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Ruch Społeczny Wolę Wejherowo
rozpoczął kampanię wyborczą

Krzysztof Hildebrandt
kandyduje na Prezydenta
Hala otwarta
Pełnowymiarową halę z widownią dla 288 osób
i zapleczem sanitarno-socjalnym, a także boisko
do piłki ręcznej, salę fitness i siłownię uroczyście
otwarto w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Zakończenie jednej
z największych inwestycji powiatu w obecnej kadencji, połączono z wojewódzką inauguracją roku
szkolnego 2018/2019. 			
Str. 5

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
ogłosił, że będzie ponownie ubiegał się o ten zaszczytny urząd podczas spotkania oficjalnie inaugurującego kampanię wyborczą Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo. Krzysztof
Hildebrandt jest niewątpliwe zdecydowanym faworytem jesiennych wyborów na Prezydenta
Wejherowa.
Podczas spotkania 12 września br. zaprezentowali się też kandydaci Wolę Wejherowo do Rady Miasta Wejherowa. To zarówno doświadczeni samorządowcy pełniący już obowiązki radnych, jak i sporo
nowych osób. Ruch Społeczny Wolę Wejherowo, którego liderem jest Krzysztof Hildebrandt to najsilniejszy
komitet wyborczy w Wejherowie.
Najważniejsze zasady działania oraz istotę i sens zamierzeń Krzysztofa Hildebrandta oraz Wolę
Wejherowo oddaje przesłanie skierowane do mieszkańców, stanowiące hasło kampanii: WSPÓLNIE
ZMIENIAMY WEJHEROWO.
Podczas spotkania zaprezentowany został przygotowany wspólnie z mieszkańcami PROGRAM DLA
WEJHEROWA. 			
Str. 3

Piękna wieś
W powiatowym etapie konkursu „Piękna
Wieś Pomorska” w tym roku zwyciężyło Bożepole Wielkie w gminie Łęczyce.
Drugie miejsce zajęło Kopalino w gminie Choczewo, a trzecie ex-aequo Bojano w gminie Szemud i
Zbychowo w gminie Wejherowo.
Tytuł najpiękniejszej zagrody otrzymało gospodarstwo z Borkowa Lęborskiego. Dbają o nie wspólnie
Monika Stanicka i jej partner, pan Marek.
Bożepole Wielkie będzie reprezentować powiat
wejherowski w wojewódzkim etapie konkursu.
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AKTUALNOŚCI
Kolejna wspólna inwestycja

Nowe rondo poprawi
bezpieczeństwo
Zakończyła się kolejna ważna inwestycja realizowana wspólnie
przez Powiat Wejherowski i Miasto Wejherowo. Na skrzyżowaniu
ulic: Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 Marca w Wejherowie powstało rondo, które poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Prace
budowlane
na
skrzyżowaniu rozpoczęły się
na początku maja i miały zakończyć się pod koniec lipca.
Jednak podczas robót ziemnych ekipy napotkały na
wiele niezidentyfikowanych
kolizji. Dlatego inwestycja
trwała do końca sierpnia.
Ruch jest płynny
- Cieszę się, że udało się
zrealizować tę inwestycję
- mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius. - Nie
ukrywam, że podczas realizacji zadania napotkaliśmy
na problemy, ale ostatecznie rondo, znacznie popra-

wiające bezpieczeństwo na
tym skrzyżowaniu, zostało zbudowane. Ruch został
upłynniony i bezpiecznie
mogą poruszać się zarówno
kierowcy, piesi i rowerzyści.
W najbliższym czasie planujemy kolejną inwestycję
- budowę drugiego ronda,
które połączy ulicę 12 Marca z ulicą Sikorskiego. Jest
już projekt, na który również
będziemy ubiegać się o rządowe dofinansowanie.
Jak zaznaczył podczas
otwarcia ronda prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, dzięki współpra-

cy z powiatem realizowane
są inwestycje drogowe, które usprawniają komunikację
i poprawiają bezpieczeństwo
na terenie miasta.
- To skrzyżowanie było
miejscem niebezpiecznym,
gdzie często dochodziło do
stłuczek - mówił prezydent
Krzysztof Hildebrandt. Utrudniony był zwłaszcza
wyjazd z ulicy 12 Marca ze
względu na ograniczoną widoczność.
Dobra współpraca
W Wejherowie powstaje
coraz więcej rond w miejscach niebezpiecznych i

W oficjalnym odbiorze inwestycji uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego, miasta Wejherowa oraz wykonawcy, którym było konsorcjum Kruszywo
sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o.

trudnych do pokonania. Jest
to możliwe dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy miasta z powiatem.
- Wspólnie przygotowujemy dokumentację i finansujemy te inwestycje - dodaje
K. Hildebrandt. - W ten sposób wybudowano rondo na
skrzyżowaniu ulic: Ofiar
Piaśnicy, Lelewela i Granicznej, a w trakcie budowy jest rondo w ul. Chopina
na skrzyżowaniu z ulicami:
Staromłyńską i Nadrzeczną.
Wkrótce będziemy wspólnie
budować rondo na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul.
12 Marca, co jest bardzo ważne ze względu na budowany
Węzeł Śmiechowo (Zryw).
Patron ronda
Nowe rondo prawdopodobnie wkrótce zyska także
patrona.
- Złożyłem wniosek do prezydenta Wejherowa o nadanie
imienia ks. Mateusza Jana
Judyckiego nowo oddanemu
rondu u zbiegu ulic Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12

W ramach inwestycji mieszkańcy zyskali nie tylko bezpieczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Powstały również wyspy
rozdzielające pasy ruchu, chodniki oraz ścieżka rowerowa, która stanowi połączenie szlaku wzdłuż rzeki Cedron ze ścieżką
na ulicy 12 Marca. Ponadto zagospodarowana została zieleń
wokół skrzyżowania i nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała łącznie 2,7 mln złotych, z czego 1,1 mln zł stanowiły środki
powiatu, 1 mln zł dołożyło miasto Wejherowo, a ponad 600 tys.
zł pochodziło z rządowej dotacji.

Marca w Wejherowie - potwierdza członek Zarządu
Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel. - Ksiądz Judycki
to człowiek bardzo zasłużony dla miasta. Szczególnie
w początkowym okresie jego
funkcjonowania, angażował
się w życie społeczne Wejherowskiej Woli (obecnie Wejherowa). Był przyjacielem
Jakuba Wejhera, pierwszym
urbanistą Wejherowa, inicjatorem budowy Kalwarii Wejherowskiej oraz fundatorem
najstarszej kaplicy, pochodzącej z 1649 r. - Pierwszy
upadek Chrystusa. Nada-

nie rondu imienia księdza
Mateusza ma znaczenie ze
względów topograficznych,
ponieważ każdy mieszkaniec
wie, że w tym miejscu znajduje się ulica Judyckiego.
Ważne dla mieszkańców
- Jestem mieszkańcem
tej dzielnicy. To było dla
nas niebezpieczne i trudne
skrzyżowanie, ale teraz się
to zmieniło - mówi radny
miejski Wojciech Kozłowski. - W imieniu mieszkańców chcę podziękować za
wspólną inwestycję Powiatu
i Miasta, za realizację naszych wniosków.

Nowy autobus MZK z białym wyświetlaczem

40 pojazdów w ciągu 20 lat

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie wprowadził do eksploatacji nowy
autobus. Prezentacja pojazdu odbyła się przed ratuszem.
Prezydent
Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
pogratulował
prezesowi
spółki Czesławowi Kordelowi oraz całej załodze
nowego nabytku.
- W okresie 20 lat funkcjonowania MZK Wejherowo
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kupiliśmy 40 autobusów, 34
- fabrycznie nowe, a 6 używanych. Z tych 34 pojazdów 24
to autobusy marki Solaris.
Mamy 8 autobusów czwartej generacji i 8 klimatyzowanych - informuje Czesław
Kordel, prezes Zarządu MZK

Sp. z o.o. w Wejherowie. Nowy autobus kosztował 870
tys. bez podatku VAT i został zakupiony ze środków
wypracowanych przez załogę spółki.
Pojazd jest wyposażony w
czujnik automatyczny świa-

teł mijania, sensor deszczu
automatycznie uruchamiający wycieraczki, podświetlane LED-owo stopnie
schodowe, a także nowy biały wyświetlacz, czym będzie
odróżniał się od pozostałych
autobusów.

Prezydent K. Hildebrandt i prezes MZK - Cz. Kordel.
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AKTUALNOŚCI
Ruch Społeczny Wolę Wejherowo rozpoczął kampanię wyborczą

Krzysztof Hildebrandt
kandyduje na Prezydenta

Kandydaci
do Rady Miasta
z Komitetu
Wyborczego Wyborców
Wolę Wejherowo
Krzysztofa
Hildebrandta

Fragmenty wystąpienia KRZYSZTOFA HILDEBRANDTA - lidera Ruchu
Społecznego Wolę Wejherowo i kandydata na Urząd Prezydenta Miasta
Wejherowa:
Dziś oficjalnie rozpoczynam razem z Ruchem Społecznym Wolę Wejherowo
kampanię przed wyborami
samorządowymi zaplanowanymi na 21 października 2018 roku.
Tak jak wcześniej deklarowałem, będę ponownie
ubiegał się o urząd Prezydenta Miasta Wejherowa. Dziękuję Mieszkańcom
Wejherowa za dotychczasową współpracę i wsparcie.
Dzięki Państwa zaufaniu
od wielu lat wspólnie realizujemy program rozwoju
naszego miasta. W tym czasie wiele razem osiągnęliśmy. Po prostu WSPÓLNIE
ZMIENIAMY WEJHEROWO.
Jesteśmy
w
trakcie
wprowadzania
pozytywnych zmian i zamierzam
dokończyć wszystkie trudne i wielkie inwestycje,
które rozpocząłem i za które czuję się odpowiedzialny.
Traktuję to jako swoje zobowiązanie wobec Mieszkańców Wejherowa.

