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atrakcyjne lato 
w wejherowskim parku

Informujemy czytelników, 
że kolejny „Puls wejherowa” 

ukaże się wyjątkowo 
za trzy tygodnie, 28 lipca br.

Park Miejski w Wejherowie to nie tylko ulubione miejsce spacerów, ale też wielu wydarzeń kulturalnych 
i rekreacyjnych. Tak jak w poprzednich latach, podczas tegorocznych wakacji w parku odbywać się będą 
niedzielne koncerty i zajęcia jogi, seanse w kinie pod gwiazdami i zabawy dla dzieci, a na tarasie pałacu 
funkcjonować będzie Letnia Biblioteka. Szczegóły o atrakcyjnych wydarzeniach i zajęciach, nie tylko w 
Parku Mijeskim, znajdziesz na str. 10-11.  Przypominamy również, że niedawno w parku odbył się cha-
rytatywny II Bieg Superbohaterów (na zdjęciu powyżej), o którym piszemy na str. 4 oraz przyrodniczy 
Piknik Edukacyjny, z którego relację zamieszczamy na str. 7.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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Jak podkreślił przewod-
niczący Komisji Certyfika-
cyjnej prof. Dariusz Rott 
z Uniwersytetu Śląskie-
go, Ogólnopolski Konkurs 
i Program Certyfikacji Sa-
morządowy Lider Edu-
kacji służą promowaniu 
wyróżniających się jedno-
stek samorządu terytorial-
nego w zakresie realizacji 
polityki oświatowej. Ko-
misja doceniła liderów w 
samorządach, którzy ma-
ją wyobraźnię, stawiają na 
kreatywność, cechują się 
odwagą poznawczą i cieka-
wością świata oraz nie boją 
się wyzwań i innowacji.

Podczas gali w Filharmo-
nii prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
odebrał przyznany Gminie 
Miasta Wejherowa srebr-
ny Certyfikat Samorządo-
wy Lider Edukacji. Został 
też uhonorowany medalem 
Samorządowiec Społecznie 
Zaangażowany. 

Natomiast Szkoła Pod-
stawowa nr 5 w Wejhero-
wie otrzymała Certyfikat 
Edukacyjnej Doskonałości.

– To wielki zaszczyt 

samorządowy Lider edukacji i Doskonałości edukacyjnej

wejherowo i sP nr 5 nagrodzone
Wejherowo zostało po raz czwarty Samorządowym Liderem Edukacji. Samorząd miej-

ski, prezydent Krzysztof Hildebrandt i Szkoła Podstawowa nr 5 w Wejherowie znaleźli 
się w gronie laureatów XI Gali Finałowej Konkursu Samorządowy Lider Edukacji, która 
odbyła się w Filharmonii Kaszubskiej. Organizatorem Konkursu była Fundacja Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

otrzymać taką nagrodę, 
która jest prestiżowym 
uznaniem dla zespołu na-
uczycielskiego i społeczno-
ści naszej szkoły. Myślę, że 
jest ona wyróżnieniem całej 
wejherowskiej oświaty - po-
wiedziała Beata Dampc, 
dyrektor SP nr 5. –  Takie-
go sukcesu nie można było-

by zdobyć bez współpracy 
i wsparcia organu prowa-
dzącego, na który zawsze 
można liczyć.

Galę uświetniły wystę-
py Kapeli „Karpatia” spod 
Kościeliska, Mikołaja Ja-
nasa - skrzypce oraz Sa-
muela Molda - koncert na 
kotłach karaibskich.

Prowadzący galę dr hab. 
Michał Kaczmarczyk 
podkreślił, że wybór Filhar-
monii Kaszubskiej na miej-
sce gali finałowej nie był 
przypadkowy. Jest to bo-
wiem jedna z najznakomit-
szych wizytówek polskiej 
kultury, o rozpoznawalnej 
renomie i marce.

Podczas budowy za-
stosowano rozwiązanie 
ekologiczne, które ma spo-
wodować równomierne 
odprowadzenie wód opa-
dowych. Ułożono okładzi-
ny z kamieni, które będą 
filtrować wodę opadową. 
Remont ulicy był dość kło-
potliwy z powodu licznych 
wjazdów do posesji oraz 
garaży na różnych pozio-
mach, ale wykonawca - Za-

Fot. Urząd Miejski

kolejna lokalna inwestycja drogowa w wejherowie

utwardzone dojazdy do domów
Mieszkańcy Śmiechowa otrzymali utwardzony dojazd do swoich domów. Uliczka będą-

ca dojazdem do budynków oraz garaży przylegających do ul. Piotra Skargi, ul. Stefczyka 
oraz ul. Morskiej została utwardzona płytami drogowymi.

kład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Wejherowie 
sprostał temu zadaniu. 
Łączny koszt inwestycji to 
ponad 140 tys. zł.

– Wielu mieszkańców 
skarżyło się na stan na-
wierzchni po ulewnych 
deszczach, więc zapropono-
waliśmy utwardzenie drogi, 
które pozwoli na przenika-
nie wód do gruntu. To już 
kolejne utwardzeniew tym 

rejonie miasta. Dobiega 
końca remont ul. Baczyń-
skiego – powiedziała Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta.

O przebudowę ulicy za-
biegali mieszkańcy oraz 
przewodniczący Rady Mia-
sta, Jacek Gafka. 

Istotnym elementem tej 
inwestycji jest rów przyj-
mujący wodę opadową, 
który znajduje się na koń-

cu drogi. Jego poprawne 
funkcjonowanie zależy od 
jego drożności. Podczas od-
bioru inwestycji mówił o 
tym prezes ZUK Andrzej 
Gorczycki, który apeluje 
do mieszkańców, aby nie 
wyrzucali w pobliżu rowu 
skoszonej trawy oraz in-
nych odpadów, bo zaburzy 
to poprawne funkcjonowa-
nie całego systemu odpro-
wadzania wody z ulicy.

W piątek, 1 lipca br. o godz. 8.30 pracownicy i in-
teresanci zostali ewakuowani z budynków na pl. Jaku-
ba Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195. Policyjni pirotechnicy 
sprawdzili oba obiekty. Ładunku wybuchowego nie zna-
leziono. Urzędnicy wrócili do pracy o godz. 10.30.

Prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hilde-
brandtowi już 19 razy grożono śmiercią. Nie wiadomo, 
czy ataki i szykany wobec Prezydenta są powiązane z 
groźbą użycia bomby. Policja prowadzi śledztwo i po-
szukuje sprawców wszystkich gróźb. Prezydent i Urząd 
Miejski w Wejherowie pracują normalnie.

kolejna groźba ataku 
bombowego

ewakuacja urzędu
Po raz trzeci w ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy Urząd Miejski w Wejherowie 
otrzymał groźbę ataku bombowego. Na 
miejsce wezwano Policję.

W dyskusji nad „Ra-
portem o stanie Gminy 
Miasta Wejherowa” głos 
zabrał Bartosz Skwarło 
(na zdjęciu), który często w 
internecie i gazetach ata-
kuje prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta i jego 
współpracowników. Tym 
razem postanowił przyjść 
na sesję Rady Miasta.

W ocenie obserwatorów 
sesji, B. Skwarło sporo mó-
wił nie na temat i nie był 
przygotowany do tej dys-
kusji. Merytorycznie też 
wypadł kiepsko, co poka-
zały odpowiedzi  zastępców 
prezydenta. Ogólnie można 

Podpatrzone 
na sesji

ocenić, że było to słabiut-
kie wystąpienie Bartosza 
Skwarło, o czym świadczy 
jego widoczne niezadowole-
nie i zrezygnowanie po zej-
ściu z mównicy. 

Dotacje na Akcję Lato 2022, za które zostaną zorganizo-
wane podczas wakacji zajęcia sportowe dla dzieci oraz mło-
dzieży, otrzymali: Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe w 
wys. 7 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” - w 
wys. 3 500 zł, Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów 
Siłowych „Apollo” w wys. 4 500 zł, Karate Klub Wejherowo 
w wys. 8 000 zł, Stowarzyszenie SHOTOKAN w wys. 9 000 
zł oraz Klub Sportowy „Tytani” w wys. 3 000 zł.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt przyznał dotacje na Akcję Lato 2022 
w wysokości 35 500 zł dla 6 organizacji spo-
łecznych.

