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Ukazuje się od 2011 roku

- Moja ocena dla wejherowskiej oświaty jest co naj-
mniej dobra, a nawet bardzo dobra - mówi Paweł 
Formela, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa. 
Z radnym P. Formelą rozmawiamy u progu nowego 
roku szkolnego.     Str. 3

Oświata
na piątkę

Wkrótce święto plonów
Na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie po-

wstało Centrum Sportowe Tytani, które zbu-
dowano w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Do dyspozycji mieszkańców jest bieżnia o długości 
175 m, trzy boiska: do piłki siatkowej plażowej, do 
koszykówki oraz do piłki ręcznej. W ramach drugie-
go etapu wybudowano siłownię zewnętrzną oraz plac 
zabaw dla dzieci.                 Str. 4

Nowy obiekt
sportowy

W gminach wiejskich powiatu wejherowskiego trwają przytowania do uroczystości dożynkowych. W 
najbliższą niedzielę 26 sierpnia Dożynki odbędą się w Luzinie. Zgodnie z piękną tradycją po mszy św. 
(o godz.13.30) barwny korowód przejedzie na plac przy boisku gminnym, gdzie zaplanowano festyn z wie-
loma atrakcjami (początek o godz. 15.15). Również 26 sierpnia Święto Plonów odbędzie się w gminie 
Łęczyce, dokładnie w Bożympolu Wielkim. Po mszy św. o godz. 14.00 i korowodzie dożynkowym roz-
pocznie się zabawa z tradycyjnymi konkursami i występami, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Red Lips.

Bogaty program przygotowano też podczas Dożynek w gminie Szemud 2 września, na boisku przy ul. 
Sportowej (początek o godz. 14.30). Muzyczną biesiadę i rywalizację sportową poprzedzi msza św. w kościele o 
godz. 13.00, a zakończy zabawa taneczna. Z pewnością nigdzie nie zabraknie pięknych wieńców dożynkowych.

W Wejherowie zainaugurowano Festiwal Mu-
zyczny „Niepodległa wielu wymiarów”, który pro-
ponuje osiemnaście wydarzeń kulturalnych w 
dziesięciu miejscowościach. Na koncerty, wystawę 
i wykład zaprasza Stowarzyszenie Młodych Arty-
stów Ziemi Wejherowskiej.              Str. 11

Niepodległa
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Przeliczeniu mogą podlegać 
wszystkie emerytury. Jeśli zda-
rzyłoby się, że przeliczenie ob-
niżyłoby wysokość emerytury to 
świadczenie będzie wypłacane 
w dotychczasowej wysokości. 

W przypadku emerytur 
przyznawanych na starych za-
sadach przeliczenie polega na 
doliczeniu okresów przepra-
cowanych przed przejściem na 
emeryturę np. gdy odnalezio-
no dokumenty potwierdzające 
pracę, których nie uwzględ-
niono podczas poprzedniego 
przeliczenia. Można też doli-
czyć okresy przepracowane 
już po przejściu na emeryturę, 
co jest możliwe po zakończe-
niu kwartału kalendarzowego. 
Istnieje także możliwość prze-
liczenia podstawy wymiaru,  
z uwzględnieniem zarobków 
uzyskanych zarówno przed, 
jak  i po przyznaniu emerytury. 

We wniosku należy zazna-
czyć na jakim przeliczeniu nam 
zależy i dołączyć dokumenty. 

ZUS informuje

Jak podwyższyć emeryturę?
Emeryt ma prawo do przeliczenia świadczenia, czyli do ponownego obli-

czenia wysokości przyznanej emerytury. Jest to możliwe tylko na wniosek 
i w przypadku określonym w ustawie.

Przypominamy naszym Czytelnikom, że  kolej-
ny „Pulsu Wejherowa” ukaże się wyjątkowo za 3 
tygodnie: 13 września br.   Redakcja

„Puls” za 3 tygodnie

Kierujący passatem, miał 
ponad 1,5 promila alkoholu. 
Jadąc w kierunku Strzebieli-
na, nie zachował bezpiecznej 
odległości i chcąc uniknąć 
zderzenia z pojazdem po-
przedzającym zjechał na 
przeciwległy pas ruchu, stra-
cił panowanie nad pojazdem 
i zderzył się czołowo z jadą-

Tragiczny wypadek w Luzinie

Pijany kierowca 
zabił motocyklistę

cym w kierunku Wejherowa 
motocyklistą. 

Kierujący passatem zo-
stał zatrzymany. Policjanci 
złożyli wniosek o tymczaso-
we aresztowanie kierowcy. 
Za spowodowanie wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym, 
znajdując się w stanie nie-
trzeźwości grozi kara pozba-

W Luzinie na drodze krajowej nr 6 50-letni kierujący vw passa-
tem czołowo zderzył się z 33-letnim motocyklistą, który w wyniku 
obrażeń zmarł. Kierowca vw passata był pijany.

wienia wolności do 12 lat.
Policja apeluje o zacho-

wanie trzeźwości, ale także 
o reagowanie w takich przy-
padkach.

Jeśli zauważysz nie-
trzeźwego kierowcę na 
drodze, powiadom o tym 
policję, dzwoniąc na nu-
mer telefonu 112 lub 997. 

Bestialstwo
Wejherowscy policjanci prowadzą postępowanie w spra-

wie znęcania się nad psem. Zwierzę, mała suczka, zostało zna-
lezione zaniedbane i porzucone w lesie na ul. Ofiar Piaśnicy w 
Wejherowie. 

Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, w celu 
znalezienia sprawcy przestępstwa, które zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do 3 lat . 

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu właściciela psa pro-
szone są o kontakt z  Wydziałem dw. z Przestępczością Go-
spodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie tel. 58 
679 98 33 bądź całodobowo pod numerami alarmowymi 112 
bądź 997.

Smog i alkohol
Wejherowscy policjanci ruchu drogowego prowadzili dzia-

łania „SMOG”. Dzięki akcji zatrzymano 6 dowodów rejestracyj-
nych oraz 4 prawa jazdy. Funkcjonariusze wylegitymowali 58 
osób, ujawnili 20 wykroczeń, zabrali 4 prawa jazdy oraz 6 do-
wodów rejestracyjnych. 

Wzmożone działania o zasięgu wojewódzkim koncen-
trowały się na ujawnianiu pojazdów, które są niesprawne 
technicznie oraz uciążliwe dla środowiska. Funkcjonariusze 
bacznie przyglądali się kierowcom autokarów i samochodów 
ciężarowych, dokładnie sprawdzając ich stan techniczny oraz  
czy w pojazdach nie ma naruszeń norm środowiskowych. 

W trakcie działań sprawdzeniu poddana została także trzeź-
wość kierowców oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdów. 
Policjanci zatrzymali 2 kierowców pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze rozma-
wiali o bezpiecznym korzy-
staniu z kąpieli morskich 
oraz informowali o wszelkich 
zagrożeniach związanych 
z wypoczynkiem na plaży. 
Policjanci z Komisariatu w 
Gniewinie przeprowadzali 
profilaktyczne działania na 
plaży w Lubiatowie. 

Pomimo apeli o zachowa-
niu ostrożności, mundurowi 
na terenie plaży w Lubiato-
wie interweniowali w związ-
ku z zagubionym na plaży 
6-letnim dzieckiem. Dzięki 
szybkiej i kompleksowej re-
akcji policjantów i innych 
służb, dziewczynka została 
odnaleziona cała i zdrowa. 

Jeszcze trwają wakacje i okres urlopowy, więc policjanci z po-
wiatu wejherowskiego pracują na terenach nadmorskich oraz nad 
jeziorami w gminach Gniewino oraz Choczewo. Dbają o bezpie-
czeństwo  turystów i mieszkańców, wypoczywających na plażach. 

Nad morzem i nad jeziorami

Bezpiecznie na plażach

Z POLICJI

Funkcjonariusze ze 
wspólnego patrolu straży 
miejskiej i policji na ul. św. 
Jacka zatrzymali sprawców 
tego czynu, dwóch miesz-
kańców Bolszewa. Jeden 
był nieletni i miał ponad 2 
promile alkoholu we krwi, 
a jego 18-letni kompan miał 
2,64 promila. Sprawa nielet-
niego trafi do Sądu Rodzin-
nego i Nieletnich, natomiast 
pełnoletni mieszkaniec Bol-
szewa za swój chuligański 
wybryk odpowie przed wej-
herowskim sądem.

Na ekranie miejskiego 
monitoringu zarejestrowano 
też jak w innej części par-
ku, młodzieńcy rzucili się do 
bójki z osobami, które jak 
się potem okazało, zwróciły 
im uwagę, żeby nie rozbijali 
butelek. 

Interwencja

Pijani 
wandale

Przed północą 16 
sierpnia dyżurny Stra-
ży Miejskiej w Wej-
herowie otrzymał 
zgłoszenie, że na tere-
nie amfiteatru miej-
skiego dwóch młodych 
mężczyzn rozbija bu-
telki po alkoholu, rzu-
cając nimi w skrzynkę 
energetyczną oraz gło-
śno się zachowując. 

