Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Głównym celem umowy 
jest realizacja wspólnych 
działań w zakresie kre-
owania modelu absolwen-
ta posiadającego wiedzę 
i umiejętności, pozwala-
jących na podjęcie pracy 
w nowoczesnym przedsię-
biorstwie.

– W ramach porozumie-
nia przewidziano szkolenia 
dla uczniów i nauczycieli, 
praktyki zawodowe, spotka-
nia tematyczne, wykłady, 
szkolenia z pracownikami 
Firmy Iglotex oraz inne dzia-
łania w obszarze kształcenia 
kadr – wycieczki dydaktycz-
ne, konkursy branżowe i in-
ne przedsięwzięcia, których 
efektem będzie podniesienie 
umiejętności i kompeten-
cji przyszłych pracowników 
branży logistyczno-spedy-
cyjnej – mówi Dyrektor PZS 
nr 3 w Wejherowie Woj-
ciech Rogocki.

Iglotex to polskie przed-
siębiorstwo przemysłu 

spożywczego z siedzibą w 
Skórczu. W ofercie przed-
siębiorstwa znajdziemy 
m.in. gotowe dania mrożo-

ne i lody. Firma zajmuje się 
także produkcją i sprzeda-
żą ryb oraz produkcją dla 
gastronomii. Przedsiębior-

stwo posiada centra dys-
trybucyjne na terenie całej 
Polski, w tym także w Trój-
mieście.

O G Ł O S Z E N I E 

komandosi będą szkolić uczniów 
powiatowej szkoły w Redzie

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie podpisano porozumienie o współpracy z Jed-
nostką Wojskową Formoza. Od nowego roku szkolnego 2022/2023 w szkole powstaną 
dwie klasy o profilu przygotowania wojskowego - po jednej w liceum i technikum.

łączyła elitarna Jednostka 
Wojskowa Formoza. Wi-
dzimy, że w dobrą stronę 
zaczęliśmy rozwijać naszą 
placówkę, bo z roku na rok 
obserwujemy coraz więk-
sze zainteresowanie kie-
runkami mundurowymi. 
Ze swojej strony mogę za-
pewnić, że będziemy dbać 
o dalszy rozwój tej szkoły, 
o infrastrukturę oraz o to 
byście zdobyli doświadcze-
nie i praktyczne umiejęt-
ności potrzebne do pracy w 
różnych formacjach mun-

durowych – mówiła Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius. 

Gośćmi honorowymi wy-
darzenia byli: Wiceminister 
Infrastruktury Marcin 
Horała oraz Wojewoda Po-
morski Dariusz Drelich.

Porozumienie swoimi 
podpisami sygnowali: Sta-
rosta Wejherowski Ga-
briela Lisius, Dowódca 
Jednostki Wojskowej For-
moza kmdr Jan Kwiat-
kowski oraz Dyrektor PZS 
w Redzie Dorota Nowic-
ka-Klimowicz.

– Od 2012 r. prowadzimy 
z dużym sukcesem najwięk-
szą w tej chwili w północnej 
Polsce szkołę mundurową. 
W tym roku rozpoczynamy 
kolejny program Minister-
stwa Obrony Narodowej – 
wyjaśnia Dyrektor PZS w 
Redzie Dorota Nowicka–
Klimowicz.

Celem porozumienia jest 
praktyczne przygotowa-
nie młodych ludzi do peł-
nienia służby wojskowej 
oraz zachęcenie uczniów do 
wstępowania w szeregi jed-
nostki specjalnej.
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Autorką zwycięskiego 
projektu Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskie-
go jest Lilianna Breen, 
która również pełni funk-
cję Przewodniczącej Rady 
Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 9. Projekt wspar-
ła dyrektor szkoły Olga 
Tomaszewska wspólnie 
z nauczycielami oraz pra-
cownikami.