Dotacje na lato
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–  Dziękuję radnym za to zaufanie i zrozumienie, gdyż 
bez tego - w tych bardzo trudnych czasach - nie byłoby 
możliwe, aby coś w mieście zrobić.  Myślę, że mieszkań-
cy dali wyraz poparcia dla moich działań wielokrotnie w 
wyborach. Działam w samorządzie od wielu lat i moja 
wizja rozwoju miasta, dokonania i potknięcia są znane. 
Bardzo dziękuję za to poparcie i liczne wyrazy wsparcia, 
za każde dobre słowo, ale też za uwagi. Jestem przeko-
nany, że wspólnie zmieniamy Wejherowo! Pomimo ogól-
nokrajowych trudności, pomimo gróźb, które otrzymuję, 
pomimo ataków na moją osobę, pomimo różnych hejterów, 
którzy mnie napastują, idziemy do przodu, a Wejherowo 
pięknieje. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym przyszło nam 
się zmierzyć z negatywnymi skutkami gospodarczymi, 
ekonomicznymi i społecznymi pandemii koronawirusa. 
Dochodzą do tego dynamiczne i głębokie reformy wdra-
żane przez rząd, które zmniejszają dochody samorządów. 
Ponadto wciąż rosnącą ceny. Doświadczyliśmy wzrostu 
wydatków miasta przy jednoczesnym spadku dochodów 

INwestYcje DRogowe:
• w 2021 r. na inwestycje wydano 45,7 mln zł, o 13% więcej 

niż w roku 2020. Najwięcej przeznaczono na będące prioryte-
tem drogi oraz na budowę zespołu basenów Wodne Ogrody
• zakończono budowę węzła Wejherowo Kwiatowa
• przekazano dotację Powiatowi Wejherowskiemu na reali-

zację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 147G (Tar-
taczna -Przemysłowa)
• kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa nowego 

połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strze-
lecką – ul. Sucharskiego w Wejherowie” oraz budowę ul. Necla 
i ul. Gryfa Pomorskiego
• utwardzono kolejne ulice płytami yomb wraz z chodnika-

mi: ul. Ekologiczną, ul. Wąską, ul. Geodetów i część ul. Baczyń-
skiego, a także wyrównywano i uzupełniano kruszywem drogi 
gruntowe o łącznej długości około 10 km
• doświetlono przejścia dla pieszych na ulicach:  3 Maja,  

Rzeźnicka i  Wysoka

INNe INwestYcje:
• wybudowano EKOFABRYKĘ
• oddano do użytku parking leśny oraz przystań kajakową 

wraz z infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Ka-
jakowe - Meandry Północy, rzeka Reda- Miasto Wejherowo”
• kontynuowano budowę zespołu otwartych basenów ką-

pielowych Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
• kontynuowano termomodernizację budynków mieszkal-

nych i modernizację energetyczną obiektu sportowego z krytą 
pływalnią przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 2 
• w ramach zadania współfinansowanego ze środków unijnych 

pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w 2021 r. zrealizowa-
no razem ze wspólnotami mieszkaniowymi prace konserwator-
skie i restauratorskie: remont elewacji budynku przy ul. Puckiej 
9, Dworcowej 1, Strzeleckiej 17, Wałowej 18 i 18A

RewItaLIZacja ŚRÓDMIeŚcIa:
• wybudowano nowe połączenie drogowe między ulicami 

12 Marca a Reformatów
• zbudowano ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż rzeki Cedron

• kontynuowano przebudowę ul. Kopernika
• kontynuowano budowę łącznika ul. Kopernika z ul. Dworcową
• kontynuowano rewitalizacją Parku Kaszubskiego
• zakończono prace projektowe polegające na zagospodaro-

waniu terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską.

wejheRowskI BuDŻet oBYwateLskI:
• wybudowano boisko „Jedenastka” – Etap II
• wybudowano boisko przy Osiedlu Dzięcielskiego
• wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną pod nazwą 

„Wejherek - od przedszkola do seniora”

ekoLogIa:
• W 2021 r. po raz pierwszy zorganizowano cykliczną akcję 

„KLIMATycznie w Wejherowie” w ramach której odbyła się: ak-
cja „Sprzątanie świata”, spektakl edukacyjny pt.: „Dusza lasu” dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach kampanii edu-
kacyjnej dot. Selektywnej zbiórki odpadów, przekazano 1340 sa-
dzonek drzew i krzewów mieszkańcom miasta, utworzono tzw. 
jeżostrefy w Parku Miejskim oraz na terenie ogrodu Nadleśnictwa.
• na terenie miasta Wejherowa w 2021 roku zostały nasadzone 

362 sztuki drzew
•W 2021 r. na terenie miasta prowadzone były pomiary jako-

ści powietrza za pomocą 6 mierników, które na bieżąco są pu-
blikowane na stronie internetowej: www.powietrze.wejherowo.
pl. Mierniki znajdują się na ulicach: Konopnickiej, Partyzantów, 
Nanickiej, Mostnika, Ofiar Grudnia 1970 oraz przy skrzyżowaniu 
ulic: Sikorskiego i Paderewskiego.
• UM w Wejherowie prowadził punkt informacyjny dotyczący 

dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy zło-
żyli 102 wnioski z czego 52 wnioski złożono poprzez urząd. W ze-
szłym roku mieszkańcy rozliczyli 42 umowy dotacyjne.

ZaBYtkI:
• na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków 
Wejherowa, z budżetu gminy w roku 2021 udzielono dotacji 
na łączną kwotę 328 734,68 złotych.

oŚwIata:
• Wydatki na oświatę w 2021 roku wynosiły 73 573 998,27 

zł, co stanowi prawie 30 % wydatków budżetowych. 
Część oświatową subwencji ogólnej miasto otrzymało w wy-

sokości 38 095 810 zł, co wystarczyło na pokrycie tylko 51,78 
% wydatków oświatowych.
• wydatki na edukację przedszkolną wynosiły prawie 19 

mln zł
• funkcjonowanie stołówek w 2021 roku kosztowało pra-

wie 2,5 mln zł
• dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przed-

szkolnym to niemal 14 mln zł.
• oddano do użytkowania halę sportową przy Szkole Pod-

stawowej nr 5 i zakupiono sprzęt sportowy
• w celu poprawy warunków BHP i ppoż. przebudowano 

klatkę schodową oraz wymieniono instalację elektryczną w 
budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 na Os. Kaszubskim
• w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wykonano elek-

troniczny system obsługi wejścia na basen, zakupiono pompę 
wodną na potrzeby pływalni, maszyny do strugania i polero-
wania lodu i ostrzałkę do łyżew oraz wykonano dokumentację 
rozbudowy budynku przedszkolnego
• na remonty w placówkach oświatowych wydano prawie 

800 tys. zł

PoMoc sPoŁecZNa:
Budżet MOPS w wykonaniu za rok 2021 wynosił prawie 96 

mln zł

28 czerwca br. odbyła się jedna z ważniejszych sesji w roku, podczas której radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzyszto-
fowi Hildebrandtowi wotum zaufania i absolutorium. Prezydent uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2021 zdecydowaną 
większością głosów: 13 radnych głosowało za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

krzysztof hildebrandt, prezydent wejherowa:

Pomimo trudności, daliśmy radę!

Poparcie zdecydowanej większości radnych

absolutorium dla prezydenta wejherowa

spowodowanych zmianami w podatku PIT. Pokrycie kosz-
tów i zapewnienie płynności realizacji zadań na rzecz mia-
sta i jego mieszkańców stało się niebywale trudne. Dla 
przykładu tylko do oświaty musieliśmy w zeszłym roku 
ponownie dołożyć ze środków własnych ponad 35 mln zł, 
stanowiących prawie połowę kosztów jej utrzymania, mi-
mo że te środki powinniśmy otrzymać z budżetu państwa.

Dlatego kontynuujemy wysiłki w celu pozyskiwania na 
inwestycje środków zewnętrznych poza budżetem miasta. 
Nasze działania były skuteczne. W ich efekcie w 2021 roku 
do budżetu wpłynęło ponad 12,7 mln zł dotacji, stanowią-
cych 28% wartości wszystkich inwestycji. Dzięki tym wysił-
kom w 2021 roku na inwestycje miejskie wydaliśmy 45,7 
mln zł, o 13% więcej niż w 2020. To najwyższe wydatki na 
inwestycje w tej kadencji. Konsekwentnie realizowaliśmy 
zdania, które służą wszystkim mieszkańcom. Największe 
środki zostały przeznaczone na będące niezmiennie na-
szym priorytetem drogi oraz na budowę zespołu basenów 
Wodne Ogrody. Należy też podkreślić realizację projektów 
z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
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WYDARZENIA

– Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie systematycz-
nie włącza się w organizację 
tego ważnego wydarzenia 
sportowego, które łączy lu-
dzi w bardzo szczytnym 
celu. Dziękuję wszystkim, 
którzy zapisali się na bieg 
i w ten sposób wsparli 
zbiórkę funduszy na reha-
bilitację naszego małego 
mieszkańca powiatu wej-
herowskiego – powiedział 
wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel.

Jak co roku w biegu 
wystartowało wiele popu-
larnych postaci z komik-
sów, filmów oraz baśni. Na 
trasie w Parku Miejskim 
w Wejherowie można by-
ło spotkać Spider-Mana, 
Batmana czy bohaterów z 
„Gwiezdnych Wojen”. Na 

Uroczysta gala była podsumowaniem działań w za-
kresie edukacji ekologicznej, realizowanych w szkołach 
i przedszkolach Pomorza z inspiracji Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Wśród reali-
zowanych projektów były wykłady popularnonaukowe, 
warsztaty ekologiczne oraz programy związane z ogra-
niczaniem powstawania odpadów, w tym zbieranie ba-
terii, plastikowych nakrętek czy elektroodpadów. 