Przed nami również nowe wyzwania. Chcę razem
z Ruchem Społecznym
Wolę Wejherowo spełnić
kolejne oczekiwania wejherowian. Od wielu lat
spotykamy się i na bieżąco
rozmawiamy z Mieszkańcami. W efekcie jesteśmy
bogatsi o nowe pomysły i
propozycje wejherowian,
które wprowadziliśmy do
naszego programu. Wspólnie z Mieszkańcami przygotowaliśmy PROGRAM
DLA WEJHEROWA.
To program Mieszkańców i dla Mieszkańców,
będący połączeniem kontynuacji dotychczasowych
działań i świeżego spojrzenia na miasto.
***
Dotychczas razem z Ruchem Społecznym Wolę
Wejherowo udowodniłem,
że dotrzymujemy słowa i
obietnic wyborczych, z których wejherowianie odnoszą
korzyści. Jesteśmy poważnym ruchem społecznym,

PROGRAM DLA WEJHEROWA
- główne punkty to:

• MIESZKAŃCY DECYDUJĄ
• DROGI I CHODNIKI
• BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
• CZYSTE POWIETRZE
• NOWOCZESNA SZKOŁA
• OFERTA DLA RODZIN
• PROGRAM DLA SENIORÓW
• KOMFORT ŻYCIA
• FUNDUSZE NA ROZWÓJ
Program jest szczegółowo rozbudowany
o konkretne cele i propozycje działań - więcej na:
www.wolewejherowo.pl

skuteczni, wiarygodni, przewidywali i aktywni. Trudno
zaprzeczyć, że Wejherowo
rozwinęło się i wypiękniało. Widać to chociażby na
ulicach naszego miasta
***
Pragnę podkreślić, jak
bardzo ważne jest, aby prezydent miał wsparcie w
radnych. Dla sprawnego i
skutecznego działania, dla
efektywnego rozwiązywania problemów Mieszkańców kluczowa jest stabilna
większość, z którą może
współpracować prezydent,
zwłaszcza przy realizacji
czekających nas dużych i
skomplikowanych inwestycji. Cenne są propozycje,
pomysły i uwagi radnych.
Zawsze mogłem liczyć na
radnych z Wolę Wejherowo,
którzy wnieśli duży wkład w
rozwój miasta.
Przedstawiam Państwu
zespół Wolę Wejherowo,
najlepszych
kandydatów
do Rady Miasta Wejherowa
na kadencję 2018-2023. To

OKRĘG NR 1
Północno-zachodnia
część Wejherowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zarówno doświadczeni samorządowcy pełniący już
obowiązki radnych, jaki i
wiele nowych osób. Mieszkańcy w różnym wieku,
wielu profesji i zawodów, z
różnorodnymi dokonaniami, doświadczeniami i drogą
życiową, a przede wszystkim z ciekawymi pomysłami, pasją i zaangażowaniem
w pracy na Państwa rzecz.
To autentyczna reprezentacja wejherowian.

Szanowni Mieszkańcy!
Proszę o obiektywną ocenę mojej dotychczasowej
pracy i Ruchu Społecznego
Wolę Wejherowo oraz naszego programu i kandydatów.
Proszę o dalsze zaufanie
i Państwa głos. Zapraszam
do udziału w wyborach.
Pamiętajmy, że
WSPÓLNIE
ZMIENIAMY
WEJHEROWO!

Krzysztof Hildebrandt
Paweł Formela
Krzysztof Gajewski
Teresa Malinowska
Bartłomiej Frey
Elżbieta Chylak
Dorota Chodubska

OKRĘG NR 2
Północno-wschodnia
część Wejherowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beata Rutkiewicz
Henryk Kanczkowski
Henryk Jarosz
Czesław Kukowski
Dorota Ściślak
Jarosław Kierznikowicz
Izabela Sikora
Mariusz Łupina

OKRĘG NR 3
Południowo-wschodnia
część Wejherowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wojciech Kozłowski
Piotr Bochiński
Beata Dymarczyk
Marta Czoska
Mateusz Makurat
Sonia Skiba
Ryszard Nalepka

OKRĘG NR 4
Południowo-zachodnia
część Wejherowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arkadiusz Kraszkiewicz
Olga Tomaszewska
Dariusz Kreft
Justyna Ostrowska
Iweta Włodarczak
Radosław Jeżowski
Marek Kukuczka

Sala „Atlantic” w Wejherowie zgromadziła na spotkaniu oficjalnie inaugurującym początek kampanii
wyborczej Krzysztofa Hildebrandta i Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo licznie przybyłych Mieszkańców
Wejherowa, aktywistów miejskich, przedstawicieli różnych organizacji i środowisk, działaczy osiedlowych.
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INWESTYCJE
Na ulicach Wejherowa

Jaśniej, wygodniej
i bezpieczniej
Wejherowskie ulice zmieniają się, nie tylko pod względem estetycznym. Dzięki nowym
rondom (piszemy o tym na str. 2), nowym chodnikom i lepszemu oświetleniu, stają się
przede wszystkim bardziej bezpieczne, a także wygodne.

W SP nr 5 w Wejherowie

Bezpieczniej jest m.in na
przejściach dla pieszych,
które zostały doświetlone.
Miasto zainstalowało nowe
lampy na pięciu przejściach:
przy ul. Wniebowstąpienia (na skrzyżowaniu z
ul. Śmiechowską), przy ul.
Dworcowej (przy Filharmonii Kaszubskiej), przy ul.
Pomorskiej (na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Wybrzeża i ul. Kochanowskiego),
przy ul. Nadrzecznej (przy
Domu Działkowca).

Nowa sala
integracyjna
Sala integracji sensorycznej dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem i innymi zaburzeniami,
funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 5.

Lepsza widoczność

Oświetlenie
zapewnia
kierowcy lepszą widoczność
pieszego, a pieszemu - lepszą widoczność zbliżających
się pojazdów.
Inwestycja kosztowała
miasto 100 tys. zł, z czego
powiat przekazał 40 tys. zł
na przejścia znajdujące się
na drogach powiatowych:
Pomorskiej, Wniebowstąpienia i Dworcowej.
- Nowe oświetlenie ma
na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie na
przejściach, gdzie na wypadki narażone są dzieci mówi Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Stąd doświetlono przejścia znajdujące się
przy szkołach lub w miejscach, gdzie najczęściej
przechodzą dzieci uczęszczające do szkół. Znacząca
cześć wypadków z udziałem pieszych zdarza się po
zmroku, dlatego nowa instalacja ma poprawić bezpieczeństwo ruchu w tych
rejonach.

Będzie więcej lamp

Władze miasta już planują kolejne tego rodzaju inwestycje. Uzgodniono
harmonogram tych działań,
razem z Komisją Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa.

Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
RM Henryk Jarosz na jednym z doświetlonych przejść dla pieszych.

- Dzięki informacjom
wejherowskiej Straży Miejskiej dotyczącym oświetlenia przejść dla pieszych pod
kątem bezpieczeństwa, wytypowaliśmy miejsca najbardziej niebezpieczne, które
dzięki środkom z miasta i
powiatu udało się doświetlić - mówi Henryk Jarosz.
- Dodatkowe oświetlenie
sprawia, że pieszy - zwłaszcza wieczorem jest bardziej
widoczny dla kierującego.

Wyremontowany
chodnik

Na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych
wpływają także remonty i
modernizacje ulic. Obecnie
trwają prace projektowe,
dotyczące przebudowy ul.
Inwalidów Wojennych wraz
z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego i
przebudową ulic na osiedlu
Przyjaźni.
Pierwszym, już widocznym etapem prac jest re-

mont chodnika przy ul.
Inwalidów Wojennych.
- Szanujemy opinie i
słuchamy
mieszkańców,
stąd decyzja o remoncie
chodnika, o którą zwracali się mieszkańcy tej części
miasta - podkreśla Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wyremontowaliśmy chodnik o
dł. ponad 260 wraz ze zjazdami do budynków wielorodzinnych. Jesteśmy w
trakcie wykonywania projektu układu drogowego
ulic Inwalidów Wojennych Sobieskiego - Przyjaźni. Ta
kompleksowa inwestycja w
powiązaniu z Węzłem Wejherowo (Kwiatowa), spowoduje dalsze usprawnienia w
ruchu w naszym mieście.
- Ten chodnik, łączący
ulice Sobieskiego oraz Zachodnią, znajduje się przy
ruchliwej drodze, przy której mieści się jedna z największych szkół w powiecie

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa
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wejherowskim - dodaje Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Dla bezpieczeństwa i komfortu pieszych,
udało się przebudować ten
chodnik, tak jak obiecał
mieszkańcom
prezydent
Wejherowa. Koszt tej inwestycji to 124 tysięcy zł.

Od kanalizacji
do zieleni

Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Inwalidów Wojennych wraz z
budową ronda w ulicy Sobieskiego i przebudową ulic
na Osiedlu Przyjaźni zostanie zakończona w roku 2019.
W ramach modernizacji
ul. Inwalidów Wojennych i
pozostałych ulic, powstanie
infrastruktura m.in. kanalizacja deszczowa, energetyczna, nowa nawierzchnia,
powstanie chodnik po drugiej
stronie ulicy oraz miejsca postojowe. Zagospodarowana
zostanie także zieleń.

Wyposażona w odpowiednie przyrządy sala może być także wykorzystana do zajęć z zakresu profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się.
- Najważniejszym celem, jaki ma spełniać sala integracji
sensorycznej, jest poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez nowoczesną terapię - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Sala stwarza nowe możliwości
terapeutyczne dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami czy niepełnosprawnością ruchową.
- Człowiek odbiera rzeczywistość wszystkimi zmysłami
jednocześnie, a dziecko poznaje świat dotykając, słuchając,
smakując i obserwując - mówi Beata Dampc, dyrektor SP
nr 5. - Aby doświadczać świata i uczyć się, nasze zmysły muszą ze sobą współpracować i tworzyć sprawny mechanizm.
Zdaniem specjalistów, w prawidłowym rozwoju dziecka
niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem
naukowej zabawy. Przez zabawę, przyjemną i interesującą dla
dziecka, dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń, co pozwala na lepszą organizację działań.