Głównym założeniem 
projektu była wspólna in-
tegracja wejherowskiej spo-
łeczności oraz dobra zabawa. 
Festyn cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców, co pod-
kreślał zastępca prezydenta 
miasta Arkadiusz Krasz-
kiewicz: – Bardzo się cie-
szę, że piknik „Szkoła łączy 
pokolenia” zebrał aż tylu 
mieszkańców w różnym wie-
ku. Chciałbym serdecznie 
podziękować autorce zwy-
cięskiego projektu oraz dy-
rektor Oldze Tomaszewskiej 
za zorganizowane tak wspa-
niałego wydarzenia.

Podczas festynu działa-
ła strefa gastronomiczna, 
gdzie można było skoszto-
wać m.in. pysznych ciast, 
znakomitej grochówki, bi-
gosu czy chleba ze smal-
cem. Dużą popularnością 

Festyn integracyjny w szkole podstawowej nr 9

szkoła łączy pokolenia

Występy na scenie, kier-
masze, malowanie twarzy, 
warsztaty rękodzieła, wy-
stęp teatru, gry i zabawy, 
a przede wszystkim wspa-
niała, rodzinna atmosfera 
- tak można opisać festyn 
„Free-Art”, który podobnie 
jak w poprzednich latach 
odbył się w wejherowskim 
parku. W trakcie wyda-
rzenia ogłoszono również 
wyniki konkursu plastycz-
nego oraz zwycięzców tur-
nieju tenisa stołowego.

– Bardzo się cieszę, że 
możemy się tutaj spotkać. 
Park Miejski jest akurat ta-

Piknik Rodzinny z wejhe-
rowskimi szczypiornistami 
przyciągnął wielu sympaty-
ków klubu i kibiców. Wśród 
gości był m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 

piknik Rodzinny z tytanami

sport i zabawa 
dla małych i dużych

wśród uczestników festynu 
cieszyła się loteria fantowa, 
warsztaty chemiczne, pla-
styczne, garncarskie oraz 
kurs pierwszej pomocy. Do-
datkowymi atrakcjami był 
pokaz starych samochodów, 
nowoczesnych motorów, eg-
zotycznych ptaków. Nie za-
brakło prezentacji sprzętu 
Policji, Straży Pożarnej 
oraz Straży Miejskiej.

Piknikowi towarzyszyły 
występy uczniów szkoły, a 
także wokalistek: Marty-
ny Piesiak i Jagody Woj-
ciechowskiej.

9 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie odbył się festyn in-
tegracyjny pn. „Szkoła łączy pokolenia”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zawody sportowe, zabawy i atrakcje dla najmłodszych, trenin-
gi z zawodnikami i trenerami to efekty zorganizowanego Pikniku 
Rodzinnego z wejherowskimi Tytanami. Spotkanie na sportowo 
odbywało się w Centrum Sportu Tytani przy ul. Kochanowskiego.

prezydenta Wejherowa.
Podczas Pikniku uczest-

nicy wzięli udział w różnych 
konkurencjach sportowych i 
sprawnościowych i spróbo-
wali swoich sił - pod okiem 

zawodników i trenerów klu-
bu - w grze w piłkę ręczną. 

Najmłodsi korzystali z za-
bawy na tzw. dmuchańcach. 
Były przekąski, grill i wata 
cukrowa.

W Parku Miejskim odbył się festyn „Free-
-Art”. Podczas 11. edycji pokazu sztuki 
osób niepełnosprawnych swoje umiejętno-
ści artystyczne zaprezentowali podopiecz-
ni z ośrodków powiatu wejherowskiego.

pokaz sztuki i zabawa 

Festyn Free-art

kim miejscem, które pozwa-
la na integrację oraz miłe 
spędzanie czasu. Wielkie 
podziękowania chciałbym 
złożyć przedstawicielom 
fundacji, ponieważ to co 
dla Was robią jest czymś 
fantastycznym! Wszystkie-
go najlepszego i wspania-
łej zabawy! – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent miasta.

