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Platforma 
mnie zawiodła

- Niezależnie od  moich osobistych przekonań i poglą-
dów, z  których rezygnować nie zamierzam, bo przekre-
śliłbym całe swoje życie, z moich obserwacji wynika, że 
odsunęło to trwale od PO umiarkowany elektorat cen-
troprawicowy, który może przesadnie religijny nie jest, 
za to ma silne przywiązany do  tradycyjnego systemu 
wartości - mówi poseł Jerzy Budnik, który po czterech 
kadencjach zasiadania w Sejmie RP zrezygnował z dal-
szej kariery parlamentarzysty.

Czy zamierza przejść na polityczną emeryturę?
Czy żałuje działalności pod szyldem PO?
Czy boi się ewentualnych rządów PiS?
Na te pytania poseł Jerzy Budnik odpowiada na 

łamach „Pulsu Wejherowa”.                                         Str. 5

Kolejna ulica gotowa „Elektryk” 
od pół wieku

Warto zapoznać się z zasadami 
konkursu (na str. 14) i zawalczyć 
o nagrody, tym bardziej, że chodzi 
o pożyteczną dla nas wszystkich 
segregację odpadów. 

Większość z nas na co dzień se-
greguje śmieci, a przy okazji moż-
na wygrać zwolnienie z opłat za 

Segreguj odpady 
i wygraj nagrody

Rozpoczął się Konkurs Ekologiczny, ogłoszony 
przez ZUK Spółkę z o.o. pod hasłem: „Czy to jesień, 
czy to wiosna, segregacja to rzecz prosta”. Frekwen-
cja jest spora, więc zapowiada się dobra rywalizacja, 
ale przypominamy, że zgłoszenia przyjmowane są do 
27 października włącznie. 

dzierżawę pojemników, nagrodę 
rzeczową albo choinkę na święta 
(oczywiście ekologiczną czyli na-
turalną)

Konkurs będzie realizowany w 
listopadzie, a ogłoszenie wyników 
nastąpi w grudniu br. 

    Str. 14

Życzenia, podziękowania i wspomnie-
nia absolwentów, chwile radości i wzru-
szeń oraz dużo ciepłych słów wypełniło 
ten szczególny dzień w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. 
Popularny „Elektryk” świętował 50-lecie 
funkcjonowania, a na urodziny przybyło 
mnóstwo gości.                                      Str. 6

Ulica Chmielew-
skiego na Śmiecho-
wie to kolejna droga 
zbudowana przez 
miasto w ostatnim 
czasie. 

Wczoraj  dokonano od-
bioru odcinka ul. Chmie-
lewskiego od wykonawcy. 
Po nowej asfaltowej na-
wierzchni jeżdżą już samo-
chody. Ponad 160-metrowy  
odcinek od ul. Stefczyka do 
ronda na ul. A. Necla, był 
dotąd drogą gruntową. W 
efekcie inwestycji za ok. 
1 milion zł ulica uzyska-
ła asfaltową nawierzch-
nię, chodniki, kanalizację 
deszczową i oświetlenie. 
Poprowadzono też na tym 
odcinku sieć wodociągową. 

W najbliższych dniach 
odbioru doczeka się rów-
nież ul. Spacerowa oraz 
parking koło cmentarza.
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AKTUALNOŚCI
W najbliższą niedzielę wybory 

do Sejmu i Senatu RP. 
Zagłosujcie Państwo za dobrą zmianą, 

zagłosujcie na kandydatów 

Prawa i Sprawiedliwości 
Damy radę !

Zmieńmy Polskę na lepszą, 
sprawiedliwszą i uczciwszą !

Szanowni Państwo,
poprzyjcie kandydata do Sejmu 

Wojciecha Rybakowskiego 
związanego z Wejherowem

i Ziemią Wejherowską 
- doświadczonego samorządowca 

i działacza kultury 
  
  Witold Reclaf  - wicestarosta wejherowski
  Ryszard Czarnecki - przewodniczący
          Rady Powiatu Wejherowskiego
  Genowefa Słowi - wiceprzewodnicząca 
           Rady Powiatu Wejherowskiego
  Marcin Drewa - wiceprzewodniczący Rady  
                Miasta Wejherowa 
  radni powiatowi:  Krzysztof Bober, 
  Grzegorz Gaszta,  Ludwik Zegzuła

O G Ł O S Z E N I A

O G Ł O S Z E N I E

Rocznicowa uroczystość w Lesie Piaśnickim

Pomorski Katyń
W 76. Rocznicę 

niemieckiej zbrod-
ni, 4 października 
w intencji kilku-
nastu tysięcy ofiar, 
pomordowanych w 
Piaśnicy modlił się 
metropolita gdań-
ski, arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź.

Razem z nim pod-
czas mszy św. mo-
dlili się kapłani i 
mieszkańcy Pomo-
rza. Uczestnicy uro-
czystości przybyli z 
powiatu wejherow-
skiego, puckiego, z 
Trójmiasta i innych 
miejscowości. 