Zlot Emerytów
Nauczycieli
19 września Wejherowo będzie gościć ponad
300 emerytów i rencistów - członków Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Goście przybędą z
całego województwa pomorskiego na doroczny
tradycyjny Zlot Emerytów Nauczycieli.
Uczestnicy Zlotu zwiedzą miasto, jego zabytki i okolice.
Goście przyjeżdżają na zaproszenie lokalnej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, a w organizacji pobytu w Wejherowie
pomocą służą władze powiatu wejherowskiego i miasta, za
co Sekcja ZNP składa podziękowania.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie z nową halą

Spełnione marzenia

Pełnowymiarowa hala, widownia z 288 miejscami siedzącymi, zaplecze sanitarno-socjalne, boisko do piłki ręcznej, sala fitness, czy siłownia - tak w wielkim skrócie wygląda
jedna z największych inwestycji zakończona przez powiat w obecnej kadencji, która była realizowana w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. 3
września br. w tej placówce odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019,
połączona z oddaniem do użytku nowej hali sportowej.
Budowa trwała niespełna czternaście miesięcy - 2
czerwca 2017 r. podpisano
umowę z wykonawcą, firmą WOJ-MAR. W ten sposób zaczął się nowy etap w
historii placówki, która we
wrześniu 2015 r. obchodziła
70-lecie swojej działalności.
Łączny koszt budowy hali
sportowej wraz z wyposażeniem wyniósł blisko 10
mln zł, z czego 3,2 mln zł
pokryło dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury
sportowej - edycja 2017.
W nowej hali prowadzone będą nie tylko zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne.
Obiekt umożliwi rozszerzenie współpracy z klubami
sportowymi: m.in. Tytani
Wejherowo, Gryf Wejherowo czy Błękitni Wejherowo.
Ponadto z sali sportowej korzystać będzie mogła również społeczność lokalna.
Obiekt umożliwi organizację zawodów sportowych o
zasięgu krajowym lub międzynarodowym.
W uroczystości otwarcia hali sportowej udział
wzięli m.in.: Wicepremier
Jarosław Gowin, Wojewoda Pomorski Dariusz
Drelich, ks. abp Sławoj
Leszek Głódź, Pomorski
Kurator Oświaty Monika
Kończyk, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius,
Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki, Dyrektor
PZS nr 4 w Wejherowie Anna Wilk, właściciel firmy
Woj-Mar Mariusz Gustowski - główny wykonawca
inwestycji oraz młodzież i
zaproszeni goście.
- Cieszę się, że w roku
100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości tak historyczne wydarzenie dzieje
się w Wejherowie, w Powiatowym Zespole Szkół nr 4.

To zakończenie wieloletnich starań, by w Powiecie
Wejherowskim powstał nowoczesny obiekt sportowy,
gdzie młodzież będzie mogła
rozwijać swoje pasje sportowe i trenować w profesjonalnych warunkach - mówiła
podczas wojewódzkiej inauguracji roku Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Warto przypomnieć, że w
PZS nr 4 w Wejherowie realizowane były dwa zadania
jednocześnie, tj. powstawała pełnowymiarowa hala sportowa oraz kompleks
sześciu pracowni zawodowych w ramach projektu
podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim. Na to
zadanie samorząd pozyskał
rekordową kwotę 24,2 mln
zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
- Powiatowy Zespół Szkół
nr 4 w Wejherowie jest jedną
z większych placówek oświatowych w powiecie wejherowskim, aktualnie kształci
ponad tysiąc stu uczniów.
Nowoczesna hala jest ziszczeniem wieloletnich marzeń
całej społeczności szkolnej
- powiedziała w trakcie uroczystości Dyrektor PZS nr 4
w Wejherowie Anna Wilk.
Podczas wydarzenia Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius zaznaczyła, że realizacja tak ważnego przedsięwzięcia była możliwa tylko
dzięki zgodnemu współdziałaniu wielu osób.
- Nowa, pełnowymiarowa hala wydawała się
przed laty nieosiągalnym
marzeniem, ale jak widzimy
determinacja i współpraca
władz samorządowych z dyrekcją szkoły, zrozumienie i
dobra wola radnych powiatowych i ogromne zaangażowanie nauczycieli sprawiły,
że niemożliwe stało się możliwe - podkreślała starosta.

W uroczystości otwarcia hali sportowej 3 września udział wzięli przedstawiciele rządu, władz wojewódzkich i powiatowych. Tradycyjną wstegę przecinali też m.in. uczniowie i dyrektor szkoły.

Pełnowymiarowa hala sportowa przy wejherowskiej „samochodówce” to jedyny
taki obiekt w Wejherowie.

Koncepcja
rozbudowy
szkoły powstała w 2014 r.
Wówczas opracowano plan
rozwoju placówki. Po licznych konsultacjach z dyrekcją, mieszkańcami i klubami
sportowymi w marcu 2016 r.
ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej.
Powiatowy Zespół Szkół
nr 4 im. Jakuba Wejhera w
Wejherowie to placówka z
wieloletnią tradycją. Szkoła rozpoczęła działalność 1
października 1945 r. i była na
początku placówką przysposobienia zawodowego dla
młodzieży 15-18-letniej.
Rok szkolny 2018/2019 naukę w PZS nr 4 w Wejherowie
rozpoczęło 1138 uczniów na
16 kierunkach i w 44 klasach.
Dodajmy, że pełnowymiarowa hala sportowa przy wejherowskiej „samochodówce”
to w tej chwili jedyny taki
obiekt w Wejherowie.

5

14 września 2018

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA
Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta

Kolejne dotacje na własną działalność

Ostatnia w tej kadencji 47. sesja Rady Miasta Wejherowa przebiegała spokojnie. Radni podjęli uchwały m.in w sprawie środków
na budowę sali gimnastycznej przy SP 5, dotacji dla mieszkańców
na wymianę ogrzewania, zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadania nazw nowym rondom.

Kolejnych 45 nowych mikroprzedsiębiorstw powstało w powiecie
wejherowskim, dzięki udziałowi samorządu w projekcie „Wsparcie
przedsiębiorczości na Kaszubach”.

Ważne uchwały
i podziękowania
Podczas sesji radni podjęli decyzje m.in. o przeznaczeniu kolejnych środków
(tym razem ponad 200 tys.
zł) na dotację dla mieszkańców na wymianę starych
pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
Z kolei dotacja celowa w
wysokości 50 tys. zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowców im. H. Sucharskiego
przeznaczona zostanie na
montaż transformatora z
rozdzielnią, gdyż istniejący
transformator obsługujący
działki od ponad 40 lat jest
w bardzo złym stanie technicznym.
Radni uchwalili zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
trzech fragmentu Wejherowa: rejonu ulic Kościuszki,
3 Maja, Sobieskiego i potoku Srebrna; w rejonie ulic
I Brygady Pancernej WP,
Tartacznej, Budowlanych
oraz fragmentu miasta pomiędzy ulicami: Sobieskiego, 3 Maja, Strzelecką i
Parkiem Kaszubskim.
Rada Miasta zdecydowała o nadaniu nazw rondom.
Rondo u zbiegu ulic Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12
Marca będzie nosiło imię Ks.
Mateusza Jana Judyckiego,
a rondo w ul. Chopina, Nadrzecznej i Staromłyńskiej

nazwę Nanice.
Ostatnia w kadencji sesja
była okazją do podziękowań.
- Mam nadzieję, że nasza
praca na rzecz wejherowian
i Wejherowa przyczyniła się do dalszego rozwoju
miasta - powiedział Bogdan Tokłowicz. - Dziękuję
radnym za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności w latach
2014-2018. Dziękuję także
prezydentowi Krzysztofowi
Hildebrandtowi i jego zastępcom oraz urzędnikom za
zaangażowanie i współpracę. Szczególne podziękowania składam pracownikom
Biura Obsługi Rady.

Pieniądze na salę przy „Piątce”
Na wniosek Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, Rada Miasta podjęła uchwały, które
zabezpieczają środki finansowe na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Śmiechowie. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Prezydent zapewniał, że ta budowa jest bardzo ważną inwestycją, o którą włodarze zabiegają
od lat i dlatego bezwzględnie będzie realizowana. Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom
Prezydent Krzysztof Hildebrandt wygospodarował środki na salę gimnastyczną przy Szkole
Podstawowej nr 5, które zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2018 i w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w łącznej kwocie 9 253 000 zł.
- Podjęte dziś uchwały otwierają drogę do rozstrzygnięcia trwającego obecnie przetargu i
zawarcia umowy z wykonawcą, który najkorzystniejszą złożył ofertę na budowę sali
gimnastycznej. Inwestycja rozpacznie się jeszcze w tym roku, zakończenie planowane jest na
rok 2019, a ostatnia płatność nastąpi w roku 2020 – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz odpowiedzialny za wejherowską oświatę.
- Obiecaliśmy mieszkańcom Śmiechowa, że sala przy „piątce” powstanie i tak się stanie
- podkreśla zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, która kieruje miejskimi inwestycjami.

Ważna współpraca dla dobra miasta
Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa
- Dziękuję radnym za
współpracę w mijającej
kadencji. Pod tym względem różniła się ona z
pewnością od poprzednich. Zdarzały się róż-

ne sytuacje, ale generalnie
pokazaliśmy, że potrafimy
pracować zgodnie i osiągać
kompromisy.
W efekcie dużo rzeczy razem zrobiliśmy. Niezmiennie

deklaruję, że chcę zmieniać Wejherowo ze wszystkimi. Z każdym jestem
gotowy do współpracy dla
dobra Mieszkańców i rozwoju Wejherowa.