Organizatorem impre-
zy była Fundacja Zdrowia 
ESCO, zaś patronat nad 
wydarzeniem objął Prezy-
dent Miasta Wejherowa.

Fot. Urząd Miejski
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Na wernisaż, który odbędzie się  30 czerwca (czwar-
tek) o godz. 17.00 zapraszają: starosta wejherowski Ga-
briela Lisius oraz Klub Hafciarski „Tulpa” działający przy 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oddział w Wejherowie, 
a także Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

Eksponaty haftu złotogłowia kaszubskiego udostępniono 
z zasobów: klubu haftu kaszubskiego „Siedem Kolorów” w 
Gdańsku i Kaszubskiego Forum Kultury z Gdyni. 

Zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie na-
gród, kilka słów o „reaktywacji” haftu złotogłowia kaszub-
skiego oraz wernisaż wystawy. Wstęp jest bezpłatny.

haft kaszubski w pałacu

wystawa
pokonkursowa

W wejherowskim Pałacu za tydzień otwarta 
zostanie wystawa pokonkursowa haftu oraz 
złotogłowia kaszubskiego. W programie znalazł się 

spektakl „Ścinanie kani” w 
reżyserii Marii Krośnic-
kiej z udziałem Regionalne-
go Teatru Dramatycznego. 
Późnym wieczorem odbył 
się spektakl „Między świa-
tami” w reżyserii Adama 
Hebla z udziałem Teatru 
Zymk, Chóru Lutnia z Luzi-
na, Gminnej Orkiestry Dę-
tej, Teatru Tańca Prospero 
oraz grupy rekonstrukcyj-
nej Pułk Czarnieckiego. Po 
przedstawieniu odbył się 
pokaz ognia.

W programie tego plene-
rowego spotkania były także  
zabawy w teatrzyk kukieł-
kowy, gra terenowa, zaba-
wy plebejskie, spotkanie z 
ziołami, plecenie wianków 
z polnych kwiatów, malo-
wanie słowiańskich sym-
boli, plecenie z wikliny, a 
także ciekawe spotkanie z 
książką, muzyka dawna na 
gitarę, wytwarzanie naczyń 
ceramicznych. 

tradycja i zabawa plenerowa w Luzinie

Magia Nocy Świętojańskiej
Niedzielny wieczór 19 czerwca w Luzinie był okazją do plenerowego spotkania i 

wspólnej zabawy wokół pięknej tradycji. Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla 
mieszkańców wiele atrakcji. Zaprezentowano elementy tradycji kaszubsko-słowiań-
skich i staropolskich, związanych z Nocą Świętojańską i nadejściem lata.

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

Dla najmłodszych przy-
gotowano m.in. rzucanie 
podkowami, bitwę na sza-
ble piankowe czy rzucanie 
do tarcz. 

Nie zabrakło tradycyjne-
go ogniska.

Organizatorami byli: 
Gminny Osrodek Kultury w 
Luzinie i samorząd gminny, 

przy udziale: Regionalnego 
Teatru Dramatycznego, Te-
atru Zymk, Chóru Lutnia, 
Gminnej Orkiestry Dętej i 
Teatru Tańca Prospero.

Na terenie gminy Choczewo na tra-
sach wiodących przez nadmorski las 
sosnowy od Kopalina do Lubiatowa po-
nad 1000 uczestników rywalizowało w 
Mistrzostwach Świata Nordic Wal-
king. Najlepsi zawodnicy z 14 krajów 
rywalizowali na dystansach: 5 km, 10 
km i 21 km. Wystartowało także prawie 
80 osób niepełnosprawnych.

Były m.in. polskie Ursusy, Massey Fergusony, a całą imprezę obserwowały 
tłumy widzów, turystów wypoczywających nad morzem. Dla widzów przygo-
towano koncerty rockowe, wyścigi traktorów, rajd bosmana, loty balonem, 
przedstawienia i zabawy dla dzieci. Na plaży pojawiło się około 20 zabytko-
wych maszyn, a nawet gość z Podkarpacia.