Przy przeliczeniu ze względu na 
staż pracy, konieczne będą świa-
dectwa pracy, zaświadczenie o 
kontynuowaniu zatrudnienia, a 
przy przeliczeniu podstawy wy-
miaru wysokość zarobków okre-
ślona na druku ZUS Rp-7. Gdy 
osoba uprawniona do emerytu-
ry przyznanej przed 2009 r. nie 
miała dokumentów potwierdza-
jących wysokość zarobków, to  
do obliczenia podstawy wymia-
ru przyjmowano wynagrodze-
nie „zerowe”. Od 2009 r. ustala się 
wynagrodzenie minimalne.

Ci, którzy dotychczas nie 
zgłosili wniosku o „zamianę” wy-
nagrodzenia zerowego na mini-
malne, mogą to zrobić w każdej 
chwili, bez dodatkowych doku-
mentów. Może się zdarzyć tak, 
że przy ubieganiu się o emery-
turę ubezpieczony nie miał do-
kumentów potwierdzających 
wysokość najlepszych zarob-
ków, a dokumenty takie udało 
mu się zdobyć później. Wówczas 
może on zgłosić wniosek o prze-

liczenie podstawy wymiaru z 
ich uwzględnieniem. Możli-
wość podwyższenia emerytury 
dotyczy także przypadków, w 
których wskazywane są zarobki 
uzyskane w całości lub w części 
po przyznaniu emerytury. ZUS 
przeliczy podstawę wymiaru z 
uwzględnieniem tych zarobków 
pod warunkiem, że nowo usta-
lony wskaźnik wysokości pod-
stawy wymiaru jest wyższy od 
dotychczasowego. 

Osobom, które nabyły eme-
rytury według nowych zasad i 
np. pracują, także przysługuje 
prawo do ponownego oblicze-
nia ich wysokości. Polega ono na 
doliczeniu składek odprowadzo-
nych po przejściu na emeryturę. 
Wniosek można złożyć raz w ro-
ku.  Zmiany wdrożone w 2015 
r.  oznaczają, że część tych osób 
może liczyć na wyższe emerytury, 
zwłaszcza kobiety przebywają-
ce na urlopach wychowawczych 
przed 1999 r.   i absolwenci stu-
diów wyższych.
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Wszyscy byli pod wraże-
niem atmosfery, który za-
panowała na placu Jakuba 
Wejhera.

- Ta impreza uświet-
nia obchody 98. rocznicy 
„Cudu nad Wisłą” i zwią-
zanego z tym Świętem 
Wojska Polskiego w roku 
obchodów 100-lecia od-
zyskania Niepodległości 
przez Polskę - mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta mia-
sta. - Poprzez nawiązanie 
do muzyki i tańca z okresu 
międzywojennego przypo-
mina klimat tamtych lat. 
To wdzięczność dla tych, 
którzy walczyli o wolność 
naszej Ojczyzny a jednocze-
śnie okazja dla wszystkich, 
aby przy pięknej pogodzie 
wspólnie się bawić 

- To już trzecia edycja 
imprezy, która z roku na 
rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem 
mieszkańców - dodaje dy-
rektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury Jolan-
ta Rożyńska. -  Zamysłem 
przedsięwzięcia było prze-
niesienie się do czasów lat 
dwudziestych XX wieku i 
zamienienie placu Jakuba 

- Panie Przewodniczą-
cy, przed nami nowy rok 
szkolny. Co działo się w 
szkołach i przedszkolach 
podczas wakacji? 

- Możliwe było wykorzy-
stanie nieobecności dzieci i 
wykonanie szeregu remon-
tów. Wśród nich na uwagę 
zasługują m.in. remonty sal 
lekcyjnych w poszczególnych 
szkołach czy też wymiana in-
stalacji, jak kaloryfery i rury 
w przedszkolu samorządo-
wym na Osiedlu Kaszub-
skim. Ponadto czekamy na 
wyniki przetargu mającego 
wyłonić wykonawcę budo-
wy sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr  5.

-  Jaką ocenę wysta-
wi Pan wejherowskiej 
oświacie na koniec ka-
dencji Rady Miasta? 

- Moja ocena jest co naj-
mniej dobra, a nawet bar-
dzo dobra. Jako komisja, 
założyliśmy sobie na począt-
ku kadencji, że odwiedzimy 
wszystkie szkoły podstawo-
we i gimnazja. Założenie to 
wykonaliśmy, a wnioski na-
szych wizyt w placówkach 
są bardzo pozytywne. Po-
ziom naszych szkół jest coraz 
lepszy. Wydatki na oświatę 

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, dlatego o wejherow-
skiej oświacie oraz pracy Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa 
Regionalnego Rady Miasta Wejherowa rozmawiamy z jej przewod-
niczącym, radnym PAWŁEM FORMELĄ.

Rozmowa o wejherowskiej oświacie
u progu nowego roku szkolnego

Ocena dobra, 
a nawet bardzo dobra

i wychowanie są jednym z 
priorytetów miasta, gdyż są 
to nakłady na działania skie-
rowane w przyszłość, która 
niewątpliwie zależeć będzie 
do tego, jak przygotujemy do 
niej najmłodsze pokolenia. 
Mimo, że oświata co zada-
nie rządowe, to dokładamy z 
naszego miejskiego budżetu 
co roku ponad  jedną trzecią 
kosztów, około 20 milionów 
złotych. 

- Na co wydajemy te 
pieniądze?

- Naszą uwagę koncentru-
jemy na tworzeniu warun-
ków umożliwiających rozwój 
kluczowych kompetencji 
dzieci i młodzieży oraz pie-
lęgnowaniu talentów. 

Bardzo cieszy bogata ofer-
ta zajęć pozalekcyjnych dla 
wejherowskich uczniów, a 
także nowe inwestycje oświa-
towo-rekreacyjne, jak np. za-
daszenie lodowiska, ciągła 
rozbudowa infrastruktury 
do zajęć z wychowania fi-
zycznego przy każdej szkole 
oraz coraz nowocześniejsze 
wyposażanie dydaktyczne.

- Czym jeszcze zajmuje 
się kierowana przez Pana 
komisja?

- Generalnie analizujmy, 
opiniujemy, kontrolujemy 
różne sprawy przekazane 
nam przez Prezydenta, Ra-
dę, mieszkańców lub z na-
szej inicjatywy w zakresie 
nie tylko oświatowym. Dla 
przykładu, każdego roku wy-
stępowaliśmy do prezydenta 
z wnioskiem o uhonorowanie 
statuetką Jakuba Wejhera 
szczególnie zasłużonych dla 
miasta osób. 

Opiniowaliśmy również 
projekty uchwał  o dofinan-
sowaniu remontów wejhe-
rowskich zabytków oraz 
nadaniu nazw ulicom i ron-
dom. W kadencji 2014-2018 
komisja zebrała się 39 razy.  

- Dziękuję za rozmowę.

Potańcówka Miejska i koncert warszawskiej Orkiestry Sen-
tymentalnej okazały się hitem lata w Wejherowie.  Mieszkańcy 
miasta, którzy przyszli 15 sierpnia br. na plac Jakuba Wejhera, 
bawili się znakomicie.

Z Orkiestrą Sentymentalną

Potańcówka Miejska

Wejhera w prawdziwy ry-
nek z okresu międzywojnia.

Klimat ten stworzyła 
Warszawska Orkiestra Sen-
tymentalna i pary tanecz-
ne ze Studia Tańca Ewy 
Czarneckiej „Black Dance” 
z Gdańska. Tancerze zapre-
zentowali m.in. quickstep, 
charleston, tango, porywają-
ce foxtroty i rumby. 

Mieszkańcy i turyści zgro-
madzeni na rynku usłyszeli 
piosenki z repertuaru Ada-

ma Astona, Wiery Gran czy 
Mieczysława Fogga, aran-
żacje Henryka Warsa i Ro-
stworowskiego, wykonania 
orkiestr Golda i Petersbur-
skiego, Karasińskiego i Ka-
taszka, którzy nieustannie 
ich inspirują. 

Do klimatu dostroili się 
lokalni przedsiębiorcy a tak-
że część mieszkańców, która 
przyszła potańczyć w stro-
jach i z rekwizytami z okre-
su międzywojennego.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Wśród uczestników imprezy byli: prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt z małżonką, zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, a także 
gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów o. Daniel 
Szustak. 

O G Ł O S Z E N I E
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Autorami projektu są 
działacze Klubu Sportowe-
go „Tytani”. Boiska oraz 
pozostałe elementy obiektu 
zbudował Zakład Usług Ko-
munalnych Spółka z o.o. w 
Wejherowie. Budowa Cen-
trum Sportu była prowa-
dzona w dwóch etapach i 
kosztowała około 500 tys. zł.

- Gratuluję „Tytanom” 
wspaniałego pomysłu. Jak 
widać, Wejherowski Bu-
dżet Obywatelski działa 
i się sprawdza - podkre-
ślił prezydent Wejherowa-
Krzysztof Hildebrandt 
podczas otwarcia nowego 
obiektu sportowego.

Przy ul. Kochanowskie-
go powstała bieżnia o dłu-
gości 175 m, trzy boiska: 
do piłki siatkowej plażo-
wej, do koszykówki oraz 
do piłki ręcznej. W ramach 
drugiego etapu wybudo-
wano siłownię zewnętrzną 
oraz plac zabaw dla dzieci. 
Obiekt jest oświetlony, mo-
nitorowany i ogrodzony.