– Propagowanie wiedzy ekologicznej oraz działań na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego jest niezwykle 
istotne. Dlatego tak ważne stają się wszystkie inicjaty-
wy mające na celu kształtowanie właściwych zachowań 
proekologicznych już od najmłodszych lat – mówiła sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius. 

Podczas wydarzenia PZS w Redzie został nagrodzo-
ny za pracę na rzecz ekologii i ochrony środowiska i 
otrzymał prestiżowy tytuł „Lider Lokalnej Ekologii”.

W zeszłym roku szkołę nagrodzono „Różą Ekologii”, 
czyli specjalnym wyróżnieniem przyznawanym raz na 
5 lat, za całokształt działań w obszarze edukacji eko-
logicznej i polityki zrównoważonego rozwoju. 

tytuł dla Powiatowego Zespołu szkół w Redzie i dla sP nr 8 w wejherowie

Finał projektu Lider Lokalnej ekologii 

Pobiegli dla siedmioletniego Mateusza

500 osób na mecie
Około pięciuset uczestników wzięło udział w VII odsłonie Bie-

gu Superbohaterów, z którego dochód przeznaczony został na le-
czenie siedmioletniego Mateusza z Wejherowa, zmagającego się 
z kolagenozą. Wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie Małe 
Trójmiasto Biega.

uczestników na mecie cze-
kał dedykowany, pamiątko-
wy medal za udział w biegu.

Bieg Superbohaterów 
organizowany jest od 2016 
r., a jego głównym celem 
jest pomoc i  zebranie środ-
ków na szczytny cel oraz 
propagowanie aktywnego 
stylu życia. 

Zastępca prezydenta 
miasta Arkadiusz Krasz-
kiewicz wyraził zadowo-
lenie, że po dwóch latach 
przerwy spowodowanych 
pandemią w parku znów 
pojawili się kolorowi i ra-
dośni superbohaterowie.

–  Dziękuję z całego serca 
tym, którzy zorganizowali 
to wydarzenie, pięknie wpi-
sane w życie naszego mia-
sta i powiatu, a szczególnie 
pani Michalinie i wszyst-

kim osobom z nią współ-
pracującym. Robimy to dla 
Mateusza, który uczęszczał 
do Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2 im. Kubusia 
Puchatka –  powiedział Ar-
kadiusz  Kraszkiewicz.

–  Cieszymy się, że jest 
tak wielu uczestników bie-
gu. Organizacja imprezy 
kosztowała nas kilka mie-
sięcy przygotowań, w co za-
angażowani byli działacze 
z grupy Małe Trójmiasto 
Biega - informuje Michali-
na Romańska. – Dziękuje-
my sponsorom, w tym m.in. 
władzom miasta i powiatu. 

Impreza jest w peł-
ni charytatywna. Ca-
łość zebranych środków 
z wykupionych pakietów 
przeznaczona jest dla 7-let-
niego Mateusza Mazura.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Dobiegła końca kolejna edycja Projektu „Lider Lokalnej Ekologii”, którego organizatorem jest Komunalny Związek Gmin „Doli-
na Redy i Chylonki”.  Wśród nagrodzonych po raz kolejny znalazł się Powiatowy Zespół Szkół w Redzie oraz Szkoła Podstawowa 
nr 8 w Wejherowie. Gala Finałowa pt. „Razem chronimy środowisko” odbyła się Fabryce Kultury w Redzie.

Tytuł Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2021-2022 przyznawany 
przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” otrzymała wejherowska 
„Ósemka”. Uczennica szkoły - Julia Lipska dostała drugą na-
grodę w konkursie fotograficznym „Razem chronimy środowi-
sko”. Koordynatorem projektu w wejherowskiej „Ósemce” była 
Dominika Dąbrowska. W imieniu dyrektor szkoły Danuty 
Czernewskiej nagrodę odebrała Dorota Chodubska.

W „Ósemce” w ciągu całego roku szkolnego realizowanych 
było szereg projektów, które miały na celu uświadamianie, 
jak wielkim problemem jest nadmierny konsumpcjonizm, któ-
ry przyczynia się do powstawania ogromnej liczby odpadów. 
Przedszkolaki, uczniowie klas najmłodszych, aż po młodzież 
klas VII i VIII, brali udział w wykładach, warsztatach, ak-
cjach i konkursach ekologicznych. W czasie tych akcji ucznio-
wie dowiedzieli się jak ważne jest świadome podchodzenie do 
problemu. Aby to było możliwe, niezbędna jest odpowiednia 
wiedza, którą uzyskali od nauczycieli oraz starszych kolegów i 
koleżanek. Dowiedzieli się m.in. na czym polega „zero waste” 
i, że jedzenia nie można marnować, a powstałe odpady należy 
kompostować i odpowiednio segregować. Nauczyli się również 
wykorzystywać odpady w pracach plastycznych.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius wręcza na-
grodę dyrektor PZS w Redzie Dorocie Nowickiej-
-Klimowicz.



5

redakcja@pulswejherowa.pl 7 lipca 2022

wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Podczas wydarzenia pod-
mioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego 
na terenie powiatu zapre-
zentowały na stoiskach 
wystawienniczych, to czym 
mogą się pochwalić. 

–  Spotkanie było okazją 
do uhonorowania najbar-
dziej aktywnych stowarzy-
szeń, realizujących zadania 
przy wsparciu finansowym 
Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego, ale także sposobno-
ścią do podkreślenia roli 
organizacji pozarządowych 
w budowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz 
przybliżenia ich działań 
na rzecz mieszkańców i roz-
woju lokalnego – podkreśla 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

„Różę Północy” otrzyma-
ło: Stowarzyszenie Przyja-
ciół Rodziny w Wejherowie, 
Choczewskie Stowarzysze-
nie Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk Nadziei”,  
Radosław Kamiński, 
Teofil Sirocki oraz Ka-
tarzyna Seida. Oprócz 

Doceniono organizacje 
pozarządowe z powiatu

Podczas Święta Organizacji Pozarządowych z Powiatu Wejhe-
rowskiego, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 
wręczyła po raz pierwszy nagrody w konkursie „Róża Północy”. 
W ten sposób doceniono rolę stowarzyszeń na rzecz społeczno-
ści lokalnej.

statuetki nagrodzeni otrzy-
mali nagrody finansowe.

Głównymi celami kon-
kursu jest uhonorowanie 
szczególnie wyróżniających 
się organizacji pozarzą-
dowych oraz osób szcze-
gólnie zaangażowanych w 
rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego, wzmacnianie 
wizerunku organizacji po-
zarządowych, promowanie 
dobrych praktyk i współ-
pracy międzysektorowej 
oraz poszerzenie aktywno-
ści społeczności lokalnej.

Podczas wydarzenia 
Starosta podziękowała 
także organizacjom i oso-
bom zaangażowanym w po-
moc na rzecz uchodźców z 
Ukrainy.

Na terenie powiatu 
wejherowskiego funkcjo-
nuje 514 organizacji po-
zarządowych, których 
głównym celem jest reali-
zacja zadań m.in. w ob-
szarze pomocy społecznej, 
niepełnosprawności, kul-
tury fizycznej, sportu, tu-
rystyki oraz edukacji. 

Podczas wydarzenia 
przedstawiono wstępny 
harmonogram działań oraz 
poinformowano samorzą-
dowców o aktualnym stanie 
prac związanych z inwe-
stycją. W spotkaniu wzię-
li udział samorządowcy, 
przedstawiciele Polskich 
Elektrowni Jądrowych, 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
PKP Polskich Linii Kole-
jowych oraz Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych. 

– Spotkanie dotyczyło nie 
tylko harmonogramu reali-
zacji kolejnych prac, ale 
przede wszystkim związa-
ne było z przedstawieniem 
niezbędnych inwestycji to-
warzyszących, służących 
skomunikowaniu rejonu 
budowy z sieciami trans-

Rozmowy w sprawie infrastruktury 
towarzyszącej budowie elektrowni

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie z inicjatywy PEJ i 
Starosty Wejherowskiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczą-
ce planowanej budowy elektrowni jądrowej w Gminie Choczewo. 
Głównym tematem rozmów były inwestycje towarzyszące budo-
wie i funkcjonowaniu pierwszej atomówki w Polsce, czyli drogi 
czy połączenia kolejowe.

portowymi. Planowane jest 
stworzenie nowego połącze-
nia drogowego i kolejowego 
oraz sieci przesyłowych – 
mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W trakcie spotkania 
przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad potwierdzili za-
mierzenia o budowie nowej 
drogi łączącej teren budo-
wy elektrowni z węzłem 
Łęczyce, na realizowanej 
obecnie drodze ekspreso-
wej S6, między Leśnicami 
koło Lęborka a Bożympo-
lem Wielkim. Zakłada się 
wybudowanie około 30 km 
drogi krajowej, która będzie 
służyć także mieszkańcom 
powiatu. 