W zawodach brało udział 18 drużyn OSP: 6 drużyn 
MDP, 3 drużyny żeńskie OSP i 9 drużyn męskich OSP. 
Drużyny wystawiły: OSP Gościcino, OSP Gowino, OSP 
Kniewo, OSP Orle, OSP Nowy Dwór Wejherowski i OSP 
Bolszewo, łącznie 150 zawodników.

Wyniki:
Kategoria MDP chłopcy oraz drużyny mieszane: OSP 

Nowy Dwór Wejherowski, OSP Gowino, OSP Kniewo.
Kat. MDP dziewczęta: OSP Nowy Dwór Wejherowski.
Kat. żeńskie drużyny pożarnicze OSP - grupa „C”: OSP 

Wejherowo, OSP Orle, OSP Nowy Dwór Wejherowski.
Kat. męskie drużyny pożarnicze OSP - grupa „A”: OSP 

Wejherowo, OSP Gowino, OSP Orle II.

w gościcinie

zawody 
pożarnicze

Na  stadionie w Gościcinie rozegrano gmin-
ne zawody sportowo-pożarnicze jednostek 
OSP. Bezkonkurencyjna okazała się senior-
ska drużyna z OSP Wejherowo. Wśród drużyn 
młodzieżowych najlepsza była ekipa OSP No-
wy Dwór Wejherowski. 

Koncert odbędzie się w niedzielę 26.06 o godz. 19.15 w 
wejherowskiej Kolegiacie. W programie utwory: A Rocław-
skiej-Musiałczyk, P. Jańczaka, J. Ruttera,D. Forresta, J. 
Świdra, M. Raczyńskiego. Wstęp wolny.

Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” 
pod dyrekcją Tomasza Chyły zaprasza na 
koncert „Ubi caritas at amor".

koncert chóru

w kopalinie w gm. choczewo

zabytkowe traktory 
W Kopalinie w gminie Choczewo odbył się siódmy Festiwal 

Miłośników Zabytkowych Traktorów. Traktory weterani, na-
wet stuletnie pojazdy przejechały paradą kopalińska plażą.

Nordic walking

Mistrzostwa
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Cykl warsztatów malar-
skich w Gminie Łęczyce na-
biera tempa. Po warsztatach 
dla dorosłych w Kaczkowie 
czy Dzięcielcu, w siedzibie 
GIKiB w Strzebielinie od-
były się warsztaty malar-
skie dla dzieci. Cieszyły się 
one tak dużym zaintereso-
waniem, że stworzono dwie 
grupy małych artystów. To 
nie koniec warsztatów ma-
larskich w gminie Łęczyce. 

O kolejnych zajęciach bę-
dzie można dowiedzieć się, 
śledząc aktualności na stro-
nie: www.gik-leczyce.pl 
oraz profilu GIKiB Łęczyce 
na facebooku.

Terenowa gra mobil-
na „Misja Lotnisko”, któ-
ra odbyła się w Bożympolu 
Wielkim przeznaczona była 
dla uczniów klas VII i VIII 
Szkoły Podstawowej w tej 
miejscowości (zdjęcie obok). 
Uczniowie wraz z nauczy-
cielami musieli się zmierzyć 
z historią, o której opowiada 
ta gra. Pokonując wyznaczo-
ną trasę, uczestnicy odpo-
wiadali na pytania, robili 

W maju i czerwcu na terenie gminy Łęczyce nie brakowało ciekawych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, przeznaczonych 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zaprosiła młodych 
mieszkańców do wspólnej zabawy.

zdjęcia i rozwiązywali za-
gadki. Najlepsi pokonali tra-
sę w niecałą godzinę, za co 
zostali nagrodzeni. Prezent 
otrzymała też cała klasa. 

Z kolei w Paraszynku 
uczniowie klas I-III Zespo-
łu Kształcenia i Wychowa-
nia w Rozłazinie wyruszyli 
na trasę „W poszukiwaniu 

przygód”. Za pomocą ma-
py musieli odnaleźć osiem 
punktów, w których wyko-
nywali tematyczne zadania. 