Wsparcie
przedsiębiorczości
W ramach projektu, w
którym uczestniczą trzy powiaty: wejherowski, kartuski i pucki, w powiecie
wejherowskim
przyznano
środki finansowe na start
i rozwój własnej działalności gospodarczej 45 osobom.
Uroczyste prekazanie decyzji o dotacji odbyło sie w
Starostwie Powiatowym w
Wejherowie.
W tym roku dotacje na
rozwój swojej firmy uzyskało już ponad 120 osób.
Uczestnicy
projektu
otrzymują
jednorazowe
wsparcie finansowe (blisko
20 tys. zł) i wsparcie pomostowe. Mają też możliwość
udziału w szkoleniach dla
przedsiębiorców.

Decyzje o przyznaniu dotacji przekazywali przedsiębiorcom: starosta Gabriela Lisius i członek Zarządu
Powiatu - Jacek Thiel.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Projekt „Ja w internecie”
Miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości prawie 148 tys. zł na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. W ramach projektu odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń
dla 264 mieszkańców Wejherowa.
Szkolenia dotyczyć będą
siedmiu
obszarów
tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci,
Moje finanse i transakcje w
sieci, Działanie w sieciach
społecznościowych, Tworzę
własną stronę internetową
(blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Projekt zakłada również zakup 24 komputerów
przenośnych, które po jego
zakończeniu zostaną przekazane do dwóch szkół podstawowych. Szkolenia będą
odbywały się od 1 grudnia
2018 r. do 20 czerwca 2019 r.

- Dzięki programowi „Ja
w internecie” mamy możliwość wprowadzenia mieszkańców w świat Internetu
- mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta. - Uczestnicy
szkoleń będą mogli dowiedzieć się jak funkcjonują
social media, jak można kontaktować się za pomocą Internetu. Zdobędą wiedzę
na temat tworzenia stron
internetowych,
wykorzystywania internetu we własnym biznesie, ochrony
dzieci przed niepożądanymi
treściami. To wszystko w

bezpieczny i legalny sposób
przy użyciu nowoczesnych
narzędzi cyfrowych
Istotnym
elementem
szkoleń jest przygotowanie
mieszkańców do korzystania z usług publicznych online, np. załatwianie spraw
urzędowych czy 500+, Program jest finansowany w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Działanie
3.1 „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem
Programu jest Fundacja Legalna Kultura.

„Puls Wejherowa” można czytać również w internecie, na stronie: www.pulswejherowa.pl
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Podziękowania i wyróżnienia

Dzień Strażnika
29 sierpnia br. swoje święto obchodzili uroczyście strażnicy i
pracownicy cywilni Straży Miejskiej w Wejherowie. Z tej okazji
zostały wręczone odznaczenia, awanse i nagrody.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

W rocznicę Sierpnia’80

Modlitwa i rozmowy

Decyzją Rady Komendantów Straży Miejskich i
Gminnych Rzeczypospolitej
Polskiej za zasługi na rzecz
bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Wejherowie
Krzyżem za Zasługi zostali
odznaczeni prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i wieloletni były
Komendant Straży Miejskiej
Jacek Pisarek. Wcześniej,
podczas uroczystości centralnej Krzyż za Zasługi
otrzymał komendant SM w

Wejherowie Zenon Hinca.
Na wniosek Komendanta
Straży Miejskiej decyzją Prezydenta Miasta Wejherowa
na stopień starszego inspektora Straży Miejskiej awansowali: Karol Szlagowski,
Maciej Gaffka i Ryszard
Bielec, na stopień inspektora awansował Damian
Pohl, a na stopień młodszego inspektora Stanisław
Dąbrowski. Ponadto wielu
strażników otrzymało podziękowania i nagrody.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt gratulując strażnikom i pracownikom cywilnym
przypomniał, że 29 sierpnia
jako Dzień Strażnika wiąże się z uchwaleniem przez
Sejm RP ustawy o strażach
gminnych i miejskich z 1997
roku. Straż Miejska w Wejherowie powstała jako jedna z
pierwszych w naszym kraju.
Podkreślił też, że wejherowscy strażnicy miejscy cieszą
się szacunkiem i uznaniem
mieszkańców miasta.

Uroczystą mszą św. oraz spotkaniem i wystawą w siedzibie
„Wspólnoty Pokoleń” uczczono w Wejherowie 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz działacze „Solidarności”.
Mszę św. w kościele Trójcy Świętej odprawił ks. prałat Tadeusz Reszka w
asyście dziekana ks. prałata
Daniela Nowaka i ks. kanonika Romana Skwiercza. Ks. Daniel Nowak,
kapelan wejherowskiej „Solidarności”, mówił w homilii
o potrzebie upamiętniania
wydarzeń sierpniowych, a
zwłaszcza ludzi, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie,
karierę i sprawy osobiste dla
walki o nowe oblicze naszej
Ojczyzny. Przypomniał, że
masowy ruch bardzo mocno
wsparł Kościół, a zwłaszcza
święty papież Jan Paweł II.
Delegacje władz miasta i
powiatu oraz działacze opozycji
antykomunistycznej
złożyli kwiaty pod tablicą
upamiętniającą 25-lecie powstania NSZZ „Solidarność”
na Ziemi Wejherowskiej. Następnie wszyscy spotkali się
w siedzibie Stowarzyszenia
„Wspólnota Pokoleń”.
Uczestnicy
spotkania
wyrazili uznanie dla Zygmunta Pałasza, Edwarda Formeli oraz Macieja
Sellina za utworzenie w
Wejherowie ekspozycji muzealnej o „Solidarności”.
Podziękowano również prezydentowi Krzysztofowi
Hildebrandtowi za udostępnienie pomieszczenia
na siedzibę „Wspólnoty Po-

koleń” oraz pomoc w jej zagospodarowaniu, a także
staroście Gabrieli Lisius
za przekazanie rzutnika i
ekranu do prezentacji mulitimedialnych.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta Gabriela
Lisius, wicestarosta Witold Reclaf, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard
Czarnecki, przewodniczący Rady Miasta Bogdan

Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz,
sekretarz miasta Bogusław
Suwara oraz działacze Solidarności - Henryk Jarosz,
Adam Rosiński, Henryk
Mierzejewski, Zygmunt
Pałasz, Edward Formela,
Kazimierz Mampe, Marian Trocki, Franciszek
Sychowski, Piotr Reszke,
Jarosław Kadłucki i inni.

Motocyklowy Rajd Piaśnicki

Oddali hołd ofiarom zbrodni
W niedzielę 9 września odbył się Motocyklowy Rajd Piaśnicki. Wydarzenie cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Pomorza, powiatu wejherowskiego oraz
Wejherowa. Byli też motocykliści z Olecka,
Wrocławia czy Warszawy.
Rajd ruszył spod Bramy Piaśnickiej w kierunku Piaśnicy. Tam, w Sanktuarium Piasśnickim została odprawiona
msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Daniela Nowaka i dyrektora organizacji MIVA Polska - ks. Jerzego
Kraśnickiego.
- Mam nadzieję, że po tak udanej inauguracji Motocyklowy Rajd Piaśnicki będzie kontynuowany, m.in. jako forma
propagowania wiedzy o martyrologii ofiar tragedii w Lesie
Piaśnickim. Dziękuję wszystkim obecnym i już zapraszam
na kolejną edycję - mówi Marcin Drewa, organizator Rajdu.

WAŻNE
TELEFONY:
POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40

Fot. Franciszek Sychowski
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Prezydent Wejherowa uhonorował aktywnych mieszkańców

Piękne ogrody i balkony

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się z mieszkańcami dbającymi o
swoje najbliższe otoczenie. Po raz 21. wręczył im nagrody za najładniej ukwiecony balkon,
najpiękniejszy ogród przydomowy oraz działkowy.
O tym, że mieszkańcy
Wejherowa potrafią stworzyć piękne miejsca do wypoczynku zarówno w ogrodzie,
jak i na balkonie, świadczą coroczne liczne nagrody, przyznawane i wręczane
przez prezydenta Wejherowa. Do tegorocznego konkursu na najładniej ukwiecony
balkon, najpiękniejszy ogród
przydomowy oraz działkowy
zgłoszono 34 obiekty, w tym
12 balkonów, 10 ogrodów i 12
ogródków działkowych.
Komisja konkursowa oceniała pomysłowość kompozycji, walory upiększające,
ogólny wyraz estetyczny,
różnorodność roślin, przyjazność pszczołom oraz kompozycję kolorystyczną roślin.
- Z każdym rokiem przybywa osób biorących udział
w konkursie. Dbacie Państwo nie tylko o swoje balkony, okna i ogrody, ale o
całe miasto - powiedział
Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa. - To
właśnie dzięki Wam, Wejherowo jest coraz piękniejsze i
coraz bardziej zielone. Zdaję
sobie sprawę, jak wiele zaan-

gażowania, wysiłku, starań,
kosztów, pomysłowości, a
przede wszystkim – pracy to
wymaga, ale dzięki Państwu
żyjemy w estetyczniejszym
otoczeniu. Życzę, aby ten
entuzjazm nigdy nie wygasł.
Uroczyste spotkanie podsumowujące kwiatową rywalizację było, jak co roku,
okazją do rozmów prezydenta K. Hildebrandta z mieszkańcami Wejherowa, którzy
dzielili się opiniami, nie tylko
na temat zieleni i kwiatów.