– Do grona osób, które 
uczestniczyły w tym spo-

tkaniu na pewno jeszcze 
dołączy Urząd Morski. Od 
początku uważałam, że 
walory turystyczne Gmi-
ny Choczewo trzeba mimo 
wszystko zachować. Zale-
ży nam, aby w porozumie-
niu z Urzędem Morskim, 
gdzieś między Łebą a Gdy-
nią powstała kolejna mari-
na. Myślę, że ten pomysł jest 
bardzo realny – podkreśla  
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Przed samorządowcami 
oraz podmiotami odpowie-
dzialnymi za budowę in-
frastruktury towarzyszącej 
kolejne spotkania, podczas 
których zapadną ważne 
ustalenia dotyczące rozwo-
ju regionu w związku z bu-
dową elektrowni jądrowej.

więcej informacji na stronie internetowej: 
https://powiatwejherowski.pl  oraz  na facebooku

www.facebook.com/powiatwejherowski
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EDUKACJA, KULTURA

Dyrektor szkoły Piotr 
Litwin wspomniał, że 
szkoła uczy patriotyzmu 
i umiłowania Ojczyzny. 
Stypendia im. kpt. Anto-
niego Kasztelana, najlep-
szym uczniom przekazała 
uroczyście córka bohate-
ra - Maria Kasztelan-Łę-
czycka oraz dyrektor SP nr 
6 Piotr Litwin. Aż dziewię-

Dla uczniów za wybitne wyniki w nauce

Prestiżowe stypendia 
W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie wręczono uczniom 

stypendia za wybitne wyniki w nauce i sporcie, m.in. prestiżowe 
stypendia im. kpt. Antoniego Kasztelana. Spośród nagrodzonych 40 
uczniów szkoły, dziewięciu otrzymało stypendia im. A. Kasztelana.

ciu uczniów zostało wyróż-
nionych tym wyjątkowym 
stypendium (na zdjęciu).

– Chciałbym pogratu-
lować sukcesów. Wszyscy 
możemy być dumni z tego, 
że mamy takich uzdolnio-
nych młodych mieszkańców 
Wejherowa. Myślę, że czym 
więcej się robi, tym więcej 
można uzyskać. Dziękuję 

także waszym nauczycie-
lom, bo za każdym z was 
stoją i pokazują wam wła-
ściwą drogę – powiedział 
Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
miasta.

Oprócz A. Kraszkiewicza 
w wydarzeniu uczestniczył 
przewodniczący Rady Mia-
sta Jacek Gafka.

Zwycięską szkołą okaza-
ła się wejherowska „Ósem-
ka”, która miała najwyższą 
25-procentową frekwen-
cję. W nagrodę przy Szkole 
Podstawowej nr 8 zostaną 
zamontowane stojaki rowe-
rowe. Drugie miejsce zdo-
była Szkoła Podstawowa 
nr 5 z 17-procentową fre-
kwencja, a trzecie Szkoła 
Podstawowa nr 6 z ponad 
16-procentową frekwencją.

Wśród najaktywniej-
szych uczniów z każdej 
szkoły rozlosowano rowe-
ry, które otrzymali: 

Nagrody dla szkół i dla uczniów

Rowerowy Maj
Ponad 1 100 aktywnych uczniów ze 197 klas wejherowskich szkół 

podstawowych i ponad 23 000 przejazdów rowerowych, to rezul-
tat akcji „Rowerowy Maj w Wejherowie”, którą organizował Urząd 
Miejski w Wejherowie, we współpracy z Miastem Gdańsk.

Jakub Kukowski - kl. 
5c SP 5, Tymon Dmowski 
- kl. 4c SP 6, Tomasz Po-
trykus - kl. 8d SP 8, Do-
rota Markowska - kl. 2c 
SP 9 oraz Jakub Dargacz 
- kl. 4c SP 11.

Na poziomie klasowym 
wyróżniono po dwie najlep-
sze klasy, z każdej z pięciu 
placówek biorących udział 
w kampanii. 

– Dziękuję wszystkim 
uczniom, nauczycielom 
oraz rodzicom, którzy ak-
tywnie włączyli się w kam-
panię reprezentując swoją 

szkołę na arenie rowero-
wych zmagań – powiedział 
na podsumowaniu akcji Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. – W akcji wzięło 
udział ponad 1145 uczest-
ników, co dało nam ponad 
23 000 przejazdów rowe-
rowych. Mam nadzieję, że 
akcja przyczyniła się do 
zwiększenia codziennych 
aktywności rowerowych i 
coraz więcej uczniów do-
cierać będzie do szkoły na 
rowerze lub hulajnodze w 
nowym roku szkolnym.

Najpierw słuchacze Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet 
III Wieku uroczyście zakończyli rok akademicki, a potem oficjal-
nie przywitali lato w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Oba wyda-
rzenia zostały uświetnione prezentacjami teatralnymi.

Podczas zakończenia ro-
ku w auli SP nr 9 seniorzy 
zaprezentowali spektakl 
wykonaniu Teatru „Srebr-
na Nitka” i reżyserii 
Eweliny Magdziarczyk-
-Plebanek, na który zło-
żyły się satyryczne utwory 
Tadeusza Boy-Żeleńskiego.

Z kolei podczas waka-
cyjnego spotkania na dzie-
dzińcu Biblioteki przy ul. 
Dworcowej (na zdjęciach) 
wystawiono  „Ballady i ro-

Mimo oficjalnej wakacyjnej przerwy SWUTW nie zamyka 
swojej działalności. Dyżury Zarządu będą pełnione w każ-
dy poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 10.00 do 
13.00, w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Kopernika 13.

manse” w reżyserii Wan-
dy Kanteckiej. Aktorzy z 
grupy teatralno-poetyckiej 
„Pod Sową” oraz gościn-
nie zespołu „Srebrna Nit-
ka” idealnie oddali ducha 
romantyzmu ballad Mic-
kiewicza. Na gości czekał 

również wernisaż „Letnie 
impresje” malarzy ze Sto-
warzyszenia Plastyków 
im. Stanisława Lewińskie-
go. Nie zabrakło smakoły-
ków m.in. z grilla i dobrego 
humoru, który słuchaczom 
SWUTW zwykle dopisuje.

wejherowski uniwersytet trzeciego wieku

seniorzy już na wakacjach

Fot. Powiatowa Biblioteka Publiczna
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AKTUALNOŚCI

28 czerwca br. wójt Gmi-
ny Wejherowo podpisał 
umowę dzierżawy nierucho-
mości z przedstawicielami 
Morskiego Towarzystwa Te-
nisowego. Umowa obejmuje 
część terenów nieużytków 
sąsiadujących z ArtParkiem 
w Bolszewie. Na tym tere-
nie dzierżawca wybuduje 
kompleks pięciu kortów te-
nisowych z trybunami i halą 
tenisową. Powstanie też bu-
dynek klubowy oraz ścianka 
treningowa. Zagospodaro-
wane zostanie również oto-
czenie obiektu. 

Koszty powstania obiek-
tu pokryje Morskie Towa-
rzystwo Tenisowe. Oddanie 
do użytku kortów otwartych 
planowane jest na wiosnę 
2023 roku. Na mocy poro-
zumienia, w wyznaczonych 
godzinach obiekt będzie 
także bezpłatnie udostęp-
niany mieszkańcom, a 
także organizowane będą 
darmowe zajęcia dla dzieci 
w okresie wakacyjnym. 

kompleks sportowy obok artParku

w Bolszewie 
powstaną korty

W Bolszewie w gminie Wejherowo powstaną otwarte korty te-
nisowe wraz z trybunami oraz hala tenisowa. Zbuduje je w są-
siedztwie ArtParku Morskie Towarzystwo Tenisowe.

Wręczono wyróżnienia 
dla uczniów z najlepszy-
mi wynikami w nauce oraz 
osiągnięciami sportowymi.  
Podsumowano również ak-
cję „Rowerowy Maj”, w któ-
rej uczestniczyli uczniowie 
bolszewskiej szkoły. Wójt 
gminy Wejherowo Przemy-
sław Kiedrowski wraz z 
radnym Wojciechem Ku-
zielem wręczyli najaktyw-
niejszej uczestniczce akcji 
specjalną nagrodę - rower. 
Na pozostałych uczestni-
ków czekały upominki.

Gminne uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyły się w 
szkole podstawowej w Bolszewie przy ulicy Leśnej. Był to ostatni 
rok szkolny, w którym w Bolszewie funkcjonowała jedna szkoła. 
Od 1 września będą tam działać dwie placówki.