Również w Paraszynku 
odbył się Gminny Dzień 
Dziecka. Gminna Instytu-
cja Kultury i Biblioteka w 
Łęczycach z siedzibą w Strze-
bielinie wraz z przyjaciółmi 
przygotowałą pięciogodzin-
ną zabawę z atrakcjami 
dla wszystkich dzieci (zdję-
cie po prawej). Nie zabra-
kło dmuchańców, zawodów 
sportowych, przejażdżek 
quadem, poczęstunku czy 
muzycznych animacji. Pod-
czas wydarzenia swoją pra-
-premierę miał spektakl 
teatralny „Doktor Dolittle” 
przygotowany przez Teatr 
Odeon ze Strzebielina. 

Dzieci wraz z rodzicami i 
opiekunami mogły również 
odebrać kartę drużyny i wy-
konać sześć animacyjnych 
zadań, takich jak łowienie 
rybek z basenu, pokonanie 
toru przeszkód czy rozwią-
zanie zagadki. Uczestniczyli 
też w szkoleniu z udziela-

nia pierwszej pomocy, a za 
wszsytkie zadania otrzymy-
wali punkty. Można je było 
wymienić na poczęstunek w 
food trucku lub na pyszne lo-
dy. Liczni uczestnicy bawili 
się przy muzyce znakomite-
go zespołu Fucus. Pogoda, 

nastroje i przede wszyst-
kim frekwencja dopisały! 
Gminna Instytucja Kultury 
i Biblioteka w Łęczycach z 
siedzibą w Strzebielinie w 
imieniu organizatorów skła-
da serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom.

w gminie Łęczyce nie brakowało okazji do rekreacji i edukacji na świeżym powietrzu

od malowania, przez grę mobilną po spektakl w plenerze
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O G Ł O S Z E N I E

Gedania Gdańsk już wcześniej zapewniła sobie awans 
do III ligi, ale i tak należało spodziewać się więcej po grze 
gdańszczan. Goście nie zlekceważyli wejherowskiego rywa-
la i jako pierwsi objęli prowadzenie. Gryfici nie zamierzali 
jednak odpuszczać i się poddawać, dzięki czemu tuż przed 
przerwą padło wyrównanie po strzale Juliana Goyke.

Druga połowa to decydowana dominacja piłkarzy Gryfa, 
którzy zdobyli kolejne trzy bramki po strzałach Jakuba 
Poręby, Jakuba Kwidzińskiego i Karola Baranow-
skiego.  Gryf Wejherowo zakończył rozgrywki na 4. miej-
scu w ligowej tabeli. 

W przerwie meczu przedstawiciele klubu podziękowali 
i uhonorowali sponsorów oraz przedstawicieli samorzą-
dów oraz podziękowali za wsparcie w minionym sezonie. 

efektowne zakończenie sezonu piłkarzy gryfa 

Na awans trzeba poczekać
Na własnym boisku drużyna WKS Gryf Wejherowo, zmierzyła się z liderem rozgrywek 

IV ligi piłki nożnej Gedanią Gdańsk i pokonała gdańszczan 4:1.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

Reprezentanci powiatu wejherowskiego zdobyli tytuły i 
medale:  Agata Drewa - light contact do 42 kg kadet młod-
szy - mistrzyni Polski, Aleksandra Lenczewska - point-
fighting dzieci do 36 kg - wicemistrzyni Polski, Konrad 
Lenczewski - light contact do 52 kg kadet młodszy - wice-
mistrz Polski oraz pointfigjting +47 kg kadet młodszy - wice-
mistrz Polski, Zuzanna Tempska - pointfighting do 27 kg 
dzieci - brązowy medal, Agata Drewa - pointfighting do 42 
kg kadet młodszy - brązowy medal, Magdalena Tempska 
- pointfighting do 46 kg kadet starszy - brązowy medal oraz 
light contact do 46 kg kadet starszy - brązowy medal Oliwia 
Noetzel - pointfighting do 55 kg kadet starszy - brązowy 
medal, Wiktoria Klanczkowska - pointfighting do 60 kg 
kadet starszy - brązowy medal, Julia Drewa - pointfighting 
+65 kg kadet starszy - brązowy medal oraz  light contact +65 
kg ladet starszy - brązowy medal