Stragany Art
Kolorowe jarmarki - z tytułem znanej piosenki
kojarzy się impreza, która w minioną niedzielę
odbyła się na ul. Wałowej. Wzięli w niej udział
liczni mieszkańcy Wejherowa, co pokazuje, że
piąta edycja happeningu artystycznego - Stragany Art bardzo się podobała.
Fot. Urząd Miejski

W kategorii BALKONY pierwsze miejsce zajął Henryk Groth z ul. Niskiej, drugie - Ewa Ellwart z ul. Rejtana, a trzecie - Emilia Pokrywka z ul. Kotłowskiego. Wyróżniono Elżbietę Malewską, Joannę i Wiesława Ziętkowskich oraz Danutę Grzenkowicz.
W kategorii ogrody przydomowe zwyciężyła Barbara Karpisz z ul. Iwaszkiewicza, drugie
miejsce zajęli Małgorzata i Krzysztof Godzińscy z ul. Staromłyńskiej, a trzecie - Marek Nowogórski z ul. Iwaszkiewicza. Wyróżnienie otrzymali: Piotr i Elżbieta Pokrywka oraz Teresa
i Tadeusz Kaweccy.
W kategorii OGRODY DZIAŁKOWE pierwsze miejsce przyznano Marii i Zbigniewowi
Skrzypkowskim z ROD przy ul. Nadrzecznej, drugie miejsce - Marii Witkowskiej z ROD na
Sucharskiego, a trzecie - Marcinowi Śledzińskiego z ROD przy ul. Patoka i Jerzemu Bigusowi
z ROD przy ul. Nadrzecznej. Wyróżnienia otrzymali: Florian Radziwon z ROD „Cementownia” i
Bożena Uzdrowska z ROD przy ul. Sucharskiego.
Nagrody za stworzenie miejsc przyjaznym pszczołom otrzymali: Elżbieta Malewska z ul.
Nanickiej, Małgorzata i Krzysztof Godzińscy z ul. Staromłyńskiej oraz Renata i Edmund
Boszke z ROD przy ul. Nadrzecznej w kategorii ogrody działkowe.

Podczas wydarzenia z mieszkańcami spotkał się prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Jak sam podkreśla, była to świetna możliwość do żywego kontaktu z
mieszkańcami. - Podczas rozmów z wejherowianami przekonałem się, żeStragany Art na Wałowej na stałe wpisały
się już w kalendarz imprez artystyczno-kulturalnych - mówi Krzysztof Hildebrandt. - Stare Miasto odzyskało swój
charakter, ulica Wałowa jest teraz ulicą z klimatem, który
dzięki takim wydarzeniom należy podkreślać. Wejherowo
się zmienia i mam nadzieję, że kolejne propozycje artystyczno-rozrywkowe przypadną naszym mieszkańcom do gustu.
Jak podkreśla prezydent Wejherowa, władze miasta starają się tak realizować rewitalizację Śródmieścia, aby było
to miejsce ładne i przyjazne, aby kwitło tu życie. - Dziękuję
za wszystkie pomysły, propozycje i uwagi, które dziś przekazalimi mieszkańcy Wejherowa - mówi K. Hildebrandt.
Zdjęcia z imprezy autorstwa Leszka Spigarskiego oglądaj na:
w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

Siedziba WUTW YMCA po remoncie

Krzesła w prezencie
Studenci Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku własnymi siłami starali się jak najlepiej odnowić siedzibę uczelni przy
ul. Kopernika. Miasto Wejherowo przekazało w prezencie nowe
krzesła. Prezydent spotkał się z wejherowskimi seniorami.
Na
przyjazd
nowych
krzeseł i wizytę prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta w siedzibie
WUTW grupa studentów z
koordynator Krystyna Laskowską czekała z radością.
Wcześniej słuchacze WUTW
przeprowadzili remont pomieszczeń. Pierwsze krzesła
wnieśli prezydent Krzysztof
Hildebrandt i jego zastępca
Arkadiusz Kraszkiewicz.
- Jesteśmy szczęśliwi z

pozyskania tych nowych i
bardzo wygodnych krzeseł.
Każdy kto siedział przez
kilka godzin na składanych
plastikowych krzesłach wie,
jakie to było trudne. Jestem
bardzo zadowolona z nowego
wyposażenia. Już dawno nic
nie sprawiło mi takiej radości - mówi Krystyna Laskowska, koordynator WUTW.
- Te krzesła, na których
przez wiele godzin siedzą
osoby starsze, stworzą lepsze

warunki do uczestniczenia
w spotkaniach i wykładach.
Uważam, że był to dobry zakup i że zostanie dobrze spożytkowany przez dużą ilość
seniorów - powiedział prezydent Wejherowo podczas
spotkania z seniorami.
W ramach remontu na
jednej ze ścian wymieniono
tynk. Wolontariusze sami
wyremontowali toalety, a na
początku września zostaną
też wymienione grzejniki i

Fot. Urząd Miejski
siedziba WUTW będzie podłączona do sieci OPEC.
- Pomocy w remoncie
udzielił nam Urząd Miejski.
Dzięki życzliwości prezydenta Wejherowa i jego współ-

pracowników otrzymaliśmy
niezbędne materiały - mówi
Krystyna Laskowska nadmieniając, że miasto wykonało także wymianę rynien
i podokienników.

- W październiku przystąpimy do zajęć w odmienionych warunkach, za co
jesteśmy wdzięczni - dodaje
przewodnicząca Rady Uczelni Teresa Malinowska.
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Fragmenty „Przedwiośnia” można było usłyszć m.in. na placu Jakuba Wejhera.

W akcję Narodowego Czytania włączyła się Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Narodowe Czytanie w Wejherowie

Na rynku, w liceum
i w bibliotece
Tegoroczne Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbyło się 8 września, zostało włączone w cykl uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W Wejherowie czytanie „Przedwiośnia” miało kilka odsłon.
Sceny z „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego mieli
okazję wysłuchać i obejrzeć
mieszkańcy
Wejherowa,
którzy w sobotnie południe 8
września br. przybyli na plac
Jakuba Wejhera. Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wejherowie
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek zaprosiła publiczność
na widowisko, przygotowane z grupą teatralną „Errata” i przedstawicielami
władz miasta.
W roli narratorów wystąpili zastępcy prezydenta
miasta Wejherowa - Beata Rutkiewicz i Arkadiusz
Kraszkiewicz, zaś „słowa
własne” wygłosiła Aleksandra
Ucińska-Makowska.
Wystąpili: Katarzyna Ciesiołkiewicz, Agnieszka Lakowska, Wioletta Urbańska,
Mateusz Odowski, Michał
Trepczyk, Piotr Jaroszewski, Krzysztof Powałka i
Piotr Zubowicz.
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Wejherowie
zorganizowała czytanie w
placówce przy ul. Dworcowej,
a wśród zaproszonych gości
byli m.in. wicestarosta Witold Reclaf, członkowie Zarzą-
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du Powiatu Wejherowskiego:
Jacek Thiel, Wojciech Rybakowski i Kazimierz Bistroń,
wiceprzewodnicząca
Rady
Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi oraz radni powiatowi: Łucja Słowikowska
i Anna Jamróz-Szadaj. Powieść Stefana Żeromskiego
czytali: przewodniczący Klubu Miłośników Wejherowa
Paweł Formela, koordynator
Choczewskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Piotr
Zarzeczny, Beata Dudzińska-Huczuk i Rafał Gierszewski z KPSW, poetka
Joanna Ryszowska, a także
Bogna Zubrzycka i Teresa
Kozak. Scenariusz przygotowały Kinga Krajkowska i
Wanda Kantecka, we współpracy z aktorami grupy teatralnej „Srebrna Nitka”.
W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w
Wejherowie pod opieką Joanny Żurowskiej i Małgorzaty Olszak.
Ogólnopolska akcja Narodowego Czytania spotkała
się z zainteresowaniem nauczycieli i uczniów Liceum
„Sobieskiego”, którzy już
po raz szósty włączyli się w

tę pożyteczną akcję propagowania polskiej literatury.
Uczniowie klas pierwszych
oraz z goście mieli okazję wysłuchać fragmentów
„Przedwiośnia” w
świetnym wykonaniu przedstawicieli różnych pokoleń,
przekonań, zawodów, sprawowanych funkcji. Książkę
czytali przedstawiciele Starostwa - Wojciech Rybakowski, Jacek Thiel, nauczyciele
- Teresa Karwowska, Jadwiga Jędrej, Beata Płotka, Ewa
Brzoskowska, aktor Marek
Wenta oraz aktorzy Teatru
„Prawie Lucki”: ks. Przemysław Lewiński, Monika Płomin, Patrycja Nawrot, Julia
Lewańczyk, Paulina Angel,
Natalia Wasilke, Julia Potrykus, Rafał Płotka, Jakub
Korthals, Oskar Jopek.
Największym wydarzeniem było pojawienie się na
scenie Haliny Winiarskiej
i Jerzego Kiszkisa - znamienitych aktorów Teatru
„Wybrzeże”,
wielokrotnie
nagradzanych za znakomite kreacje aktorskie.
Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie: Roksana
Jocz, Kinga Zieman, Maciej
Bartecki oraz Marta Płotka.