- Ten teren był przez wie-
le lat niewykorzystany. Ob-
serwowaliśmy to z żalem ze 
znajdującej się obok siedzi-
by „Tytanów” i uznaliśmy, 
że trzeba coś z tym zro-
bić.  Tak się narodził pro-
jekt, który zgłosiliśmy do 
Budżetu Obywatelskiego 
- powiedział Robert Wi-
con, wiceprezes KS Tytani 
Wejherowo. - Dziękujemy 
mieszkańcom, że poparli 
nasz projekt i cieszymy się, 
że udało się go zrealizować. 
Obiekt wygląda ładnie. 

Robert Wicon wyraził 
nadzieję, że mieszkańcy 
Wejherowa będą korzystać 
z Centrum Sportu, które 
daje możliwości do rozwoju 
fizycznego i aktywności na 
świeżym powietrzu. 

Na początku września 
(prawdopodobnie w week-
end 8-9.09) br. w Centrum 
Sportu Tytani odbędzie się 
pierwszy oficjalny turniej 
„Szkoła na sportowo”.  

Plac zabaw dla dzieci będzie wyposażony w trampoliny, 
huśtawkę i ściankę aktywności oraz namiot do wspinaczki.
Siłownia zyska z kolei dziesięć dodatkowych urządzeń.

Zamontowane zostaną także takie elementy jak ławeczki, 
stojak rowerowy i stolik do gry w szachy. A wszystko to w 
ramach dalszej rewitalizacji parku.

Dzięki systematycznej rewitalizacji park jest urokli-
wym, a także przyjaznym miejscem dla mieszkańców Wej-
herowa i turystów - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - To jeden z ważnych punktów mojego pro-
-gramu. Staram się, aby nasz park był wciąż modernizo-
wany i rozbudowywany, aby był jeszcze piękniejszy. Chcę, 
aby każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, dobrze się tu 
czuł. Stąd kolejne inwestycje.

Realizacja będzie współfinansowana ze środków ze-
wnętrznych, które zdobyło miasto - Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopoko-
leniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Wykonawcą jest  Zakład Usług Komunalnych w Wejhe-
rowie, a koszt inwestycji wyniesie ponad 273 tys. zł, z czego 
dofinansowanie z Funduszu to 50 tys. zł.

Prace powinny się zakończyć do końca sierpnia, ale do 28 
września wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia 
na użytkowanie nowych urządzeń do zabawy i ćwiczeń.

Centrum Sportowe Tytani, które zbudowano przy ul. Kochanowskiego na osiedlu Ka-
szubskim, powstało w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. To jeden ze 
zwycięskich ubiegłorocznych projektów.

Kolejny obiekt sportowy w Wejherowie

Centrum Sportu Tytani

W otwarciu obiektu wraz z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem
uczestniczyli m.in.: młodzi sportowcy trenujący w KS „Tytani”, prezes Klubu
Remigiusz Sałata, mieszkańcy oraz sekretarz miasta Bogusław Suwara, prezes
ZUK Roman Czerwiński, radni miejscy Henryk Kanczkowski, Henryk Jarosz i
Rafał Szlas. 

Na terenie nowego Centrum Sportu powstała 
m.in. zewnętrzna siłownia, dostępna dla zaintere-
sowanych mieszkańców. 
Na zdjęciu obok: Robert Wicon, wiceprezes KS 
Tytani.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

W Parku Miejskim w Wejherowie  trwa bu- 
dowa drugiego placu zabaw. Plac powstaje 
obok siłowni zewnętrznej, która także zosta-
nie rozbudowana. Jest to kolejny etap zmian 
w Parku im. A. Majkowskiego.

Do zabawy w parku

Nowy plac 
dla dzieci

Kolejny plac zabaw w parku powstanie obok siłowni, 
blisko ul. Św. Jacka.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

W wejherowskim garnizo-
nie wojskowym został prze-
prowadzony uroczysty apel, 
podczas którego wielu żoł-
nierzy i pracowników woj-
ska otrzymało wyróżnienia, 
podziękowania i awanse.

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius, a także 
przedstawiciele władz mia-
sta Wejherowa podziękowa-
li żołnierzom i pracownikom 
wojska za pracę na rzecz bez-

Hołd dla żołnierzy
Wojska Polskiego

Na terenie jednostki wojskowej w Wejherowie odbyła się uroczy-
stość z okazji Święta Wojska Polskiego, przypadającego 15 sierp-
nia. Uczestniczyła w niej Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

pieczeństwa mieszkańców 
powiatu wejherowskiego. 

W uroczystości uczestni-
czyli również przedstawi-
ciele samorządów gminnych 
powiatu wejherowskiego, 
służb mundurowych oraz 
dziekan dekanatu wejhe-
rowskiego ks. prałat Da-
niel Nowak. Obecni byli 
kombatanci oraz członko-
wie organizacji, współpra-
cujących z wojskiem.  

Święto polskich sił zbroj-
nych zostało ustanowione w 
dzień rocznicy zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej, zwa-
nej Cudem nad Wisłą, któ-
ra miała miejsce 15 sierpnia 
1920 roku. Tego dnia odda-
jemy hołd bohaterskim pol-
skim żołnierzom, walczącym 
z bolszewikami w obronie 
niedawno odzyskanej wolno-
ści, a także pozostałym żoł-
nierzom Wojska Polskiego.

Z Ukrainy
do Wejherowa

Rewitalizacja
powiatowych poradni

Podczas pobytu w Polsce studentki zwiedzają nasz region, 
poznają kulturę kaszubską, a także funkcjonowanie samo-
rządu. W Starostwie w Wejherowie  spotkały się ze Starostą 
Wejherowskim Gabrielą Lisius, a także Etatowym Człon-
kiem Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jackiem Thielem.

W spotkaniu uczestniczył także Mirosław Gaffka - pre-
zes wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, które jest inicjatorem wizyty.

Tradycyjnie do Wejherowa przyjechały 
studentki filologii polskiej na Podakrpac-
kim Uniwersytecie Narodowym w Iwano-
-Frankiwsku. Jak co roku, odwiedziły m.in. 
Starostwo Powiatowe. 

W ramach zadania, na 
które udało się pozyskać 
środki unijne przeprowa-
dzony zostanie także grun-
towny remont drugiego 
piętra budynku. Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius podpisała umowę z wy-
konawcą robót remontowych 
(na zdjęciu obok). 

Łączny koszt prac to bli-
sko 2 miliony złotych.  800 
tysięcy złotych pochodzi z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Prace mają 
zakończyć się w maju 2019 r.  

Dodatkowo dla osób ko-
rzystających z poradni 
utwardzony został plac w 
sąsiedztwie placówki, dzięki 
czemu nie będzie problemów 
z parkowaniem samochodu.

Ten obszerny parking 
będzie udostępniany w so-
boty, niedziele i święta dla 
wiernych, o czym piszemy 
więcej na str. 4.

Powiatowy Zespół Po-
radni Psychologiczno-Pe-
dagogicznych wspomaga 
rozwój dzieci i młodzieży 
oraz pomaga rodzicom i na-
uczycielom w procesie dy-
daktyczno-wychowawczym.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, 
znajdujących sie przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie przechodzi 
rewitalizację.

Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie zostało nagrodzo-
ne na XIX Kościerskich Targach 
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej. 
W Konkursie Literatury Kaszub-
skiej - Literatura dziecięca głów-
ną nagrodę otrzymał Roman 
Drzeżdżon z MPiMK-P za książ-
kę „Mariolka i ji przigòdë”.

Publikacja „Ikonografia ma-
rynistyczna w sztuce sakralnej 
na Pomorzu”, której wydawcą 
było Muzeum została nagro-
dzona. Jej autor prof. Tadeusz 
Jastrzębski zajął  II miejsce w 
kat. opracowania naukowe.

Nagrody
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WYDARZENIA
Trzy nowe ronda w Wejherowie otrzymały nazwy

Uroczystości w Śmiechowie
oraz na ulicy Ofiar Piaśnicy

Rondo Pierwszych Osadników Dzielnicy Śmiechowo Północ 1934, Rondo Błogosławio-
nej Siostry Alicji Kotowskiej oraz Rondo 11 Listopada 1939 roku - takie nazwy otrzymały 
nowe obiekty drogowe w Wejherowie. Wszystkie zostały zbudowane w tym roku, a uro-
czystości nadania im nazw odbyły się 30 lipca (w Śmiechowie) i 6 sierpnia (na ul. Ofiar 
Piaśnicy). Nazwy nowych rond nawiązują do historii miejsc, w których powstały.

Uroczystość nadanie 
nazwy rondu w dzielnicy 
Śmiechowo Północ, w ob-
rębie nowego Węzła Śmie-
chowo (Zryw) zgromadziła 
mieszkańców tej dzielnicy z 
inicjatorem jej nadania Jaro-
sławem Kierznikowiczem, a 
także przedstawicieli władz 
miasta. Rondo u zbiegu ulic 
Patoka i Jaśminowej otrzy-
mało nazwę Pierwszych 
Osadników Dzielnicy Śmie-
chowo Północ 1934.