Nagrody za wyniki w nauce i sporcie
oraz za udział w akcji Rowerowy Maj

Podczas pikniku promo-
wano ekologiczne zacho-
wania oraz opowiadano o 
ciekawostkach związanych 
z ptakami, nietoperzami 
i innymi stworzeniami le-
śnymi, o których opowiada-
li pracownicy Nadleśnictwa 
Wejherowo. Uczestnicy bra-
li udział w warsztatach pla-
stycznych w leśnej odsłonie, 
ekologicznym Kole Fortuny, 
grach zręcznościowych i in-
nych. Zaprezentowano jak 
samodzielnie wykonać bom-
by nasienne (robili je m.in. 
samorządowcy - patrz zdję-
cie powyżej).

– Ekologia, przyjazne 
przyrodzie inicjatywy i roz-
wiązania, działania na rzecz 
poprawy klimatu, to zagad-
nienia bliskie naszemu mia-
stu –  powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. – Wejherowo po-
dejmuje różne inicjatywy, 
które mają na celu ochronę 
środowiska i klimatu. Na-
wet najdrobniejsze nasze 
działanie przynosi korzyści 
nie tylko dla środowiska, ale 
też poprawiają jakość życia 
mieszkańców. W ubiegłym 
roku rozpoczęliśmy akcję 
„KLIMATycznie w Wejhero-
wie”, która w tym roku jest 

Piknik przyrodniczy w parku

Zabawa i edukacja
Spotkanie z przyrodnikami, odkrywanie tajemnic zawodu wete-

rynarza, tworzenie bomb nasiennych, gry i zabawy ekologiczne, to 
były atrakcje przygotowane dla uczestników Pikniku Edukacyjne-
go, który odbył się w wejherowskim parku. Wydarzenie zorgani-
zowane zostało w ramach cyklu „KLIMATycznie w Wejherowie”. 

kontynuowana. Niezmiennie 
zachęcamy do zmiany nawy-
ków na bardziej ekologiczne .

Piknik prowadził radny 
miejski Paweł Formela, 
kierownik Działu Eduka-
cji Przyrodniczej WZNK, a 
uczestniczyli w nim radni: 

Justyna Ostrowska, Do-
rota Chodubska, Henryk 
Jarosz, Tomir Ponka, Ma-
riusz Łupina i Rafał Szlas.

Był również prezydent 
Wejherowa i jego zastępcy: 
Beata Rutkiewicz i Arka-
diusz Kraszkiewicz. 

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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KULTURA, TRADYCJA

Wernisaż odbył się 30 
czerwca i był okazją do po-
dziękowania  hafciarkom 
za ich wspaniałe prace. 
Wręczono też nagrody w 
konkursie haftu, organizo-
wanym przez  Klub Haf-
ciarski „Tulpa” działający 
przy Zrzeszeniu Kaszub-
sko-Pomorskim oddział w 
Wejherowie, a także Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. 

Nagrody laureatkom 
wręczał wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel.

Eksponaty haftu złoto-
głowia kaszubskiego udo-
stępniono z zasobów: klubu 
haftu kaszubskiego „Sie-
dem Kolorów” w Gdańsku 
i Kaszubskiego Forum Kul-
tury z Gdyni.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę 9 lipca o 
godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Marek Elsner ukończył studia na Wydziale Rzeź-
by (obecnie Wydział Rzeźby i Intermediów) na Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Sła-
woja Ostrowskiego w 2008 roku, aneks w pracowni Cerami-
ki Artystycznej. Artysta zawodowo również jest związany z 
ASP w Gdańsku. Pracuje jako asystent w Pracowni Meda-
lierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich na Wydziale Rzeźby 
i Intermediów.

Marek Elsner to uczestnik wielu plenerów, indywidual-
nych i zbiorowych wystaw, projektów artystycznych w kra-
ju i zagranicą. Laureat Stypendium Artystycznego Miasta 
Sopotu 2022. Finalista III Triennale Sztuki Pomorskiej w 
Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 2019 r. Dwukrot-
ny laureat Stypendium Twórczego Marszałka Województwa 
Pomorskiego w 2011 i 2016 r. oraz Stypendium Artystyczne-
go i Twórczego Prezydenta Miasta Gorzowa w 2006 i 2008 r.

Starosta Wejherowski i Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie oraz Spichlerz Sztuki Wejhero-
wo  zapraszają na wernisaż wystawy rzeźb 
autorstwa Marka Elsnera pt. STAN RZECZY.

wystawa w Muzeum PiMk-P

Rzeźby w Pałacu

Koncert odbędzie się w ramach projektu „Wyśpiewać wolność”. Gminny Ośrodek Kul-
tury pozyskał 15 000 zł, m. in. na stworzenie utworu nawiązującego do przemówienia 
księdza Józefa Wryczy. Muzykę skomponował Jan Krutul. Projekt zakłada też warsz-
taty dla śpiewaków.

Projekt „Wyśpiewać wolność” Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli 
Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Fundu-
szu Patriotycznego - edycja Niepodległość po polsku.

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Luzinie zapraszają na prawykonanie utworu „Benedicite 
Domino”. Chóry Lutnia i Harmonia zaśpiewają 10 lipca o 12.30 w 
kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie.

Projekt „wyśpiewać wolność”

Dwa chóry zaśpiewają 
w kościele w kębłowie

W wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej można oglądać pokonkursową wystawę haftu i zło-
togłowia kaszubskiego.

Fot. Leszek Spigarski

Pokonkursowa wystawa

haft i złotogłowie kaszubskie

Na zdjęciu obok jedna 
z laureatek konkursu haf-
ftu kaszubskiego - Teresa 
Dembkowska (I miejsce) 
oraz  jej dzieło.

Fot. Leszek Spigarski
więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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Za pomocą zakupionego specjalistycznego sprzętu oraz 
dostępnych narzędzi cyfrowych i technicznych, oferta kul-
turalna Filharmonii Kaszubskiej powiększyła się o wirtu-
alną galerię. Umożliwia ona publiczności - bez wychodzenia 
z domu - obejrzenie i poznanie szczegółów eksponatów pre-
zentowanych w ramach wystaw czasowych WCK. Wirtual-
na galeria w pełni dostosowana została do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Dostępne eksponaty będzie można 
m.in. odpowiednio przybliżyć oraz wysłuchać ich opisów, 
dzięki nagraniom profesjonalnego lektora. 

Pracownicy Wejherowskiego Centrum Kultury wzięli 
udział w licznych szkoleniach i webinariach proponowanch 
przez Narodowe Centrum Kultury - Operatora Programu 
oraz zapoznali się obsługą zakupionego sprzętu i działa-
niem ścieżki edukacyjnej. 

Zachęcamy do odwiedzania Wirtualnej Galerii WCK! 
Ścieżka edukacyjna dostępna jest na stronie: wck.org.pl

Projekt grantowy pod nazwą „WCK wirtualnie” powstał 
w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa 
domów kultury”.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz 
poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-
-usług publicznych, w szczególności realizuje cel stworzenie 
trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfro-
wych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiąza-
nia na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Internetowa edukacja

wirtualna 
galeria wck

Wejherowske Centrum Kultury zrealizo-
wało projekt grantowy pn. „WCK wirtual-
nie”. W jego efekcie powstała internetowa 
ścieżka edukacyjna – Wirtualna Galeria 
WCK. 

Iwona Bogusz i Michał R. jeliński otrzymali nagrody

konkurs „gryf Literacki”

Laureatów było dwo-
je, bowiem nagroda jest 
przyznawana w dwóch ka-
tegoriach: literatura popu-
larno-naukowa i literatura 
piękna. Nagrody w imie-
niu prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebranda 
wręczał jego zastępca Ar-
kadiusz Kraszkiewicz. 
Wśród gości byli członko-
wie kapituły, czyli zwycięz-
cy z poszczególnych edycji 
konkursu oraz Jacek Gaf-
ka, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa i Le-
szek Szczypior, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta.

Składając gratulacje 
laureatom Arkadiusz 
Kraszkiewicz wyraził za-
dowolenie, że obie nagro-
dzone książki tematycznie 
związane są z Wejherowem.

– Duża ilość publikacji 
książkowych, jaka została 
nominowana do konkursu 
świadczy o tym, że konkurs 
ten jest bardzo potrzebny. 
Cieszy również fakt, że ma-
my tak wielu płodnych au-
torów na terenie miasta i 
ziemi wejherowskiej. Dzię-
kuję także organizatorom 
i kapitule konkursu. Są w 
niej bowiem nazwiska osób 
podwyższające rangę na-
gród przyznawanych w tym 
konkursie –  powiedział Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

Laudację na temat nagro-
dzonych książek wygłosili: 
Jolanta Eisner i Henryk 
Połchowski.