Narodowe Czytanie w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 (I LO im. Króla Jana III
Sobieskiego) przy ul. Bukowej w Wejherowie.
OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
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.
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Dobry przykład aktywności wejherowian

Plenerowe spotkanie
mieszkańców Śmiechowa
Osiedle Fenikowskiego w Wejherowie jest ciekawym przykładem aktywności mieszkańców. To jedno z najmłodszych osiedli w mieście jest jednocześnie jednym z najaktywniejszych miejsc. Działająca tu grupa aktywnych społecznie mieszkańców systematycznie
organizuje zajęcia sportowe, ogniska i grille, przy których jest okazja porozmawiać z sąsiadami, a także miło i ciekawie spędzić wolny czas.
Wrześniowe sobotnie popołudnie zachęciło licznych
mieszkańców
Śmiechowa
do udziału w kolejnym spotkaniu integracyjnym przy
ognisku na osiedlu Fenikowskiego. Jak powiedział
radny Wejherowa Mariusz
Łupina, jeden z inicjatorów
powstania terenu rekreacyjnego na tym osiedlu, jest to
chętnie odwiedzane miejsce
spotkań w sąsiedztwie.
- Jest to młode osiedle
i na początku mieszkańcy
nie mieli nawet gdzie wyjść
z dziećmi, gdyż nie było tu
urządzonego dużego i porządnego placu zabaw oraz
boiska przez dewelopera –
mówi radny Mariusz Łupina,
który działa na os. Fenikowskiego i w całym Śmiechowie. - Dzięki mieszkańcom,
przy wsparciu władz miasta,
ten teren przy osiedlu jest
systematycznie rozbudowywany. Korzystają z niego
nie tylko mieszkańcy naszego osiedla, ale także całego
Śmiechowa, a nawet miasta.
Mieszkańców osiedla odwiedzili zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz i sekretarz
miasta Bogusław Suwara.

Opinie mieszkańców
- Ożywienie tego terenu na potrzeby mieszkańców, to zasługa naszego radnego Mariusza Łupiny i wszystkich mieszkańców, którzy angażują się na potrzeby społeczności os.
Fenikowskiego. Muszę pochwalić mieszkańców, którzy tutaj przychodzą, bo wzajemnie się
pilnują, aby tutaj zawsze był porządek - mówi Edward Śliwiński, mieszkaniec os. Fenikowskiego, który niemal od początku istnienia osiedla przyczynia się do upiększenia otoczenia,
miejsce często odwiedzane jest przez mieszkańców całego miasta.
- Cieszymy się, że w pobliżu osiedla jest taki piękny teren, z którego wszyscy korzystają
- mówi Wiesław Krawczyk, który działa społecznie na rzecz osiedla. - Dbamy o niego, zachęcamy do korzystania i jak widać, na tej polanie często wypoczywa wiele rodzin nie tylko z naszego osiedla. Jest to efekt pracy radnego z naszego osiedla - Mariusz Łupiny oraz
wsparcia finansowego miasta.

Umowę w sprawie II Przeglądu Pieśni Seniora podpisali (od lewej): Jacek Drewa i Jolanta Węsierska ze Stowarzyszenia „Żyj Godnie” oraz dyrektor Tomasz Fopke
i Aleksandra Janusz z Muzeum PiMK-P w Wejherowie.

Pod patronatem „Pulsu”

Seniorzy
zaśpiewają
Dzięki realizacji kolejnych
projektów z Budżetu Obywatelskiego, których autorem
był radny miejski Mariusz
Łupina oraz dzięki poparciu
wielu mieszkańców, teren
przy osiedlu został zagospodarowany i jest systematycznie rozbudowywany.
Coraz więcej osób bywa w
tym miejscu osiedlowej rekreacji, gdzie oprócz boiska
do piłki nożnej jest boisko
do siatkówki plażowej, a dla
dzieci miasto wybudowało plac zabaw. Znajduje się
tam zadaszona wiata, gdzie
wewnątrz wybudowane jest
bezpieczne miejsce na ognisko, a także mini-scena.
To powoduje, że mieszkańcy
osiedla
chętnie
urządzają tu imprezy koleżeńskie i rodzinne. A wszystko dzięki grupie lokalnych
działaczy, którzy wiele swojego prywatnego czasu poświęcają na pracę społeczną
zarówno przy urządzaniu i
porządkowaniu tego miejsca, jak również na organizowanie imprez.

II Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora odbędzie się 14 października br. w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W tej placówce podpisano porozumienie między Stowarzyszeniem
Osób Niepełnosprawnych „Żyj Godnie” a
Muzeum w sprawie organizacji przeglądu.
- Miałem przyjemność i zaszczyt w imieniu Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj
Godnie” podpisać porozumienie z dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomaszem
Fopke, dotyczące II Rodzinnego Przeglądu Pieśni Seniora w
Wejherowie. Bardzo się z cieszę i zapraszam do uczestnictwa
- mówi Jacek Drewa, pomysłodawca wydarzenia.
Jak wiadomo muzyka łączy pokolenia, a tradycje śpiewacze w wielu rodzinach są przekazywane dzieciom. Śpiew
rozlega się nad kołyską czy podczas rodzinnych uroczystości i sprzyja integracji. Przegląd ma właśnie taki jednoczący charakter. Oprócz seniorów z naszego powiatu będziemy
mogli wsłuchać się w rodzinne muzykowanie.
Impreza odbędzie się pod patronatem „Pulsu Wejherowa”.

Jak się zgłosić
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie i Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „ŻYJ GODNIE” w Wejherowie zapraszają na
II Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora 14 października br. w
Muzeum przy ul. Zamkowej 2A.
Rejestracja uczestników trwa do 1 października 2018
Regulamin konkursu dostępny na stronie:
www.muzeum.wejherowo.pl
Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: zyj-godnie@wp.pl
Kontakt: Jacek Drewa 513 005 980, zyj-godnie@wp.pl

11

14 września 2018

www.pulswejherowa.pl

KULTURA
Wejherowo gra Wejherowo Spichlerz Sztuki. Wszechświat Wejherowo

Ekipa filmowa Miasto w oczach artystów
w Filharmonii

Prace kilkudziesięciu artystów z Polski i Europy można było oglądać w Starym Spichlerzu i przed siedzibą wejherowskiego muzeum podczas otwarcia wystawy plenerowej:
„Spichlerz Sztuki. Wszechświat Wejherowo”.

W Wejherowie powstały zdjęcia do komedii romantycznej, realizowanej przez TVN.
W filmie „Całe szczęście”, nagrywanym m.in.
w Filharmonii Kaszubskiej i na ulicach Wejherowa, zagrają m.in. Roma Gąsiorowska,
Piotr Adamczyk i Tomasz Sapryk.
Jak powiedział producent filmu Tomasz Blachnicki,
Wejherowo gra w filmie Wejherowo. Miłosna historia toczy się na Kaszubach, a Filharmonia Kaszubska tak zachwyciła twórców komedii, że akcja filmu rozgrywa się
właśnie w naszym mieście.
- Wejherowska Filharmonia jest imponującym budynkiem, w którym zrealizowaliśmy sceny z największą liczbą statystów oraz orkiestrą symfoniczną - mówi reżyser
filmu Tomasz Konecki, twórca takich znanych komedii,
jak „Lejdis”, „Testosteron”, „Listy do M.”.
We wspomnianych scenach wystąpiło ok. 150 statystów, a wśród nich około 100 mieszkańców Wejherowa i
okolic. Plan filmowy odwiedził prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz jego zastępcy - Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz.
- Dzięki produkcji TVN, która wybrała Wejherowo jako
jedno z miejsc akcji filmu, widzowie zobaczą nasze miasto
jako miejsce otwarte, przyjazne i ładne. Pokażemy, co mamy najlepszego w mieście, a mamy co pokazywać - mówi
Beata Rutkiewicz. „Całe szczęście” pojawi się w kinach
w całej Polsce 8 marca 2019 roku, czyli w Dzień Kobiet.

Fot. Urząd Miejski

To jedno z największych
wydarzeń
artystycznych,
przyciągnęło twórców różnych rodzajów sztuki.
Jak powiedział Artur
Wyszecki, współorganizator Spichlerza Sztuki, temat
„Wszechświat Wejherowo”
powstał m.in. po to, aby
pokazać obraz Wejherowa
oczami artystów widziany z
różnych perspektyw.
- Mamy tu do czynienia
ze wszystkimi dziedzinami
sztuki plastycznej, rzeźbą,

malarstwem, instalacją, grafiką, fotografią - mówi Artur
Wyszecki, który „zaraził” innych artystów .
Wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej czynna
będzie do jesieni. Wydarzenie kulturalne zrealizowano
w ramach III edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt autorstwa
Artura Wyszeckiego zwyciężył w kategorii projektów
nieinwestycyjnych.

Fot. Urząd Miejski

Sala w ratuszu nagrodzona

Unikalna ekspozycja
Sala historyczna w wejherowskim Ratuszu zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2017” w kategorii Wnętrza.
Zdaniem jurorów stworzono tam unikalną multimedialną ekspozycję o historii miasta w ostatnich latach okresu międzywojennego.
Nagrodę na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali: Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa, autorzy projektu - Bogusław Suwara, sekretarz
Wejherowa i
Agnieszka
Narewska z D.D. Studio
oraz wykonawca Wojciech
Nowicki z firmy Now-drew.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 500
projektów z całej Polski, a
do finału zakwalifikowało
się ponad 50.

Fot. Urząd Miejski

Haft w
bibliotece

Projekt „Oblicza Niepodległej”

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie oraz
Klub Haftu Kaszubskiego „Tulpa” przy Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim
w
Wejherowie zapraszają do
obejrzenia wystawy haftów kaszubskich autorstwa hafciarek zrzeszonych
w Klubie „Tulpa”. Piękne
hafty można oglądać w Galerii na Piętrze do 28 września.

Wejherowskie Centrum Kultury wraz z trzema szkołami: Szkołą Podstawową nr 9, I Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Szkołą Podstawową nr 11 realizuje projekt „Oblicza Niepodległej”.
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Lekcje, konkursy, spektakle
Głównym celem projektu
jest poszerzanie wiedzy związanej z okresem odbudowy
państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości w
kontekście regionalnym. Organizatorzy chcą przybliżyć
postać przedwojennego bur-

mistrza Teodora Bolduana.
Wejherowskie Centrum Kultury
zaapelowało do mieszkańców,
aby włączyli się w poszukiwanie materiałów, zdjęć (również
w zbiorach rodzinnych) mówiących o odbudowie państwowości na Pomorzu.