- Zapiski o Śmiechowie i 
jego mieszkańcach są bar-
dzo stare. Dopiero później 
powstało przecież Wejhero-
wo. Ta stara, a obecnie no-
woczesna dzielnica, ma swój 
charakter i swoją historię. 
Do niej właśnie nawiązuje 
nazwa ronda, którą zapro-
ponował długoletni miesz-
kaniec tej dzielnicy Jarosław 
Kierznikowicz – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

- Uznałem że trzeba upa-
miętnić mieszkańców, któ-
rzy w 1934 roku osiedlali 
się na tym terenie - wyja-
śnił Jarosław Kierzniko-
wicz. - Zamiar ten poparła 
swoimi podpisami grupa naj-
starszych mieszkańców tej 
dzielnicy a radni jednogło-

W 1934 roku ówczesny burmistrz Wejherowa Teodor 
Bolduan przy wsparciu i błogosławieństwie księdza Ed-
munda Roszczynialskiego, podjął historyczną decyzję, 
aby obszar obejmujący ponad 850 ha podzielić na dział-
ki budowlane i w formie dzierżawy wieczystej na 15 lat 
przekazać w użytkowanie mieszkańcom zdecydowanym 
osiedlić się na tym terenie. 

Powołano Wejherowskie Towarzystwo Ogródków 
Działkowych Małych Osiedli Podmiejskich. Dzięki temu 
już przed wybuchem II wojny światowej powstały na 
Śmiechowie Północ pierwsze domy jednorodzinne. 

Mieszkańcy osiedla w okazaniu wdzięczności za ten 
gest wybudowali figurę Matki Bożej Królowej Korony Pol-
skiej, która znajduje się przy ul. Gdańskiej w pobliżu dwor-
ca PKP Śmiechowo.

śnie przyjęli uchwałę w tej 
sprawie. 

Uczestnicy uroczystości 
wzięli też udział w nabożeń-
stwa w kaplicy pw. św. Karo-
la Boromeusza, a następnie 
w spotkaniu pod wiatą, gdzie 
rozmawiali przy kawie i 
słodkim poczęstunku.

  * * *
Nazwy otrzymały także 

dwa nowe ronda na ul. Ofiar 
Piaśnicy w Wejherowie.

Dokończenie na str.7

Na pierwszym planie Jarosław Kierznikowicz, inicja-
tor uhonorowania na rondzie Pierwszych Osadników 
Dzielnicy Śmiechowo Północ.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Władze powiatu wejherowskiego zdecydowały ostatecz-
nie o utwardzeniu płytami placu przy Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Powstał tym samym par-
king dla tej placówki oraz dla parafii.

- Dzięki temu udało się wykorzystać miejsca, które bar-
dzo długo stało puste i cały plac utwardziliśmy płytami – 
wyjaśnia Gabriela Lisius, starosta wejherowski. - Koszt 
inwestycji wyniósł około 70 tysięcy złotych.

- Nie mieliśmy odpowiedniego miejsca przy kościele na 
samochody naszych parafian - przyznaje ks. dziekan Da-
niel Nowak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i bł. 
Alicji Kotowskiej. - Dziękuję pani staroście za obecne roz-
wiązanie problemu. W niedziele i święta kościelny rano bę-
dzie otwierał bramy parkingu a po ostatnim nabożeństwie 
będzie je zamykał.

Przy ulicy Narutowicza w Wejherowie 
powstały nowe miejsca postojowe. W dni 
powszednie mogą z nich korzystać osoby 
które przyjeżdżają do Powiatowego Zespo-
łu Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych, natomiast w niedziele i święta  jest 
to parking dla uczestników mszy św. i na-
bożeństw w kościele pw. Chrystusa Króla i 
bł. Alicji Kotowskiej.

Na placu przy poradni

Nowy parking
dla wiernych

Fot. Starostwo w Wejherowie

Uczestnicy uroczystości wzięli też udział w nabożeństwa w kaplicy pw. św. Karo-
la Boromeusza, a następnie w spotkaniu pod wiatą, gdzie  rozmawiali przy kawie i 
słodkim poczęstunku.

W sobotę 8 września o godz. 12.00 na placu Jakuba Wej-
hera odbędzie się Narodowe Czytanie w ramach ogólnopol-
skiej akcji organizowanej przez Prezydenta RP od 2012 roku. 

W tym roku lekturą będzie „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego. Jego inscenizowaną wersję zaprezentuje grupa 
teatralna „Errata” z Miejskiej Biblioteki w Wejherowi ze spe-
cjalnym udziałem przedstawicieli władz samorządowych.

Narodowe Czytanie

Teraz Żeromski
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WYDARZENIA

Uroczystość nadania nazw dwóm rondem na ul. Ofiar Piaśnicy zgromadziła wielu samorządowców, w tym kandydatów na prezydenta Wejherowa, oraz mieszkańców.
Ceremonię prowadził przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz (na zdjęciu z mikrofonem), a poświęcenia rond dokonał ks. dziekan Daniel Nowak.

Dokończenie ze str. 6

Nazwy:  11 Listopada 1939 
roku oraz Błogosławionej 
Siostry Alicji Kotowskiej  
nawiązują do nazwy ul. Ofiar 
Piaśnicy - drogi prowadzącej do 
Lasów Piaśnickich. Jechały nią 
na śmierć ofiary niemieckich 
zbrodni w 1939 i 1940 roku. 
Była wśród nich Siostra Alicja 
Kotowska, przełożona  Zgro-
madzenia Sióstr Zmartwych-
wstanek, dyrektor gimnazjum 
i żeńskiego liceum w Wejhero-
wie w latach międzywojennych. 

Siostra Alicja została roz-
strzelana 11 listopada 1939, 
w rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Właśnie 
11 listopada, w dniu polskiego 
Święta Narodowego, Niemcy 
dokonali największej masowej 
egzekucji w Piaśnicy, zabijając 
ponad 300 osób, w tym miesz-
kańców Wejherowa.

Podczas sierpniowej uroczy-
stości, kolejno na obu rondach 
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Bogdan Tokło-
wicz odczytał treść uchwały w 
sprawie nadania nazw. Przed-
stawiciele władz miasta i powia-
tu na czele ze starostą Gabrielą 
Lisius i prezydentem Krzysz-
tofem Hildebrandtem od-
słonili tablice z nazwami rond, 
a ich poświęcenia dokonał ks. 
prałat Daniel Nowak, dziekan 
Dekanatu Wejherowo i kustosz 
Sanktuarium Błogosławionej 
Męczennicy Alicji Kotowskiej i 
Towarzyszy w Lesie Piaśnickim.

Nazwę 11 Listopada 1939 
r. nadano rondu u zbiegu ulic: 
Granicznej, Lelewela i Ofiar 
Piaśnicy, natomiast imię bł. sio-
stry Alicji Kotowskiej otrzyma-
ło rondo na skrzyżowaniu ulic: 
Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy.

- Nasza historia jest trudna 

i szczególna, pokazuje również, 
że ludzie mogą ze sobą współ-
pracować, a współpracując, pa-
miętać o historii - powiedział 
Krzysztof Hildebrandt. - W tym 
roku obchodzimy 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości. Nadawanie rondom 
nowych historycznych nazw 
wpisuje się w obchody tego ju-
bileuszu. Ludzie zamordowani 
w Piaśnicy walczyli o niepodle-
głość, pokazywali nam również, 
czym jest patriotyzm.

Jak powiedział ks. pra-
łat Daniel Nowak, troska o 
tych, którzy zginęli w Piaśni-
cy, to nasza powinność. Przy 
drodze do Piaśnicy - miejsca 
kaźni ludności polskiej na Po-
morzu Gdańskim w czasie II 
wojny światowej, znajduje się 
już Brama Piaśnicka, czyli po-
mnik-mauzoleum „Ecce Pa-
tria”, odsłonięty w 2012 roku. 

Uroczystość przy rondzie im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej z udziałem sióstr Zmartwychwstanek 
oraz przedstawicieli władz miasta i powiatu.

Moment odsłonięcia nazwy ronda 11 Listopada 1939 roku.
Fot. Starostwo w Wejherowie
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LATO W WEJHEROWIE
W niedzielę spektakl dla dzieci zamiast koncertu

Muzyczne lato dobiega końca
W ramach cyklu „Muzyczne Lato” w każdą niedzielę lipca i sierpnia w wejherowskim 

parku odbywały się znakomite koncerty, przyciagające wielu miłosników muzyki w pięk-
nym otoczeniu. W ostatnią wakacyjną niedzielę 26 sierpnia koncertu już nie będzie. Tym 
razem prezydent Wejherowa zaprasza dzieci na wyjątkowy spektakl.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W niedzielę 12 sierpnia na 
plenerowej scenie wystąpił  
zespół Holeviaters, łaczący 
muzykę folk z brzmieniem 
swingowych standardów i 
ballad jazzowych (na zdję-
ciu obok). Wokalistka Anna 
Malacin-Karpiel porwa-
ła publiczność do wspólnej 
zabawy, m.in. do tańca. Ty-
dzień później w parku kró-
lowało argentyńskie tango. 
Zadbał o to kwartet Paweł 
Nowak - Milonga Baltica, 
który bardzo podobał się pu-
bliczności.

W najbliższą niedzielę 26 
sierpnia zamiast koncertu 
przygotowano atrakcje dla 
dzieci. 

O godz. 17:00 na małej 
scenie w parku słupski Teatr 
Tęcza zaprezentuje spek-
takl dla dzieci „Przygody 
Kubusia”.  