Celem konkursu jest 
m.in. upowszechnianie in-
formacji na temat aktual-
nie ukazującej się na rynku 
wydawniczym literatury 
regionalnej, jak i promocja 
autorów publikacji regio-
nalnych. Do konkursu zgło-
szono wydawnictwa, które 
ukazały się w czwartym 
kwartale 2020 lub w 2021 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie ogłoszono wyniki i wręczono na-
grody w 16. edycji konkursu Gryf Literacki 
2021, w którym rywalizowało aż ...60 pozy-
cji książkowych! Gryfa Literackiego otrzy-
mała Iwona Bogusz za książkę „Aptekarz” 
(jej akcja rozgrywa się w dawnym Wejhe-
rowie) oraz Michał Jeliński za książkę o 
historii kortów tenisowych w Wejherowie. 

roku, związane z powia-
tem wejherowskim. Chodzi 
o książki wydane na tere-
nie powiatu wejherowskie-
go lub takie, których autor 
pochodzi z regionu, bądź 
też tematyka książki doty-
czy naszego powiatu.

Wszystkie tytuły publikacji nominowanych do nagrody 
umieszczone są na stronie internetowej organizatora konkur-
su czyli Miejskiej Biblioteki Publicznej:
https://biblioteka.wejherowo.pl/literacki-gryf/3235-gryf-
-literacki-2021

Na zdjęciach: laureaci nagrody Gryf Literacki, przedstawiciele władz miasta 
oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

KULTURA
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LATO W WEJHEROWIE

07. 07. -"O borsuku, który na cały 
świat się obraził" 
21. 07.  - "Legendy o Bazyliszku" 
28.07 - „Brat i siostra”
04. 08. - "Czerwony kapturek" 
11. 08. - "Kotka Psotka" 
18. 08. - "Puchate i kolczate" 
25. 08. - "Królowa pszczół

Teatrzyki Kamishibai, godz. 12.00:

w Pałacuw Pałacuw Pałacu
Letnia BibliotekaLetnia BibliotekaLetnia Biblioteka

Zapraszamy na biblioteczne wydarzenia:

Organizatorzy Letniej Biblioteki w Pałacu:

środy - 14.00 - 18.00
czwartki - 12.00 - 15.00

piątki - 12.00 - 15.00

6 lipca - 26 sierpnia

21.07, godz. 16.00 - zbiórka przy 
Letniej Bibliotece

Letni spacer zielarski

11.08, godz. 16.00 - Letnia eksplozja ziół - 
co zjeść, czym się upiększyć, a czym 
leczyć - spotkanie w bibliotece, ul. 
Kaszubska 14

Wykład fitoterapeuty

na tarasie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Bezpłatne wycieczki po 
Wejherowie z przewodnikiem 
to doskonały sposób na po-
znanie ciekawej historii mia-
sta. Na oglądanie zabytków, 
poznawanie ciekawostek z 
dawnych i współczesnych 
czasów najlepiej wybrać się 
z przewodnikiem. Jednym 
z najważniejszych obiektów 
w mieście jest XVII-wieczna 
Kalwaria Wejherowska z 25. 
kaplicami usytuowanymi 
na wzgórzach morenowych. 
Warto również bliżej poznać 
koscioły, m.in. pw. Św. Trój-
cy oraz kościół klasztornego 
z cudownym obrazem Matki 
Bożej Wejherowskiej. 

Natomiast w zabytko-
wym ratuszu na turystów 
czekają m.in. sala historii 
i tradycji, cela więzienna, 
makiety miasta oraz Kalwa-

Przewodnicy oprowadzają po wejherowie

szlakiem ciekawych 
i historycznych miejsc

Najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w naszym mieście moż-
na zwiedzić bezpłatnie z przewodnikiem. Zbiórki zaplanowano 
codziennie w lipcu i sierpniu, przed pomnikiem Jakuba Wejhera 
o godz. 11. Telefon i szczegóły akcji - 58 677 70 58.

Do Parku Miejskiego im. 
A. Majkowskiego w Wejhe-
rowie powraca atrakcja dla 
miłośników filmów, czyli 
Wejherowskie Kino pod 
Gwiazdami. Wydarzenie 
podczas tegorocznego lata 
startuje już dziś, 7 lipca, fil-
mem „Na rauszu” w reżyse-
rii Thomasa Vinterberga. 

Plenerowe kino pod 
gwiazdami do Wejherowa 
wraca po raz siódmy. Fil-
mowe seanse będą odbywać 
się w czwartkowe wieczory 
lipca i sierpnia. Początek o 
godz. 21.30.

Organizatorzy kina in-
formują, że w razie nieko-
rzystnej pogody, seanse z 
czwartkowego wieczoru bę-
dą przenoszone na niedzie-
lę wieczór.

rii Wejherowskiej, a także 
multimedialna Sala Histo-
ryczna „Wejherowo okresu 
międzywojennego”. Ratusz 
można zwiedzać bezpłatnie 
o pełnych godzinach w dni 

W Wejherowie nie brakuje zabytkowych obiektów, 
takich jak kościół klasztorny św. Anny.

powszednie w godz. 9-15, a 
w weekendy w godz. 11-15 
(ostatnie wejście godz. 14).

Władze miasta zaprasza-
ją na wycieczki turystów i 
mieszkańców Wejherowa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie oraz Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zapraszają do Let-
niej Biblioteki w Pałacu. Na czytelników będą czekać książki dla 
dorosłych i dla dzieci: zarówno do wypożyczenia, jak i do lektury 
na miejscu.

Przygotowano dodatko-
we atrakcje, m.in. letnie 
pokazy teatrzyku kamishi-
bai dla dzieci, w czwartki 
o godz. 12.00 (szczegóły na 
plakacie poniżej). Zaplano-
wano tradycyjne Literackie 
Środy, które będą okazją do 
rozmów z autorami książek. 
Odbędzie się także kolej-
na odsłona projektu „Twoje 
niedzielne 5 minut z dr. Maj-
kowskim” Powieści A. Maj-

kowskiego „Żëcé i przigòdë 
Remùsa” w interpretacji 
Tomasza Fopke posłuchać 
można w każdą niedzielę od 
godz. 12.00 do 14.00.

Letnią Bibliotekę w Pała-
cu odwiedzi także fitotera-
peuta Michał Konkel. 21 
lipca o godz. 16.00 odbędzie 
się spacer zielarski.

Miejska Biblioteka oraz 
Wejherowskie Centrum 
Kultury zapraszają tak-

że do korzystania z  gry 
terenowej typu Pokemon-
Go „Wsłuchaj się w Park”. 
Wystarczy smartfon, a spa-
cer po parku zamieni się w 
niezwykłą przygodę!  Gra 
uruchamia się po ściągnię-
ciu darmowej aplikacji Ac-
tionTrack i sczytaniu kodu 
dostępnego na plakacie w 
Letniej Bibliotece w Pałacu 
lub na stronach interneto-
wych Biblioteki i WCK.

Letnia biblioteka na tarasie pałacu

książki, spotkania, spacery

8 seansów
kino pod 
gwiazdami

Pod kierunkiem trenerów

joga w parku
Podczas wakacji zaplanowano zajęcia sporto-

we i rekreacyjne na świeżym powietrzu. Jednym 
z nich jest joga w parku, ciesząca się w poprzed-
nich latach dużym zainteresowaniem

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów 
odbywają się na trawniku obok pałacu w niedzielne poran-
ki, o godz. 9.30. Trzeba zabrać ze sobą wygodny strój oraz 
koc albo matę. 
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OGŁOSZENIA I KONDOLENCJE

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. 

 
 
 

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

PANU
MARCINOWI DREWIE

Radnemu Rady Miasta Wejherowa

oraz

PANU
WOJCIECHOWI DREWIE

pracownikowi Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

M A T K I 

składają

Jacek Gafka
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

RIR.6721.4.2020.DW         Łęczyce, dnia 07.07.2022r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bożepole Małe (przy ulicach, 

Wejherowskiej, Polnej i Paraszyńskiej) 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XV/105/2019 
z dnia 17 października 2019r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bożepole Małe 
(przy ulicach, Wejherowskiej, Polnej i Paraszyńskiej), wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 14 lipca 2022r. do 5 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce  
ul. Długa 53, 84 – 218 Łęczyce, w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 22 lipca 2022r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 
53, 84 – 218 Łęczyce. 

Zgodnie z art. 18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2022r. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym – na 
adres: sekretariat@leczyce.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce. 

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) podaje się do publicznej 
wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko. 

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski do projektu planu 
w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do 
projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu. 

           Wójt Gminy Łęczyce                         

       Piotr Wittbrodt 
 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, e-mail: 
sekretariat@leczyce.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku  
 
z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łęczyce danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano. 

 
 
 
 

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”.