Materiały i informacje posłużą m.in. przy tworzeniu publikacji, wystawy, izby pamięci
i do dalszych dziennikarskich
poszukiwań. W ramach projektu odbędą się nietypowe lekcje
historii, konkursy dla szkół a także konkurs rodzinny „Karta z ży-

cia mieszkańców Wejherowa”.
Planowany jest także spektakl teatralno-muzyczny „12
opowieści na dobre czasy”,
wstawiony w Wejherowie dwukrotnie: 21.10 oraz 11.11. br.
Szczegóły projektu na stronie www.wck.org.pl.

Europejskie
Dni
Dziedzictwa
w Muzeum
Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie zaprasza
na Europejskie Dni
Dziedzictwa 2018 „Niepodległa dla wszystkich”, w dniach 15-16
września.
W sobotę w godz. 10.00 –
11.30 zaplanowano wydarzenie „Niepodległa dla dzieci i
młodzieży” (gra terenowa,
koncert melodii patriotycznych, warsztaty plastyczne i
rzeźbiarskie).W godz. 11.00
do 17.00 możliwość bezpłatnego zwiedzania aktualnych
wystaw muzealnych
Imprezom będą towarzyszyć kiermasze wydawnictw
muzealnych i sztuki ludowej oraz stoiska z miodami kaszubskimi i żywnością
przygotowaną przez Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z Chmielna.
W niedziele odbedzie się
„Niepodległa dla dorosłych”,
w tym o godz.13.00 - wykład
dra M. Hinc „Kaszubi w walce o Niepodległą”
Od godz. 11.00 do 17.00 –
bezpłatne zwiedzanie aktualnych wystaw muzealnych.
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HISTORIA
W Wejherowie podobnie jak w całym kraju budowano struktury związku

W Sierpniu’80 powstała „Solidarność”
Z okazji rocznicy strajków w sierpniu 1980 roku, w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” pisaliśmy o mieszkańcach naszego miasta, zaangażowanych w walkę o wolność i poprawę warunków materialnych w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią tym razem
o tworzeniu struktur „Solidarności” w 1980 i 1981 roku w Wejherowie opowiada Czytelnikom Jan Wojewski.
Jak już informowaliśmy,
w sierpniu 1980 roku wejherowianie uczestniczyli m.in.
w strajku okupacyjnym na
terenie Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni. Zygmunt
Palasz zajmował się obsługą
stoczniowego
radiowęzła,
który podczas strajku miał
ogromne znaczenie, natomiast Henryk Mierzejewski
był współorganizatorem protestu stoczniowców w Gdyni
i członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Lenina w
Gdańsku. O tych i innych
zasłużonych ludziach można dowiedzieć się więcej, na
wystawie w siedzibie Wspólnoty Pokoleń w Wejherowie
(wejście od ul. Mickiewicza
na tyłach wejherowskiego
ratusza).
Trudny proces
Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych i utworzeniu NSZZ „Solidarność”,
struktury związku powstawały w zakładach i placówkach w całej Polsce, m.in. w
Wejherowie.
- Mimo, że w 1980 roku
do „Solidarności zapisywały
się miliony Polaków (w 1981
roku związek liczył 10 mln
członków - dop. red.) proces
tworzenia struktur „Solidarności” nie był łatwy. Razem z
żoną, nauczycielką matematyki, działaliśmy w środowisku wejherowskiej oświaty,
starając się zakładać koła
„Solidarności”, ale na początku zainteresowanie było
niewielkie. Ludzie obawiali
się represji albo nie chcieli angażować się w działalność. Nie brakowało też osób
o odmiennych poglądach,
zwłaszcza zwolenników dotychczasowego systemu mówi Jan Wojewski, który w
1980 roku był nauczycielem
historii w Liceum Medycznym w Wejherowie.
Wcześniej, jako student
historii na Uniwersytecie
Gdańskim włączył się, jak

Bożena i Jan Wojewscy.
wielu innych, w działalność
antykomunistyczną, a duży
wpływ mieli na młodego Jana m.in. Arkadiusz Rybicki i
Aleksander Hall. J. Wojewski interesował się wydarzeniami w sierpniu 1980 roku,
tym bardziej, że strajki objęły m.in. wejherowskie zakładu pracy.
PKS na czele
strajkujących zakładów
- Strajkowały różne firmy, do miasta docierały ulotki, ale poza tym odnosiło się
wrażenie, że życie toczy się
normalnym trybem – wspomina Jan Wojewski - Wiodącym przedsiębiorstwem
wśród strajkujących zakładów PKS w Wejherowie,
gdzie współorganizatorem
strajku był Adam Rosiński,
przewodniczący Komitetu
Strajkowego w Wejherowie,
delegat do MKS w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina.
W środowisku oświatowym w Wejherowie w
tworzenie struktur „Solidarności” zaangażowani byli Jan i Bożena Wojewscy.
Oboje jeździli do Gdańska,
na spotkanie komisji założycielskiej Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”, zbierali
materiały, informacje, aby
wykorzystać je w wejherowskich szkołach.
- Jeździłem do Gdańska
jako tzw. Łącznik, ale też

jako członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
Wejherowie, a także członek
Regionalnej Sekcji Oświaty
NSZZ w Gdańsku. Później
zostałem członkiem Komisji Krajowej Sekcji Oświaty
NSZZ Solidarność. Pełniłem
w niej funkcję sekretarza relacjonuje Jan Wojewski.
- Duży wpływ wywarł na
mnie Bronisław Sarzyński,
przewodniczący Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania „Solidarności”, więzień
lat 50-tych. Dużo dyskutowaliśmy, wypracowując metody działalności społecznej
i pracy zawodowej. Chodziło
nam o przyszłą wolną Polskę,
o przygotowanie młodzieży,
na którą wpływ mieliśmy jako nauczyciele.
Jan Wojewski utworzył
koło NSZZ ”Solidarność” w
Liceum Medycznym do którego, jak sam informuje,
zapisało się więcej pracowników administracji oraz
personelu technicznego niż
nauczycieli.
Stopniowo struktury „Solidarności” powstawały we
wszystkich szkołach, a równolegle w wejherowskich
zakładach pracy, m.in. we
wspomnianym PKS.
W styczniu 1981 utworzono Komisję Zakładową
„Solidarności” w „Samochodówce”, gdzie przewodniczącym został Zbigniew Wolanin.

Jan Wojewski był członkiem
Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Wejherowie.
Żona Bożena wspierała
go w tej działalności, a sama działała aktywnie w Kole „Solidarności” w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr
1 w Wejherowie.
Represje
Działalność opozycyjna,
mimo podpisanych Porozumień Sierpniowych, nadal
spotykała się z represjami.
Tak było w przypadku pana
Jana, który 1 września 1981
r. dostał wypowiedzenie z
pracy w szkole. Pretekstem
była zbyt mała liczba godzin
historii. Nauczyciel odwołał
się od tej decyzji. Ponieważ
był działaczem związkowym
na razie mógł pracować dalej.
Ogłoszenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku
oznaczało dla niego kolejne
represje. J. Wojewski został
odsunięty od pracy pedagogicznej w Liceum Medycznym i przeniesiony do pracy
w bibliotece Liceum Medycznego, aby nie miał kontaktu
z młodzieżą.
Wcześniej jako historyk organizował w szkole
uroczystości patriotyczne z
okazji ważnych rocznic, na
przykład w rocznice powstań
narodowych. Dzięki temu
mógł przekazywał uczennicom „Medyka” wiadomości
historyczne a także kształtował postawy patriotyczne.
„Solidarność” zwycięży
Ponieważ po ogłoszeniu
stanu wojennego nie mógł
organizować zajęć z młodzieżą w szkole, zapraszał
uczniów do domu.
- W ten sposób u mnie
w domu odbywały się tajne kursy historii, dotyczące
m.in. Konstytucji 3 Maja,
powstań i innych wydarzeń
z dziejów Polski - opowiada
nauczyciel. - Starałem się
przekonywać młodzież, że
„Solidarność” w końcu zwycięży i odzyskamy wolność.

Jan Wojewski.
Tą działalnością zainteresował również młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego, a także uczniów tzw.
wieczorówki.
- Młodzi ludzie, uzupełniający wykształcenie w liceum wieczorowym mówili
mi, że dzięki tym spotkaniom dowiedzieli się sporo
o historii Polski. Dziękowali
mi, że pokazałem im prawdę o naszej historii współczesnej, a ja odczuwałem wtedy
wielką satysfakcję - wspomina pan Jan.
Frustracja i emigracja
Niestety, w czasie wakacji w 1981 roku okazało się,
że w kolejnym roku szkolnym pan Jan nie zostanie
zatrudniony w Liceum Medycznym. Rok później pracę w szkole straciła też jego
żona Bożena. Z trudem znaleźli zatrudnienie w swoim
zawodzie - on w Pucku, ona
w Starzynie.
- To był trudny czas, m.in.
żeby pojechać do pracy żona
wyjeżdżała z domu o świcie, ogarnęło nas przygnębienie, narastała frustracja
- wspomina Jan Wojewski,
który nadal angażował się
w działalność opozycyjną,
np. tworząc i rozklejając na
ulicach ulotki.
Podczas procesji Bożego Ciała państwo Wojewscy

udekorowali okno tak, żeby
utworzyć znak V, na który
uczestnicy uroczystości religijnej zwracali uwagę.
W 1988 roku nadarzyła
się okazja wyjazdu do Niemiec, gdzie pan Jan pozostał.
Po kilku miesiącach dołączyła do niego żona z 4-letnim
synem Łukaszem, a już na
emigracji, w 1990 roku urodziła się córka Dominika.
- Razem z żoną podjęliśmy decyzję o emigracji w
związku z ówczesną sytuacją polityczną i poczuciem
beznadziei, a także ze względu na stan zdrowia synka –
mówi pan Jan i dodaje, że
dzisiaj jest dumny z dzieci,
którym razem z żoną przekazał wartości Solidarności.
- Przejawiło to się między
innymi tym, że nasze dzieci
w klasach maturalnych zaprezentowały prace dyplomowe o „Solidarności” i o
postaci pułkownika Kuklińskiego. Otrzymały one najwyższą ocenę i spotkały się
z dużym uznaniem uczniów
i nauczycieli, którzy o tych
sprawach dowiedzieli się po
raz pierwszy.
W ostatnich latach wejherowianie coraz częściej
przyjeżdżają z Berlina do Wejherowa, a niedawno podjęli
decyzję o powrocie tu na stałe.
Anna Kuczmarska
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SPORT
Wejher Cross Games