Dodatkowo blisko 20-osobowa reprezentacja, złożona z 
zawodników, trenerów i rodziców, wzięła udział w I edy-
cji charytatywnego biegu PUNISHER RUN dla Marka Pio-
trowskiego – legendy światowego kickboxingu. W tym biegu 
przy blisko 100 uczestnikach pierwsze miejsce zajął Rafał 
Karcz (dystans ok. 8 km). W Bałtowie powstała komisja ds. 
sportu przedszkolnego przy Polskim Związku Kickboxingu. 
W skład komisji wybrano prezesa Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego i trenera Kadry Narodowej juniorów, 
Rafała Karcza. 

W Mistrzostwach Polski w Bałtowie uczestniczyło blisko 
600 zawodników z 61 klubów. 

kickboxing 

12 medali
Na Mistrzostwach Polski w kickboxin-

gu dzieci i kadetów wspólna reprezentacja 
KTS-K GOSRiT Luzino oraz Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego wywalczyła 
12 medali, w tym jeden najcenniejszy. Złoty 
medal zdobyła Agata Drewa.
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WYDARZENIA

wtBs  sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2a/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

aDMiNistRatoR
NieRuchoMoŚci

O G Ł O S Z E N I E

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

Fot. Urząd Miejski

Zawodnicy wejherowskiego Radiojachtklubu „Bliza” 
Wejherowo: Julian Damaszk w kat. seniorów i Kacper 
Konkol w kat. juniorów, zwyciężyli w Memoriale. Puchary 
ufundowane przez Klub Seniora przy RJK „Bliza” wręczył 
Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Że-
glarskiego, a nagrody i puchary ufundowane przez Urząd 
Miasta w Wejherowie wręczał w imieniu prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta, sekretarz miasta Bogusław Suwa-
ra. Organizatorem regat był Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych  w Wejherowie. 

jachty sterowane

XVii Memoriał 
Dzięcielskiego

Na Zatoce Puckiej sternicy jachtów stero-
wanych radiem klasy F5-E by walczyli o Pu-
char Prezydenta Wejherowa w Memoriale 
Kazimierza Dzięcielskiego.  Na starcie stanę-
ło 33 zawodników z Polski, reprezentujących 
9 klubów. Wejherowianie wygrywali!

wyniki regat:
wyścig specjalny Memoriału kazimierza Dzięcielskiego i grzegorza suwalskiego:
1. Julian Damaszk - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo, 
Najlepszy junior: Kacper Konkol - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo
eliminacje Mistrzostw polski F5-e  Seniorzy: 1. Bartłomiej Jereczek - Wirland Mausz Parcho-
wo  2. Mieczysław Muller - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo  3. Julian Damaszk - RJK PZPOW „Bliza”.  
Juniorzy:  1. Kacper Konkol - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo  2. Wiktor Perskiewicz - SM Świdwin 
3. Marcin Osuch - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo
Młodzicy: 1. Igor Pawłowicz - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo  2. Błażej Dąbrowski - RJK PZPOW 
„Bliza” Wejherowo  3. Jakub Kukowski - UKS „Czarni” Pieszcz
Seniorzy starsi: 1. Marcin Gransicki - Radiojachting Szczecin  2. Zbigniew Piskorz - SM Osiedle 
Świdwin   3. Cezary Salamaj - Radiojachting Szczecin
klasyfikacja zespołowa  1. RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo  2. SM Osiedle Świdwin  3. Radio-
jachting Szczecin

O G Ł O S Z E N I E 