      (Księga Koheleta)

Panu 
Marcinowi Drewie

Radnemu Rady Miasta Wejherowa

oraz

Panu 
Jackowi Drewie

pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

M A T K I

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Nekrologi i kondolencje w „Pulsie wejherowa”    606 101 502
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AKTUALNOŚCI

włamanie na „płytę chodnikową”
W nocy 49-letni mężczyzna włamał się do zaparkowane-

go citroena. Funkcjonariusze prewencji zjawili się na miej-
scu i zlokalizowali auto z wybitą szybą, a wewnątrz auta 
znajdował się złodziej, który wcześniej płytą chodnikową 
wybił szybę, po czym wsiadł do auta i próbował wynieść z 
niego co się uda. 

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty usiłowa-
nia kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

chciał okraść sklep
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas nocnej 

służby zatrzymali mężczyznę, który wybił kamieniem wybił 
szybę w drzwiach wejściowych do sklepu spożywczego i usi-
łował ukraść różne produkty. 

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został przesłu-
chany i usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, 
za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Śmierć na torach
W środę, 29 czerwca około południa doszło do śmier-

telnego potrącenia na torach w pobliżu stacji SKM Wej-
herowo-Nanice. 44-letnia kobieta, mieszkanka powiatu 
wejherowskiego, została potrącona przez pociąg towarowy 
relacji Gdynia-Lębork. Policjanci zabezpieczyli miejsce wy-
padku i wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. 

Z powodu tego zdarzenia wystąpiły utrudnienia w ruchu 
kolejowych. 

Bezpieczne wakacje 2022
Wraz z początkiem wakacji, policjanci rozpoczęli akcję 

sprawdzania bezpieczeństwa. A wszystko po to, aby każdy 
mieszkaniec powiatu i turyści czuli się bezpiecznie i wiedzieli 
jak zachowywać się wypoczywając nad wodą. Kontrolowane 
będą kąpieliska strzeżone, a młodsze dzieci otrzymują opa-
ski niezgubki. Na opasce umieszczany jest numer telefonu 
do opiekuna prawnego. 

Policjanci apelują także o zachowanie trzeźwości na pla-
żach i kąpieliskach. Brak trzeźwości jest bardzo częstą przy-
czyną utonięć. Funkcjonariusze będą patrolować okolice 
Jeziora Żarnowieckiego i plaże przyległe do powiatu wej-
herowskiego.

Pijany ukradł auto i rozbił je na drzewie
25-latek jechał skradzionym autem marki renault, ude-

rzył nim w przydrożne drzewo, ponadto miał 2 promile al-
koholu w organiźmie i kierował autem pomimo decyzji o 
cofnięciu uprawnień. Zdarzenie miało miejsce w miejsco-
wości Kierzkowo w gminie Choczewo.

Auto ukradł tej samej nocy w Choczewie. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany i przewieziony do wejherowskiej komendy. 
Usłyszał zarzuty dotyczące tego przestępstwa.

Z POLICJI

Dowódca batalionu kmdr 
por. Paweł Michowski 
przypomniał, że batalion ja-
ko jednostka wsparcia dowo-
dzenia i łączności realizuje 
zadania związane z rozwija-
niem systemów dowodzenia, 
łączności oraz informatyki 
na potrzeby Centrum Ope-
racji Morskich Dowództwa 
Komponentu Morskiego i 
jest ważnym elementem w 
systemie dowodzenia i kie-
rowania morskim rodzajem 
sił zbrojnych. Marynarze 
Batalionu byli kierowani do 
ważnych zadań m.in. dzia-
łań przeciw pandemii koro-
nawirusa oraz na granicę 
polsko-białoruską do pełnie-
nia służby patrolowej. Na 
wniosek żołnierzy jednost-
ki utworzony został Komi-
tet Honorowy Ufundowania 
Nowego Sztandaru.

Za wzorowe pełnienie 
służby wielu marynarzy i 
pracowników resortu ON 
otrzymało odznaczenia, na-
grody i wyróżnienia. M.in. 
srebrnym medalem „Za dłu-
goletnią służbę” odznaczony 
został st. chor. szt. Grze-
gorz Wojciechowski. Zło-
ty medal „Za zasługi dla 
obronności kraju” otrzymał 
st. chor. szt. Marek Biliń-
ski, srebrny medal st. chor. 
Dariusz Miotk, a brązowy 
st. mat. Krzysztof Czar-
necki. Wręczono również 
pamiątkowe odznaki Bata-
lionu Dowodzenia. 

Święto jednostki Batalionu Dowodzenia Mw

wojsko było tutaj zawsze
W Wejherowie uroczyście obchodzono święto jednostki Batalionu Dowodzenia Ma-

rynarki Wojennej. Świętowali marynarze oraz pracownicy resortu Obrony Narodowej. 
Była to też okazja do wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień.

Wśród zaproszonych go-
ści obecni byli m.in. Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa, wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel, były 
dowódca 11 Pułku Łączno-
ści MW kmdr rez. Marian 
Wilk, były komendant Cen-
trum Wsparcia Teleinforma-
tycznego i Dowodzenia MW 
kmdr rez. Roman Kreft i 
kmdr Włodzimierz Klu-
czek. Uroczystość zakoń-
czyła defilada oraz koncert 
Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej.

Pierwszy baon morski, zakwaterowany został w Wejhe-
rowie w 1931 r. Od tej pory, kolejne jednostki wojskowe w 
Wejherowie współtworzyły historię miasta. W 1937 r. baon 
otrzymał miano 1 Morskiego Pułku Strzelców. W przeded-
niu wojny już jako pułk liczył 1840 oficerów i żołnierzy, któ-
rzy dzielnie walczyli w obronie Wejherowa i Wybrzeża. 

Od 2014 r. w Wejherowie funkcjonuje Batalion Dowo-
dzenia Marynarki Wojennej im. Kazimierza Pruszkowskiego 
oraz 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy. Decyzją MON, 7 
grudnia 2014 r. Batalion przejął tradycje CWTiDMW oraz po-
przednich marskich jednostek łączności, a przede wszyst-
kim imię płk. Kazimierza Pruszkowskiego.

Gryzmoły na elewacjach, znakach drogowych czy paczkoma-
tach to „chleb powszedni” przestrzeni miejskiej. Nieletni miesz-
kańcy gminy Wejherowo umieszczali graffiti na urządzeniach 
publicznych, znakach drogowych i elewacjach budynków.  Na wi-
dok strażników próbowali się ukryć na terenie budowy Wodnych 
Ogrodów. Na ul. Strzeleckiej w Wejherowie zostali jednak ujęci, a 
sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie. Je-
den z nieletnich jest mieszkańcem Kąpina, a drugi Bolszewa. 

Ich pseudo-twórczość znalazła się m.in. na budynku przy 
ul. Kościuszki, znaku drogowym przy ulicy 3-Maja, paczkoma-
cie przy ul. Strzeleckiej, znaku przy sklepie Biedronka, słupie 
oświetleniowym przy Starostwie, transformatorze przy Wod-
nych Ogrodach.

historia jednostki w wejherowie

Fot. Starostwo w Wejherowie

straż Miejska
wakacyjny nadmiar czasu?

Lions Club przekazał darowiznę: żywność oraz środki hi-
gieny osobistej dla uchodźców wojennych z Ukrainy, przeby-
wających na terenie Wejherowa. Umowę darowizny podpisali 
w wejherowskim ratuszu: Mirosława Szczęsna, członkini 
Lions Club Gdańsk Amber oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.

Łączna wartość darowizny żywności i środków higieny 
osobistej i utrzymania czystości wynosi 32 tys. zł.

–  Jest to realna pomoc dla wejherowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, który przekaże żywność dla osób z Ukrainy. 
Dziękuję za tę darowiznę w imieniu uchodźców –  powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

konkretna pomoc 
dla potrzebujących

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa
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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

SPORT

Zawodnicy  rywalizowali 
w konkurencjach na desko-
rolce oraz rolkach. Dodat-
kową konkurencją był  
BladeCross czyli, jak naj-
szybsze pokonywanie przy-
gotowanego toru.

Odbyły się również 
Darmowe Warsztaty z lo-
kalnym Mistrzem Pol-
ski Kamilem Grubą oraz 
Warsztaty z Michałem Wa-
sielewskim. Impreza była 
współorganizowana przez 
GOSRiT Luzino.

Do finałowego turnieju 
zgłosiło się 7 zespołów i po-
dzielono je na dwie grupy. 
Po rozgrywkach grupowych 
rozegraliśno półfinały, w 
których Team Mamut po 
rzutach karnych pokonał 
Milwino 2:1, a w drugim 

Władze klubu zdecydowały się na zmianę trenera mimo, że WKS Gryf zakończył miniony sezon na wysokiej czwartej 
pozycji. Grzegorz Niciński kiedyś już trenował wejherowian, był również trenerem Arki Gdynia.

Przed rozpoczęciem sezonu Gryf Wejherowo rozegra pięć sparingów. 