Widzowie będą mieli 
wpływ na wydarzenia dzie-
jące się na scenie, aktywnie 
uczestnicząc w przygodach 
naszego bohatera. Kubuś 
napotka wiele przeszkód. 
Czeka go spotkanie z dia-
błem, śmiercią i smokiem, 
ale dzięki odwadze i pomo-
cy ze strony najmłodszej 
publiczności doskonale po-
radzi sobie w każdej sytu-
acji. Zatem jego przygody 
zakończą się tak, jak na baj-
kę przystało.

Zwiedzanie z przewodnikiem

Ostatnie dwa spacery
Przez całe wakacje przewodnicy oprowadzali turystów oraz mieszkań-

ców po Wejherowie, pokazując najciekawsze miejsca. Wejherowskie za-
bytki i historię miasta, a także ciekawe sale w ratuszu będzie można 
poznać jeszcze dziś i jutro. Początek zwiedzania jak zwykle o godz. 11.00 
pod pomnikiem Jakuba Wejhera na rynku.

Zorganizowane przez prezydenta Wejhe-
rowa wycieczki z przewodnikiem cieszyły się 
bardzo dużym powodzeniem. Codziennie, bez 
względu na upalną na ogół pogodę, na plac 
Jakuba Wejhera przychodzili zainteresowani 
zwiedzaniem turyści, wypoczywający na Ka-

szubach. Nie brakowało mieszkańców Trójmiasta i 
samych wejherowian, który chcieli lepiej poznać swo-
je miasto. Wszyscy mogli m.in. zobaczyć kaplice na 
Kalwarii oraz historyczne sale w ratuszu.

Na zdjęciu obok: przewodniczka PTTK Zofia Pio-
terek opowiada turystom o powstaniu Wejherowa.

Edukacja w Parku

Zajęcia
dla dzieci

Ostatnie tego lata zajęcia dla dzieci w parku odbędą się 
dzisiaj 23 sierpnia, a także 28 i 30 sierpnia br.

Dział Edukacji Przyrodniczej WZNK zaprasza serdecznie 
wszystkie dzieci w wieku od 7 do 11 lat na spotkania eduka-
cyjne z zakresu flory i fauny.

Zainteresowani rodzice uczestników zajęć mogą dzwonić 
pod nr tel.: 668 686 490 i zapisać dziecko na spacer.

Przez całe wakacje we wtorki i czwart-
ki w Parku Miejskim odbywają się space-
ry edukacyjne dla dzieci, organizowane 
przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych. 

Fot. Urząd Miejski
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O G Ł O S Z E N I E 
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9 września 2018
(niedziela)

Wyjazd o godz. 14:00 spod „Bramy Piaśnickiej” w Wejherowie

w kierunku kaplicy w Lesie Piaśnickim

Msza Święta o godz. 15:00

Wszelka korespondencja oraz rejestracja:

Marcin Drewa tel. 510 114 114  lub  mrp.wejherowo@wp.pl

MOTOCYKLOWY 
RAJD PIAŚNICKI

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału

Sponsor:

Skąd pomysł na Rajd Motocy-
klowy?

To niezwykle budujące, że o Pia-
śnicy z roku na rok mówi się co-
raz więcej. Kolejne, mający głęboki 
wymiar edukacyjny przedsięwzię-
cia, w tym organizowane od kilku 
lat przez gminę Wejherowo Dni 
Piaśnickie sukcesywnie zwiększa-
ją świadomość o tym wyjątkowym 
miejscu. Aby pokazać Piaśnicę 
kolejnym osobom i grupom hob-
bystycznym, powstał pomysł zorga-
nizowania Rajdu Motocyklowego. 

Jestem przekonany, że wielu pa-
sjonatów dwóch kółek, wielokrotnie 
przejeżdżało drogą wojewódzką nr 
218, nie mając świadomości co kry-
je się kilkadziesiąt metrów od niej. 
Wierzę, że tegoroczny Rajd przy-
czyni się do częstszego odwiedzania 
tego miejsca również przez środowi-
ska motocyklowe.

Jaki będzie miał przebieg?
Wyruszamy spod Bramy Piaśnic-

kiej 9 września o godz. 14:00 w kie-
runku nekropolii Piaśnickiej. Tam 
odbędzie się Msza Święta, a tuż 
po niej rozdanie dyplomów i oko-
licznościowych nagród. Zapraszam 
zmotoryzowanych oraz wszystkich 
mieszkańców Wejherowa. 

Czy można się spodziewać ko-
lejnych edycji? 

Patrząc na zainteresowanie je-
stem przekonany, że będzie to im-
preza cykliczna. 

Do Piaśnicy
na motorach

Rajd
pamięci

Rozmowa z Marcinem 
Drewą -  Przewodniczą-
cym Kapituły  Motocyklo-
wego Rajdu Piaśnickiego

O G Ł O S Z E N I E 

Artykuł sponsorowany.  
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KULTURA

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel.  58  572 94 52,   58  572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

O G Ł O S Z E N I E

Zbiory wejherowskiego 
muzeum ukazują  bogactwo 
i kulturowe  dziedzictwo 
regionu. Wystawa jubile-
uszowa to okazja, by poka-
zać najciekawsze eksponaty 
stanowiące niepowtarzal-
ną skarbnicę wiedzy o na-
szej kulturze. Szczególne 
miejsce zajmują wśród nich 
druki gdańskie, w tym pra-
ce gdańskich uczonych, pu-
blikacje poświęcone dziejom 
Pomorza i Gdańska. 

Wśród starodruków znaj-
duje się również pierwsze w 
Polsce dzieło botaniczne - 
ilustrowany „Zielnik Herba-
rzem z ięzyka Łacińskiego 
zowią”, wydany w Krakowie 
w  1613 r., autorstwa Simo-
na Syrenniusa (1540-1611).

Na wystawie pokazano 
także unikatowe dokumen-
ty związane z Wejherowem 
oraz założycielem miasta Ja-
kubem Wejherem.

Muzeum szczyci się posia-
daniem zabytków piśmien-
nictwa kaszubskiego z XIX 
i XX wieku, takich jak pier-

Tylko do końca sierpnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej można oglądać ciekawą wystawę z okazji 
50-lecia działalności placówki. W Pałacu Przebendowskich i Key-
serlingków zaprezentowano cenne eksponaty.

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

Jubileuszowa wystawa

wodruki i kolejne wydania 
dzieł Floriana Ceynowy, 
Hieronima Derdowskie-
go, Aleksandra Majkow-
skiego i innych.

Pokazane na wystawie za-
bytki muzyczne to  materiały 
drukowane i rękopiśmien-
ne oraz instrumenty wyko-
nane przez współczesnych 
twórców ludowych. To tak-
że spuścizna kompozytorska 
twórców związanych z Po-
morzem, Jana Trepczyka 
oraz Alfonsa Patera. 

Nie brakuje prac, prze-
kazanych przez wybitną 
hafciarkę Franciszkę Maj-
kowską oraz rzeźbiarkę 
Otylię Szczukowską, ob-
razów malarza, marynisty 
Mariana Mokwy, a także 
kasubskiej ceramiki.

Uzupełnieniem wysta-
wy są zbiory fotograficzne, 
kartograficzne, falerystycz-
ne, numizmatyczne , sfragi-
styczne oraz filatelistyczne.

Ekspozycję można zwie-
dzać do 31 sierpnia 2018 r.

Projekt nawiązuje bez-
pośrednio do obchodów 
100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. I 
ma na celu nie tylko uczcze-
nie wydarzeń z 1918 roku, 
ale także pokazanie wielo-
wymiarowości kulturowej i 
artystycznej Pomorza i Pol-
ski na przestrzeni wieków. 
„Niepodległa wielu wymia-
rów” chce pokazać polską 
kulturę, sztukę i tradycję 
jako oryginalną i złożoną 
strukturę, która wciąż się 
rozwija. Setna rocznica od-
zyskania niepodległości jest 
okazją na to, by to dostrzec.

Aby dotrzeć do jak naj-
szerszej publiczności,  kon-
certy zorganizowano nie 
tylko w Trójmieście, ale też 
w mniejszych miejscowo-
ściach. Dzięki różnorodnym 
wydarzeniom, od koncertów 
muzyki poważnej, przez 
plener malarski po koncer-
ty jazzowe, każdy zainte-
resowany mógł znaleźć coś 
ciekawego i wartościowego 
dla siebie. Niektóre projek-
ty odbędą się w dość niety-
powych miejscach, m.in. na 
wejherowskim rynku czy 
w Muzeum Zamkowym w 
Malborku. 

Na koncercie inaugura-
cyjnym o 19.15 w Koście-
le NMP Królowej Polski w 
Wejherowie wystąpili: wej-
herowianka Małgorzata 
Rocławska - sopranist-
ka i Błażej Musiałczyk 
- organista Archikatedry 
Oliwskiej, związany z Wej-
herowem i Gdańskiem. Bła-
żej Musiałczyk jest także 
dyrektorem Festiwalu 

Podczas drugiego kon-
certu, 19 sierpnia w koście-
le św. Trójcy w Kościerzynie 

15 sierpnia br. w Kościele NMP Królowej Polski Wejherowie za-
inaugurowano Festiwal Muzyczny „Niepodległa wielu wymiarów”. 
To pierwszy taki festiwal na Pomorzu, który swoim zasięgiem obej-
muje dziesięć miejscowości i proponuje osiemnaście kulturalnych 
wydarzeń. Oprócz koncertów zaplanowane są wystawa fotografii, 
plener malarski i wykład. Organizatorowi - Stowarzyszeniu Mło-
dych Artystów Ziemi Wejherowskiej zależy na tym, by dotrzeć do 
jak najszerszej publiczności.