Widowiskowa rywalizacja

W pierwszych dniach września w Wejherowie po raz trzeci odbyły się zawody Wejher Cross Games. Ponad setka zawodników sprawdziła swoją szybkość, siłę i wytrzymałość w kilku konkurencjach. Zawody odbywały się w hali w SP nr 8 i w wejherowskim parku.
CrossFit to program treningu siłowego i kondycyjnego, gdzie ćwiczy się
jednocześnie podnoszenie
ciężarów, sprawność atletyczną, odporność, przez
co wzmacnia się odporność

krążeniową oraz oddechową, siłę i wytrzymałość mięśni, rozciągliwość, szybkość,
sprawność, psychomotorykę, równowagę i precyzjęą.
Tegoroczna rywalizacja
była bardzo widowiskowa i

emocjonująca.
- W imprezie wzięli
udział czołowi polscy zawodnicy trenujący CrossFit, co
podniosło znacznie poziom
sportowy imprezy - powiedział Bartłomiej Szreder,

organizator Wejher Cross
Games. - Dodatkwo przygotowaliśmy atrakcje sportowe dla dzieci.
Zawody dofinansowane
były m.in. przez Urząd Miejski w Wejherowie,

Piłka nożna. Gryf poległ

Radomiak
z ciężką nogą
Radomiak Radom w 9. kolejce rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej srogo skarcił naszych piłkarzy. Wejherowianie przegrali 0:3. Przez ponad
godzinę musieli grać w dziesiątkę, bo G. Gulczyński zapomniał, że ręką nie należy grać w
polu karnym.
Radomiak jako pretendent do gry w pierwszej lidze, już od
początku ruszył do ataków na bramkę gryfitów i w 25. min.
jego piłkarze zdobyli prowadzenie. Na dodatek parę minut
później wejherowianie stracili drugą bramkę oraz zawodnika z pola, bo gryfita zagrał ręką w polu karnym i sędzia podyktował rzut karny. Pomimo, że wejherowianie próbowali
postawić się radomiakom, to nie mieli szans w starciu z przeważającym z minuty na minutę przeciwnikiem.
W 75. min. gry stracili trzeciego gola, a potem walczyli już
tylko o to, aby nie ponieść bramkowej klęski.
Gryf Wejherowo: Więckowicz - Bury, Gulczyński, Liberacki, Goerke - Chwastek (Ryk), Koziara (Brzuzy), Kołc, Włodyka - Rogalski (Ewertowski), Czychowski.

Rajd z Kompasem
Wyniki zawodów i więcej zdjęć na stronie: www.wejherowo.pl/artykuly/iii-wejher-cross-games-a5979.html
Fot. Urząd Miejski
OGŁOSZENIE
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W sobotę 22 września klub „Z kompasem” zaprasza na
piętnasty rajd do Gniewina. Będzie można rywalizować na
dziewięciu rajdowych trasach - pieszych i rowerowych.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
www.zkompasem.pl.
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SPORT
Zajęcia ogólnorozwojowe

Nowy kurs
samoobrony

Wejherowska Straż Miejska oraz Prezydent
Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zapraszają zainteresowane panie na dziesiątą już edycję bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet.

Piłka nożna. Sportowe sukcesy

Dziewczyny z Luzina
Podopieczne trenera Sylwestra Piątka nie miały
litości dla drużyny gospodarzy, grając na tym samym boisku co zawodnicy
Wikędu Luzino. Bogatym
łupem bramkowym podzieliły się: Karolina Drewa - 6,
Oliwia Falk - 4, Julia Bargańska - 3, Maria Lińska
- 2, Magda Lińska, Milena
OGŁOSZENIE

Fajter i Nikola Kankowska.
Kolejny mecz ligowy zespół zagra ze Stalom Jezierzyce.
Podopieczne trenera Sylwestra Piątka zagrał w Siedlcach jako reprezentacja
województwa pomorskiego
w XXI Ogólnopolskich Igrzyskach LZS. W rozgrywkach
grupowych luzińskie zawod-

niczki zainkasowały komplet zwycięstw, pokonując
kolejno drużyny z małopolskiego i mazowieckiego. W
meczu półfinałowym okazały się bezkonkurencyjne,
pokonując aż 8:1 drużynę z
województwa łódzkiego. W
finale luzinianki spotykały
się z województwem małopolskim i uległy 0:1.

Zajęcia rozpoczną się od 1 października i prowadzone
będą w poniedziałki i środy w godz. 20.30-21.30. Kurs odbywać się będzie dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Śmiechowskiej na małej sali na piętrze
(wejście od strony hali sportowej).
Na kurs obowiązują zapisy, które potrwają do 28 września lub do wyczerpania wolnych miejsc. Na zajęcia można
się zapisać telefonicznie: 695 650 914, tylko w godz. 8:0015:00 lub emailowo: rafal.karcz@sportwejherowo.pl
Dziesiąta edycja kursu samoobrony to przede wszystkim
zajęcia ogólnorozwojowe oraz podstawy samoobrony, oparte o najbardziej skuteczne techniki uderzenia ręką oraz
nogą, a także metody uwolnienia się z uchwytu za ubranie,
wyswobodzenie z duszenia i inne elementy.
Zajęcia praktyczne prowadzić będzie instruktor kickboxingu i samoobrony, Rafał Karcz. Kurs poparty będzie również przeszkoleniem z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej (ratownik Tomasz Groth) oraz aspektami teoretycznymi samoobrony (Komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca).
Wszystkie panie, które ukończą kurs samoobrony, otrzymają stosowne certyfikaty jego ukończenia podczas oficjalnego spotkania z prezydentem Wejherowa w Ratuszu
Miejskim.
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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
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ZAPROSZENIE

Dożynki
Festiwal Smaków Food Trucków w Bolszewie
Pyszne zakończenie lata w Wejherowie

Już po raz drugi do Wejherowa przyjadą
mobilne restauracje z całej Polski. Goście
festiwalu będą mogli spróbować pyszności z
różnych stron świata, dań niecodziennych, z
autorskim pomysłem, tworzonych z sercem.
Festiwal Smaków Food
Trucków to wydarzenie już
znane mieszkańcom Wejherowa. Do udziału zapraszane
są najlepsze food trucki z całej Polski. Dobierane są one
pod kątem różnorodności i
jakości serwowanych potraw.
W jednym miejscu pojawią
się reprezentanci kuchni wielu krajów i kontynentów.
Wydarzenie
kierowane jest do wszystkich, dużych i małych, rodzin, grup

przyjaciół i każdego, kto ma
ochotę na poznawanie nowych smaków. Na miejscu
będzie można spróbować
niecodziennych potraw, a
także zrelaksować się na
świeżym powietrzu, przy
dobrej muzyce i wyborowym towarzystwie.
Wspólne
świętowanie
końca wakacji będzie bogate w atrakcje: muzyka,
gry, konkursy i oczywiście
smaczne dania z różnych

Dożynki Powiatowo-Gminne odbędą się 16
września br. w ArtParku w Bolszewie. Dożynki
rozpoczną się o godz. 14.00 uroczystą mszą św.
na placu dożynkowym.
Po obrzędzie dożynkowym zaplanowano wręczenie nagród w konkursie „Piękna Wieś”. Koncerty na scenie zapoczątkuje Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo. Wystąpią
zespoły regionalne, a zwieńczeniem muzycznej uczty będzie
występ gwiazdy wieczoru Weroniki Korthals.
W programie także konkursy na wieńce dożynkowe oraz
konkurs speed carvingu w drewnie - po raz pierwszy na Pomorzu! Na zakończenie dożynek zabawa taneczna.
stron świata. Wszystko to
okraszone wyjątkowo pozytywną atmosferą.
Festiwal Smaków Food
Trucków już po raz ostatni w tym roku pojawi się w

Wejherowie!
Nie może Was zabraknąć!
Głodni informacji?
Zapraszamy na stronę
wydarzenia:
www.festiwalsmaku.com.pl

Dla naszych Czytelników mamy cztery bezpłatne
bony na dowolny posiłek w wybranym food trucku
podczas Festiwalu Smaków w Wejherowie.
Aby zdobyć bon należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Po raz który Festiwal Smaków Food Trucków
odbywa się w Wejherowie?
Odpowiedź proszę przesłać razem z imieniem i nazwiskiem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
konieczie w piątek 14 września do godz. 20.00.
W temacie prosimy napisać: Festiwal Smaków.
Do wylosowanych osób odpiszemy w piątek wieczorem.

V Zlot Turystów
Seniorów
Tegoroczny V Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego „Wejherowska Jesień
2018” odbędzie się pod hasłem „Rumia pomysłem
na turystykę seniorów” oraz pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wejherowskiego.
Zbiórkę zaplanowano 21 września 2018 r. o godz. 8.30 na
dziedzińcu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie ul. Dworcowa 7. Po uroczystym otwarciu zlotu uczestnicy pojadą pociągiem SKM do Rumi, gdzie zaplanowano
zwiedzanie (m.in. kaktusiarni) oraz biesiadę turystyczną.
Zapisy na zlot odbywać się będą w dniach 17-20.09.2018 r.
w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy ul. Kopernika 13 w Wejherowie.

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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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/
OGŁOSZENIE