Luzino. cykl turniejów kaszebe cup 

Zwyciężyły Mamuty
W trakcie pikniku w Kębłowie na nowym boisku odbył się finał 

cyklu turniejów Kaszebe Cup dla Dzikich Drużyn. W wielkim fi-
nale Team Mamut pokonał FC Ulani 2:1.

kolejność końcowa 
całego cyklu

1. Team Mamut
2. Berlinki Barłomino
3. FC Diabełki
4. FC Ulani
5. Milwino
6. Bez Nazwy
7. Fresh Borówki
8. El Profeessional
9. Barłomino
10. FC Gościcino
11. Milwino Academy
12. Zelewo

FC Ulani pokonali Berlinki 
Barłomino 2:0. 

W meczu o 3 miejsce 
Milwino pokonało po rzu-
tach karnych Berlinki 7:6. 
Każdy zespół otrzymał pu-
chary, medale oraz nagrody 
rzeczowe.

Luzino. Rywalizacja w skateparku

Mistrzowie rolek
i deskorolek

Piłka nożna. grzegorz Niciński trenerem gryfa
Trening piłkarzy Gryfa Wejherowo poprowadził nowy trener drużyny Grzegorz Niciński. 

Na luzińskim Ska-
teparku odbył się 
Luźny Skate Jam Lu-
zino 2022. Znakomi-
cie zorganizowana 
impreza przyciągnę-
ła do Luzina zarów-
no amatorów jak i 
sporą grupę profe-
sjonalnych zawod-
ników, którzy mieli 
okazje pokazać swo-
je umiejętności.
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godziny pracy

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

 
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  Zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na wZNk
tel. 731-008-506

O G Ł O S Z E N I E 

TAMARA trafiła do 
schroniska w maju 2021 ro-
ku w wyniku interwencji in-
spektorów OTOZ Animals.

Wyobrażacie sobie 6 mie-
sięczne dziecko, uwiązane 
na grubym łańcuchu? Nie-
stety miesiące krzywd i za-
niedbań dały się we znaki 
naszej Tamarce. Początko-
wo panicznie bała się każ-
dego człowieka i chowała w 
najgłębsze szczeliny budy.

Każdy przechodzień wy-
woływał u niej ogromny 
stres, który przyspieszał bi-
cie jej skrzywdzonego ser-
duszka.

Na szczęście Tamarka 
jest już bezpieczna, pod na-
szą opieką. Dzięki pracy 
opiekunów i nieocenionych 
wolontariuszy, sunia uczy 
się życia od nowa. Pozna-
ła już, co znaczy dobry kon-
takt z człowiekiem i otwiera 
się coraz bardziej. Małymi 
kroczkami nabywa zaufania 
do ludzi, a na niektórych za-
częła merdać ogonkiem.

schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, telefon adopcyjny:  607 540 557

szukasz przyjaciela?

adoptuj psa ze schroniska!
W Schronisku w Dąbrówce koło Wejherowa, prowadznym przez OTOZ Animals od 2008 roku 

na adopcję czekają psy, które mogą być wspaniałymi i wiernymi przyjaciółmi. 

CEZIK trafił do schroniska w wyniku interwencji in-
spektorów OTOZ Animals w 2020 roku. Stał się powodem 
konfliktów rodzinnych, więc został skazany na łańcuch, z 
dala od domowego ciepła.

Psiak ma około 12 lat , jest niezwykle łagodny, pięknie 
chodzi na smyczy, zazwyczaj mocno wpatrzony w opieku-
na. Niestety jego poprzedni właściciele, nie potrafili do-
cenić jego wiernego psiego serca. Cezik bardzo potrzebuje 
kontaktu z człowiekiem i nie przepuści żadnej okazji, by 
mocno wtulić się w ludzkie ramiona.

Jest psem pełnym energii i chęci do zabawy.
W schronisku został wykastrowany, zaszczepiony, od-

robaczony i zachipowany.
Cezik zasłużył na godną starość u boku człowieka.

To wspaniałe uczucie, 
kiedy możemy uczestniczyć 
w przywróceniu wiary i na-
dziei naszym podopiecznym.

Tamara ma około 1,5 ro-
ku i będzie wymagać kilku 
spotkań przedadopcyjnych.

Została wysterylizowa-
na, zaszczepiona, odroba-
czona i zachipowana.

Coraz pewniej stawia kro-
ki w stronę lepszego życia.

Nasza Czytelniczka szu-
ka opiekuna dla kotki, która 
pozostaje bez stałej opieki 
na jednej z wejherowskich 
posesji. Jak twierdzi pani 
Lucyna, córka zmarłego w 
ub. roku radnego, Henryka 
Kanczkowskiego, kot nale-
żał kiedyś do jej taty.

–  Chociaż jestem miło-
śniczką zwierząt nie mogę 
wziąć Miśki do siebie, po-
nieważ mam już kilka ko-
tów. Martwię się o jej los, 
bo pozostaje sama na nieza-
mieszkałej posesji mojego 
taty – mówi pani Lucyna. 
– Mój tata zawsze troszczył 
się o zwierzęta, kochał je, i 
starał się im pomagać. Mo-
że ktoś, kto kocha koty po-
może teraz Miśce?

Osoby zainteresowane 
i mogące udzielić pomocy  
proszone są o kontakt z pa-
nią Lucyną pod nr telefonu 
607 978 499.

kot czeka 
na opiekuna

kto 
pokocha 
Miśkę?

POMOC ZWIERZĘTOM
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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

– Wyróżnienie dla na-
szego miasta to efekt wielo-
letniego wsparcia rozwoju 
koszykówki w naszym mie-
ście –  twierdzi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
ekonomicznych i społecz-
nych. –  Oczywiście nie 
byłoby tej nagrody, gdyby 
nie pasja osób, wśród któ-
rych jest m.in. Kordian Za-
brocki, które od wielu lat z 
wielkim zaangażowaniem 
szlifują nasze diamenty 
koszykarskie. Właśnie w 

samorząd Przyjazny koszykówce

wejherowo nagrodzone

SPORT I REKREACJA

Miasto Wejherowo podczas XI Gali Pomorskiego Okręgowego 
Związku Koszykówki, otrzymało nagrodę „Samorząd Przyjazny 
Koszykówce”. Nagrodę dla Najlepszego Zawodnika Młodzieżowe-
go otrzymał Szymon Nowicki - wychowanek UKS Basket-Ósemka 
Wejherowo, grający aktualnie w barwach GAK Gdynia.

wejherowskiej „ósemce” od 
wielu lat kształcą się ko-
lejne pokolenia młodych 
koszykarzy, a efektem są 
kolejne nagrody zdobywa-
ne przez zawodników.

Jak ocenia nauczyciel 
zajęć sportowych w wej-
herowskiej „Ósemce” Kor-
dian Zabrocki, trener 
Kadry Pomorskiej, który 
odebrał nagrodę podczas 
Gali, wejherowscy ucznio-
wie odnoszą w tej dyscypli-
nie sportu duże sukcesy. 

W kategorii Najlepszy 
Zawodnik Młodzieżowy na-
grodę otrzymał Szymon 
Nowicki - wychowanek 

UKS Basket-Ósemka Wej-
herowo. Szymon na swo-
im koncie ma 16 meczów w 
2LM, Mistrzostwo Polski i 
MVP rozgrywek U17 oraz 
piąte miejsce w Mistrzo-
stwach Polski U19.

Uhonorowana została 
także Kadra Pomorza, która 
podczas finałów Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży 
zdobyła złote medale. Po 
raz piąty w piętnastu tur-
niejach OOM Kadra Pomo-
rza stanęła na najwyższym 
podium. W skład Kadry Po-
morza wchodzi m.in. Zu-
zanna Czurgiel (Basket 
Ósemka).

Działająca na Osiedlu 
Fenikowskiego grupa ak-
tywnych mieszkańców, 
systematycznie organizu-
je zajęcia sportowe, ogni-
ska i grille. Jak podkreśla 
radny Wejherowa Mariusz 
Łupina, jeden z organiza-
torów festynu, takie spo-
tkania są doskonałą okazją 
do integracji mieszkańców. 
Uczestników na terenie re-
kreacyjnym odwiedził m.in. 
zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 
życząc wszystkim udanej 
zabawy. 

Przy świetlicy na Osie-
dlu Sucharskiego zorgani-
zowano ognisko,  a także  

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

osiedlowe festyny i pikniki 

Na początek wakacji
Gry i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, sportowe roz-

grywki, muzyka i ognisko - takie atrakcje czekały na uczestni-
ków festynów na Osiedlu Fenikowskiego i Osiedlu  Sucharskiego 
w Wejherowie. Obie imprezy zgromadziły wielu mieszkańców. 

dmuchańce, ściankę wspi-
naczkową, animacje, bań-
ki, wojskową grochówkę, 
gofry, watę cukrową i kieł-
baski pieczone na ognisku. 

Festyn zwiastujący wa-
kacje zorganizowali: Rada 
Osiedla Sucharskiego oraz 
lokalni działacze społeczni.

RekLaMY 
I ogŁosZeNIa

w  PuLsIe 
wejheRowa
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