18 wydarzeń w 10 miejscowościach

Festiwal „Niepodległa 
wielu wymiarów”

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Cen-
trum Kultury w ramach programu „Kultura-interwen-
cje 2018” i jest objęty patronatem honorowym ministra 
Jarosława Sellina.

Współorganizatorami festiwalu są m.in.:
Urząd Miejski) w Wejherowie
Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

8.09.2018  godz. 19.00
CENTRUM KULTURY I SZTUKI w Tczewie

Tomasz Chyła Quintet

9.09.2018 godz. 18.45 we Wladysławowie
KOSCIÓŁ PW. WNIEBOWZIECIA NMP

Chór Music Everywhere pod dyr. dr Beaty Śnieg
prof. Bogdan Narloch - organy

16.09.2018 godz. 13.15
Rynek w Wejherowie

Korpus trębaczy barokowych
„Tubicinatores Gedanenses” w składzie:

Paweł Hulisz, Piotr Kowalkowski, Emil Miszk,
Wojciech Brzozowski, Paweł Szewczyk.

Koncert na jedynym w Polsce carillonie mobilnym
w wykonaniu Moniki Kaźmierczak

Otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa
Iwony Wojdowskiej - „Portret współczesnego Polaka”

O dalszych wydarzeniach w październiku i listo-
padzie br. będziemy informować Czytelników w 
kolejnych wydaniach „Pulsu Wejherowa”, który jest 
jednym z patronów medialnych Festiwalu.

wystąpił wejherowski ze-
spół wokalny Art’n’Voices, 
o którego sukcesach pisali-
śmy niedawno w „Pulsie”. 
Zespół posiada w swoim 

dorobku wiele nagród, w 
tym dziewięć Grand Prix, 
zdobytych na festiwalach i 
konkursach ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych. 

Kolejne wydarzenia:
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HISTORIA
Wejherowianie strajkowali w 1980 roku m.in. w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Wyjątkowo gorący Sierpień 
Za tydzień, 31 sierpnia będziemy w Polsce obchodzić 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, w efekcie których powstał 

NSZZ „Solidarność”. Po wielu dniach strajków w sierpniu 1980 roku, dzięki odwadze i determinacji tysięcy Polaków, władze państwo-
we zgodziły się na spełnienie 21 postulatów, uzgodnionych w gdańskiej stoczni przez członków Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego. Wśród strajkujących stoczniowców i pracowników innych zakładów, a także w szeregach MKS nie brakowało mieszkańców 
Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

Porozumienia Sierpnio-
we 1980 roku były trium-
fem ludzi, którzy odważyli 
się przeciwstawić komuni-
stycznej władzy. Wprawdzie 
tzw. karnawał „Solidarno-
ści”, czyli czas względnej 
wolności i swobód, zniesie-
nia cenzury i innych ograni-
czeń trwał tylko 15 miesięcy 
(do momentu ogłoszenia sta-
nu wojennego), ale był po-
czątkiem ogromnych zmian. 
Jak klocki domina zaczyna-
ły się przewracać podstawy 
dotychczasowego ustroju w 
Polsce, a potem w innych 
krajach. Sierpień 80 był 
przełomowy, nie tylko we 
współczesnej historii Polski. 

Nie bez powodu orygi-
nalne tablice z wypisanymi 
odręcznie 21. postulatami 
które można oglądać w gdań-
skim Europejskim Centrum 
Solidarności, zostały wpi-
sane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

Determinacja 
i odwaga
Strajk w Stoczni Gdań-

skiej im. Lenina rozpoczął 
się 14 sierpnia 1980 roku, 
a już dzień później stanęła 
Stocznia im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni. Przywódcą 
protestu gdyńskich stocz-
niowców był zaledwie 21-let-
ni Andrzej Kołodziej, 
zwolniony nieco wcześniej 
ze stoczni w Gdańsku za 
działalność opozycyjną.

- Zanim wszystko się zaczę-
ło, byliśmy już „podładowa-
ni”, pełni nadziei, zwłaszcza 
po wizycie Ojca Świętego Ja-
na Pawła II w 1979 roku. Nie 
brakowało nam determinacji 
i woli walki. Chodziło o to, 
żebyśmy byli gospodarzami 
we własnym kraju. W ma-
ju 1980 roku wypisałem się 
ze związków zawodowych 
walki  - wspomina Henryk 
Mierzejewski, jeden z orga-
nizatorów strajku w stoczni 
w Gdyni. - Kiedy 15 sierpnia 

o godzinie 6.30 ktoś wyłączył 
prąd, poszedłem razem z in-
nymi pod budynek dyrekcji. 
Stał tam młody człowiek, 
który namawiał nas do pod-
jęcia strajku. Tłumaczył, że 
potrzebna jest solidarność, 
że musimy wytrwać. To był 
Kołodziej. Nikt go nie znał, 
bo został przyjęty do pracy 
dwa dni wcześniej, a mimo 
to ludzie mu zaufali. 

Trudne chwile
Bezkompromisowy An-

drzej Kołodziej potrafił 
zorganizować strajk okupa-
cyjny, zdobyć zaufanie tysię-
cy robotników. Nie wahał się 
odpowiedzialności za zajęcie 
stoczniowej drukarni i radio-
węzła. Potrafił też przekonać 
robotników o konieczności 
pozostania w stoczni w trud-
nych momentach. Pierwszy 
z nich nastąpił już 16 sierp-
nia, kiedy w Gdańsku Lech 
Wałęsa po rozmowach z dy-
rekcją Stoczni im. Lenina w 
Gdańsku ogłosił zakończe-
nie strajku. 

- Gdy dotarła do nas in-
formacja, że w zamian za 
obietnicę spełnienia trzech 
postulatów (przywrócenie do 
pracy A. Walentynowicz i L. 
Wałęsy, podwyżka płac  i upa-
miętnienie ofiar Grudnia 70 
- przyp. redakcji) Wałęsa pod-
pisał porozumienie z dyrek-
torem i ogłosił zakończenie 
strajku, ludzie byli zdezo-
rientowani, nie wiedzieli co 
robić dalej. Udało się ich za-
trzymać w stoczni, podobnie 
jak w Gdańsku, gdzie doszło 
do poważnego kryzysu. - mó-
wi H. Mierzejewski. 

W gdyńskiej stoczni pozo-
stało około 7 tysięcy pracow-
ników. Doświadczenie 1970 
roku podpowiadało im, żeby 
nie wychodzić na ulice, dla-
tego tak jak w innych zakła-
dach przyjęto formę strajku 
okupacyjnego.  Stocznia im. 
Komuny Paryskiej była cen-
trum strajkowym dla Gdyni, 

do niej zgłaszały się zakłady 
z Gdyni, Sopotu, Rumi, Re-
dy, Wejherowa. Aby utrzy-
mać porządek i dyscyplinę 
zabroniono spożywania al-
koholu na terenie stoczni. Z 
obawy przed pacyfikacją za-
kładu przez milicję czy woj-
sko, zorganizowano oddziały 
ochrony, pilnujące terenu 
stoczni. Wielu ludzi bało się, 
co będzie dalej, atmosfera 
była napięta.

Nieugięty kapłan
Odprawiona 17 sierpnia 

na terenie Stoczni im. Ko-
muny Paryskiej msza święta 
wpłynęła nie tylko na popra-
wę nastrojów, ale na umoc-
nienie robotników. Dzięki 
nieugiętemu kapłanowi, któ-
ry dodał im sił, poczuli się 

lepiej, a w stoczni panowała 
odtąd atmosfera niesamowi-
tej solidarności. 

Ks. Hilary Jastak, bo o 
nim mowa, proboszcz para-
fii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni (pochowany 
obok tego koscioła w centrum 
miasta - przyp. redakcji) bez 
wahania zgodził się odpra-
wić mszę św. dla strajkują-
cych w przeciwieństwie do 
niektórych innych księży. 

- Księdzu Jastakowi za-
wdzięczamy bardzo wiele, 
bo podczas mszy udzielił 
nam zbiorowej absolucji 
(rozgrzeszenie stosowane 
m.in. w razie niebezpieczeń-
stwa - przyp. redakcji), a 
jego poruszające kazanie u 
wszystkich wywołało łzy. To 

był przełom, teraz czuliśmy 
się silni i solidarni - mówi 
Henryk Mierzejewski.

Wolna drukarnia 
i radiowęzeł
Wejherowianin został de-

legatem Międzyzakładowe-
go Komitetu Strajkowego z 
siedzibą w stoczni gdańskiej.

- Jeździłem tam codzien-
nie, czasami nawet kilka 
razy jednego dnia. Brałem 
udział w obradach, a potem 
wracałem do Gdyni zdawa-
łem relacje. Komunikaty 
były przekazywane przez 
radiowęzeł i drukowane w 
stoczniowej drukarni, po-
dobnie jak ulotki.

Samowolne zajęcie siłą 
przez gdyńskich stoczniow-

Od lewej: Henryk Mierzejewski, Zygmunt Pałasz (obaj również na archiwalnych zdjęciach za nimi) i Jan 
Wojewski w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń w Wejherowie. Wchodząc tam od strony ul. Mic-
kiewicza można obejrzeć ciekawą wystawę, fotografie oraz inne pamiątki ze strajków w sierpniu 1980 roku. 
Na wystawie nie brakuje zdjęć i informacji na temat ks. Hilarego Jastaka, nazywanego kapelanem „Solidar-
ności” lub Królem Kaszubów.

ców radiowęzła i drukarni 
było bardzo ważnym osią-
gnięciem. W Gdańsku nie 
udało się tego zrobić. By móc 
skutecznie prowadzić strajk 
potrzebna była dobra łącz-
ność z załogą oraz innymi za-
kładami pracy. Opanowanie 
radiowęzła miało ogromne 
znaczenie ogłaszano komu-
nikaty, wysłuchano relacji z 
posiedzeń MKS. 

Jak czytamy w książce 
„Solidarna Gdynia” Danuty 
Sadowskiej i Edwarda Szmi-
ta: „Stoczniowcy, którzy byli 
o wszystkim informowani i 
mogli publicznie dyskutować 
czuli się autorami podejmo-
wanych decyzji…” 

Dokończenie na str. 13
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SPORT

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

    Krzysztof  Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - ŻONĘ. 

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie. 

PANU
KPT.  ALEKSANDROWI  PAWELCOWI 

Żołnierzowi 1 Morskiego Pułku Strzelców, 
biorącego udział w obronie Wybrzeża i Wejherowa w 1939 roku, 

Żołnierza Armii Krajowej, kombatanta II Wojny Światowej, 
noszącego od 2001 roku zaszczytny tytuł Weterana Walk o Wolność 

i Niepodległość Ojczyzny, uhonorowanego Medalem Miasta Wejherowa, 
ojca chrzestnego Sztandaru Batalionu Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie, 

z powodu śmierci

ukochanej  żony 
STANISŁAWY

wiernej Towarzyszki życia
łącząc się w bólu, wyrazy głębokiego współczucia

składają

K O N D O L E N C J E

PANU
ARTUROWI HUTNIKOWI

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

O J C A 
 

składa

    Krzysztof  Hildebrandt 
       Prezydent Miasta
           Wejherowa
wraz ze współpracownikami

REKLAMY I OGŁOSZENIA
W  PULSIE  WEJHEROWA

tel. 606  101 502,     
redakcja@pulswejherowa.pl

Radiowęzeł służył także 
do nagłośnienia koncertów 
aktorów gdyńskiego teatru 
lub występów samych stocz-
niowców. Od początku fa-
chową obsługą radiowęzła 
zajmował się Zygmunt Pa-
łasz, obecnie mieszkaniec 
Wejherowa. Razem z nim w 
radiowęźle podczas strajku 
pracowali Bogdan Zieliński 
i Rainchard Dewold.

Równie duże znaczenie w 
tych trudnych sierpniowych 
dniach odegrała Wolna Dru-
karnia Stoczni Gdynia oraz 
Poczta Strajkowa. 

15 postulatów
Centrum życia strajkowe-

go w gdyńskiej stoczni był 
plac przed budynkiem dy-
rekcji zakładu. Każdy mógł 
uczestniczyć w rozmowach, 
m.in. we wspólnym ustala-
niu treści postulatów. Już 
15 sierpnia gdyńscy stocz-
niowcy opracowali 17 postu-
latów. 15 z nich znalazło się 
na ostatecznej liście 21 żą-
dań, przedstawionych wła-
dzom podczas negocjacji w 
Gdańsku.

Henryk Mierzejewski był 
obecny w Sali BHP podczas 
popisywania Porozumień 
Sierpniowych 31 sierpnia. 
Potem zajął się organizo-
waniem „Solidarności” w 
gdyńskiej stoczni, pracując 
społecznie, kosztem pry-
watnego życia i rodziny. Był 
delegatem na I Zjeździe „So-
lidarności” w hali „Olivia” w 
Gdańsku w 1981 roku. 

W stanie wojennym inter-
nowany w obozie Strzebielin-
ku poznał tam późniejszego 
prezydenta Polski, śp. Le-
cha Kaczyńskiego. Pan 
Henryk zaangażował się 
również w organizowanie 
pierwszych wyborów samo-
rządowych w Wejherowie.

Z kolei organizowaniem 
struktur „Solidarności” w 
wejherowskiej oświacie za-
jął się, wraz z żoną Bożeną, 
wejherowianin Jan Wo-
jewski. Jego wspomnienia 
z tamtego czasu zamieści-
my w kolejnym wydaniu 
„Pulsu Wejherowa”.

Anna Kuczmarska

Dokończenie ze str. 12

Gorący
Sierpień 80

Spotkanie z Elaną rozpoczęło się od ataków gospodarzy 
i przytłaczającej przewagi. Jednak to goście w 30. minucie 
gry zdobyli gola z rzutu karnego. Sędzia dopatrzył się prze-
winienia w polu karnym przez piłkarza Gryfa. 

W 39. minucie wyrównującą bramkę z rzutu wolnego 
zdobył P. Kołc, a minutę później K. Włodyka strzelił drugą 
bramkę dla Gryfa. Druga połowa to wyrównany pojedynek, 
a w 56. Minucie A. Liberacki po podaniu z rzutu rożnego 
zdobył trzeciego gola. Po utracie bramki goście zaczęli groź-
niej atakować, ale bez rezultatów.

Natomiast w Łodzi w starciu z Widzewem, w którym gra-
ją nadal „emeryci” z ekstraklasowej drużyny, nie było tak 
łatwo i Gryf Wejherowo doznał pierwszej ligowej porażki. 
Honorową bramkę w 38. minucie zdobył D. Rogalski. Dwie 
minuty później padło wyrównanie. W drugiej połowie Wi-
dzew pokazał jednak klasę i różnicę w wyszkoleniu oraz 
doświadczeniu ligowym. Łodzianie strzeli bramkę i sku-
tecznie bronili wyniku. W doliczonym czasie w polu karnym 
wywalczyli jeszcze rzut karny i było po meczu.

Gryf Wejherowo: Więckowicz - Brzuzy, Gulczyński, Wic-
ki, Liberacki, Goerke (Czychowski) - Włodyka (Koziara), 
Kołc, Ryk (Bury), Chwastek (Ewertowski) - Rogalski.

Piłka nożna. Druga liga

Mocny Widzew
Gryf Wejherowo na własnym boisku po-

konał Elanę Toruń 3:1. W miniony weekend 
wejherowianie pojechali do Łodzi na mecz 
z Widzewem i doznali porażki 3:1.

Inauguracja była bardzo 
udana, a luzinianie pokazali 
skuteczność i chęć do otwar-
tej gry. Z liderem w Słupsku 
od początku meczu piłkarze 
Wikędu zagrali bardzo mą-
drze i twardo. W obronie 
para środkowych obrońców 
bardzo dobrze radziła sobie 
z napastnikami gości. 

Pierwsza połowa to kil-
ka dogodnych sytuacji go-
spodarzy i nieciekawa gra 
gości. Druga połowa wyglą-
dała podobnie. Lepiej pre-
zentował się również zespół 
Wikędu. Jednak to goście 
po wykopie z własnej poło-

Piłka nożna. Czwarta liga

Trudny początek
rozgrywek

Drużyna Wikęd Luzino na inaugurację 
rozgrywek pokonała Gedanię Gdańsk 3:2. 
15 sierpnia przegrali z Gryfem Słupsk 0:1, a 
w ostatnim pojedynku w Gdańsku zremiso-
wali z Jaguarem 1:1.

wie i wygranej główce zdo-
byli bramkę. 

W Gdańsku mecz z Jagu-
arem to ciężko wywalczony 
punkt. W pierwszej połowie 
lepiej radzili sobie goście, 
którzy za sprawą gola K. 
Opłatkowskiego, wyszli na 
prowadzenie. 

W drugiej części zdecy-
dowanie lepiej radzili sobie 
zawodnicy Jaguara i w 53. 
minucie wyrównali. 

W najbliższą sobotę 25 
sierpnia o godz. 11.00 na 
stadionie w Luzinie, Wi-
kęd zagra ze spadkowiczem 
z III ligi - GKS Przodkowo.

Znakomicie rozpo-
częły sezon podopiecz-
ne trenera Sylwestra 
Piątka, czyli piłkarki 
GOSRiT Luzino.

Na inaugurację rozgry-
wek w  III lidze kobiet po-
mimo, że grały w mocno 
osłabionym składzie,  po-
konały Potok Pszczółki 
7:0. Gole dla GOSRiT Lu-
zino zdobyły: Natalia Klas 
- 4, Ewelina Barra, Milena 
Fajter, Oliwia Potrykus po 
jednej bramce.

W najbliższy weekend 
nasze piłkarki będą odpo-
czywać od rozgrywek li-
gowych, reprezentując 
województwo pomorskie na 
Igrzyskach Krajowych LZS 
w Siedlcach, gdzie rywali-
zować będą o tytuł Mistrza 
Polski LZS 6-piłkarskich.

Piłka nożna 
Ostre 
strzelanie
kobiet
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Luzino stało się po raz kolejny stolicą Baśki. 
W hali widowiskowo-sportowej odbył się turniej 
o Mistrzostwo Europy, rozgrywany wg obowią-
zujących przepisów gry - Baszka Méster Sport. 

Mistrzem Europy został Wacław Frankowski z Donimie-
rza. Drugie miejsce zajął Ryszard Koziróg (Baśka Białogóra), 
trzecie Jacek Pohl (Sokoły Rumia). 

Turniej par wygrali Elżbieta Kruk i Gerhard Skelnik - Asy 
Kamień, wyprzedzając Daniela i Wacława Frankowskich z 
Donimierza, Zenona Kulczyńskiego i Jerzego Piaskowskiego 
- WLKS Przeźmierowo.  

Najlepszym zespołem Mistrzostw Europy został Relax 
Runowo. Wśród najlepszych zespołów turnieju sklasyfiko-
wano następujące zespoły: Donimierz, AS PIK I Chełmża, 
Marwoje Gdańsk, Asy Kamień, Klimek Grudziądz, Rekowia-
nie Rekowo Górne i Marwoje II Gdańsk.

Z drużynami chłopców 
rywalizowały też drużyny 
dziewcząt. Z rocznika 2004 
i młodsi wystartowało w 8 
zespołów. Zagrały także eki-
py ze Słupska, Gdyni, Sopo-
tu. Najlepszą reprezentacją 
była drużyną „MIKA” , któ-
ra grała w składzie: Szymon 
Nowicki, Michał Daszke, 
Olgierd Kobiak, Tymoteusz 
Sternicki i Igor Benich.

Z turnieju wystąpili lo-
kalni artyści hip-hopowi: 
„Noniemoge”, „Luzbukse”. 

W kategorii OPEN zagra-
ło 12 zespołów, czyli ponad 
80 uczestników. Zespoły 
mogły być mieszane, więc 
wystąpiła ekipa żeńska pod 
nazwą „Red Girls”. Zwy-
cięzcą został team „Wazo-
niarze” w składzie: Łukasz 
Kociołek, Jędrzej Szymań-
ski, Mateusz Nitsche, Jacek 
Chojnacki, Jacek Pałubic-
ki, Jakub Nowaczek oraz 
Kacper Bednarczyk. Drugie 

Wejherowska Noc Basketu

Wygrali Wazoniarze 
Na terenie zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie odbył 

się turniej koszykówki pod nazwą „Wejherowska Noc Basketu”. Była to pierwsza tego ty-
pu impreza w naszym mieście i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W zawodach wzięło 
udział ok. 130 uczestników. Organizatorem był UKS Basket Ósemka Wejherowo.

miejsce zajęli „Tylko siatkę 
słychać”, a trzecie „Nieobli-
czalni Gdynia”. 

W zawodach został roze-
grany także konkurs rzutów 
za trzy punkty, który wygrał 
Jakub Bogusz (zawodnik 
UKS Ósemki, Mistrz Polski 
Kadetów w 2002 r. oraz brą-

zowy medalista Mistrzostw 
Polski Juniorów w 2004 r. 
Największym sukcesem Ku-
by w koszykówce seniorskiej 
było Mistrzostwo Polski z 
Prokomem Treflem Sopot w 
sezonie 2005/2006. 

Najlepsze ekipy otrzy-
mały puchary ufundowane 

przez Starostwo Powiato-
we w Wejherowie. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiąt-
kową koszulkę, ufundowa-
ną przez Urząd Miasta w 
Wejherowie. Nagrody w naj-
młodszej kategorii wręczał 
zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz. 

Baśka w Luzinie

Relax Runowo 
grał najlepiej
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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 wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E

Redaktor naczelna: 
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502,   e-mail: 
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,  
ul. Polna 3/41  
(w siedzibie firmy  „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem 
- tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy 
w terenie):    606 101 502

Druk:  Express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
ISSN: 2083-5671

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

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

O G Ł O S Z E N I E

Uczestnicy kolonii trenowali, przygotowując się do nad-
chodzących zawodów oraz wypoczywali nabierając sił do 
nadchodzącego roku szkolnego. Wsród atrakcji był udział w 
Turnieju Rycerskim w Bytowie. Była to wyjątkowa podróż 
w czasie i nauka historii, a także spotkanie z rycerzem ...z 
Wejherowa.

Kadra trenerska czuwała nad szkoleniem młodych za-
wodników oraz wypełniała wolny czas licznymi konkursa-
mi, grami i zabawami nad wodą. Specjalnym gościem była 
Lila Kruszyńska-Piłat, wielokrotna medalistka Mistrzostw 
Polski, Europy oraz Świata, która szkoliła dzieci w kata. 
Dzieci z Stowarzyszenia Sportów Walki mogły korzystać z 
wielu atrakcji o dzięki dotacjom Urzędu Miasta Wejherowa 
oraz Starostwa Powiatowego.

Karate shotokan

Zabawy i treningi
Dzieci z Wejherowa i okolic trenujące w 

Stowarzyszeniu Sportów Walki Shotokan w 
Wejherowie przebywały na koloniach spor-
towych nad jeziorem Mausz.

Drużyna rywalizować będzie z: Galaxy Białystok, Chro-
bry Międzyzdroje, Luvenia Luboń, LUKS Chełmno, Dojlidy 
Białystok, Noteć Inowrocław, AZS PWSiP Łomża, Dwójka 
Rawa Mazowiecka, GLKS Nadarzyn. Jest to historyczny 
sukces klubu, co niestety wiąże się z dużymi nakładami fi-
nansowymi. 

Ciesząc się z tego sukcesu szukani są sponsorzy, którzy 
pomogliby pokazać się naszym zawodniczkom na arenie 
ogólnopolskiej. Warto dodać, że luziński klub jest teraz dru-
gą siłą na Pomorzu.

Tenis stołowy

Awans do I ligi
Nie lada sukces osiągnęły tenisistki stoło-

we GOSRiT Luzino. Podopieczne Waldemara 
Płotki, wobec wycofania się z rozgrywek MKS 
Jedynka Łódź, otrzymały od Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego awans do prestiżowych 
rozgrywkach.

Biegali zawodowcy, ama-
torzy oraz całe rodziny w bie-
gach towarzyszących. Pierwszy 
na metę Kaszubskiego Biegu 
Lesoków, spośród 284 startują-
cych, wbiegł Adam Głogowski z 
Gdyni. Za nim kolejno Andrzej 
Kuśmirek z Czaplinka oraz Da-
wid Garski z Dąbia. Wśród Pań 
zwyciężyła Monika Kujawska 
z Żukowa. Na miejscu 2. Alicja 
Misiak z Susza, a na miejscu 3. 
Aleksandra Baranowska-Trza-
sko z Gdyni.

Kaszubski Bieg Lesoków był 
ósmą spośród dwunastu im-
prezą tegorocznego, VI Cyklu 
Kaszuby Biegają. Kolejny etap 
Największej Imprezy Biegowej 
Polski Północnej już za tydzień 
w sobotę w Bąkowie – gmina 
Kolbudy.

Wyniki na stronie: https://
zapisy.info/wyniki/69/pliki_
wynikow

Kaszuby 
biegają

W Szemudzie 18 sierp-
nia odbyły się kolej-
ne zmagania w ramach 
Cyklu Kaszuby Biegają 
2018. Na startach stanę-
ło łącznie 373 zawodni-
ków z całej Polski. 
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WTBS sp. z o.o.   Wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/
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Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

SPORT

Mistrzami Europy Cen-
tralnej zostali Ukraińcy 
- Olexii Novikov i Yuriy 
Ogonovskiy (21 pkt), którzy 
„rzutem na taśmę” w ostat-
niej konkurencji pchnięcia 
kulą, wyprzedzili Polaków 
(19 pkt). Trzecie miejsce 
zdobyli strongmani z Nie-
miec - Raffael Gordzielik i 
Sebastian Kraus (11 pkt), a 
na czwartym uplasowali się  
Czesi - Jiri Vytiska i Cest-
mir Sima (9 pkt).

Kibice, którzy oglądali 
zawody na wejherowskim 
stadionie oprócz widowi-
skowych konkurencji mieli 
okazję skorzystać z dodat-
kowych atrakcji. Mogli też 
zobaczyć Mariusza Pudzia-
nowskiego, który sędziował 
podczas Mistrzostw.

Mateusz Ostaszew-
ski i Robert Cyrwus 
zdobyli tytuły wi-
cemistrzów Europy 
Centralnej Strong-
man 2018 podczas 
mistrzostw rozegra-
nych w sierpniu w 
Wejherowie.

Strongman

Zawody 
siłaczy

Fot. Starostwo w Wejherowie

 Kursy kat.  A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
23 sierpnia oraz 6 września 2018 r.

R E K L A M A

Uczestnicy będą rywalizować na dziewięciu  trasach pieszych i 
rowerowych, m.in. przystosowanych dla rodzin z dziećmi oraz dla 
osób początkującyc. Najdłuższe trasy rywalizują w ramach Pucha-
ru Polski. Rajd „Z kompasem” to wspaniała rodzinna zabawa, moc-
ny wysiłek dla sportowców, nauka błądzenia dla początkujących, 
kilometry spędzone w marszu lub na rowerze na łonie przyrody. 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja - na stronie interneto-
wej Rajdu: www.zkompasem.pl

Z kompasem 
do Gniewina

Za miesiąc, 22 i 23 września gniewiński klub „Z 
kompasem” zaprasza na piętnasty rajd,  którego 
uczestnicy będą odkrywać  ślady pobytu Hiszpa-
nów na Kaszubach.