Arcybiskup Leszek Sła-
woj Głódź nazwał to miej-
sce pomorskim Katyniem. 

Piękny las i wysokie so-
sny były świadkami okrut-
nych zbrodni, popełnionych 
na cywilach - kobietach, 
mężczyznach i dzieciach. 
W tym lesie likwidowano 
przede wszystkim inteligen-
cję - urzędników, nauczy-
cieli, kapłanów. Wśród nich 
znalazła się bł. Siostra Ali-
cja Kotowska, której 17. 
rocznicę beatyfikacji obcho-
dzono podczas tej samej uro-
czystości.

Obok modlitwy, kwiatów 
składanych przy ołtarzu, za-
palonych zniczy, odsłonięto 
kolejne figury w Lesie Pia-
śnickicm, przedstawiające 
więźniów Stuthoffu, przy-
byłych w okolice Wejherowa 
podczas w Marszu Śmierci. 
(na zdjęciu powyżej wi-
doczne w głębi).             

Dowodem na to, że pa-
mięć o wszystkich ofiarach 
jest wciąż żywa, jest liczny 
udział w uroczystości przed-
stawicieli władz, delegacji 
i pocztów sztandarowych 
różnych instytucji oraz or-
ganizacji, w tym szkół.  Co 
ważne, co roku na uroczy-
stościach i innych nabo-
żeństwach w Piaśnicy nie 
brakuje mieszkańców, a na-
wet całych rodzin.          AK.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Materiał Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Uczestnicy strajków sierpnio-
wych 1980 roku, członkowie NSZZ 
„Solidarność, goście, w tym parla-
mentarzyści oraz gospodarze Wej-
herowa i powiatu wejherowskiego 
złożyli kwiaty na placu Jana Paw-
ła II pod tablicą „Solidarności”.

W trakcie mszy św. odprawionej 
przez ks. prałata Tadeusza Reszkę 
w kościele pw. Trójcy Świętej, oko-
licznościową i szczególną homilię 
wygłosił ks. prałat Daniel Nowak. 

Również w Filharmonii przypo-
mniano wydarzenia historyczne z 
1980 r., m.in. poprzez odsłoniętą 
tam wystawę. Zasłużeni działa-
cze związku oraz uczestnicy wy-
darzeń sprzed 35 lat otrzymali 
odznaczenia. „Krzyże Wolności i 
Solidarności” zasłużonym dzia-
łaczom wręczali przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego 
Krzysztof Dośla oraz poseł Ja-
nusz Śniadek. 

O G Ł O S Z E N I E

W 35. rocznicę strajków 1980 roku

W Sierpniu powstała „Solidarność”
W Wejherowie uroczyście uczczono 35. rocznicę strajków robotniczych w 1980 

r. oraz powstania NSZZ „Solidarność”. Po patriotycznym nabożeństwie w Ko-
legiacie, uczestnicy przeszli ulicami miasta do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie 
odbyła się główna część obchodów zakończona jubileuszowym koncertem. 

Prezydent RP Andrzej Duda 
przysłał do organizatorów obcho-
dów 35-lecia NSZZ „Solidarność” 
w Wejherowie list, w którym dzię-
kuje władzom miasta Wejherowa, 
działaczom Regionu NSZZ „Soli-
darność” oraz ks. prałatowi Tade-
uszowi Reszce za przygotowanie 
uroczystości. 

Pisząc o strajkach w sierpniu 
1980 roku, Prezydent przypomi-
na, że  „wielu wejherowian włącza-
ło się się wówczas w falę strajków 
ogarniającą Wybrzeże i cały kraj”.

List zamieszczamy obok. 

Uczestnicy uroczystości przeszli ze Skweru Jana Pawła II, ulica-
mi miasta do Filharmonii Kaszubskiej.                 Fot. archiwum UM

Dwa festiwale w Filharmonii
W Wejherowskim Centrum Kultury odbyły się w październiku dwie duże im-

prezy, które przyciągnęły wielu zainteresowanych: Festiwal „Wanoga” i Festi-
wal Designu.

Podczas trzydniowego  Festiwa-
lu Przygody „WANOGA” miłośni-
cy dalekich wypraw delektowali się 
opowieściami podróżników z niemal 
wszystkich kontynentów świata. 

Tematem przewodnim tegorocz-
nej imprezy były podróże starymi 
samochodami. Przed budynkiem 
Filharmonii stały stare pojazdy, któ-

re brały udział w akcji „Złombol”. 
- Frekwencja była na wysokim 

poziomie, w każdej prelekcji uczest-
niczyło średnio ok. 250-280 osób - 
mówi Michał Witkiewicz, główny 
organizator.

Z kolei 17 października br. odbył 
się Festiwal Designu, czyli warsz-
taty, wystawy, pokazy i rodzinne 

kącikach kreatywności. Cykliczne 
przedsięwzięcie realizowane w ra-
mach międzynarodowego projektu 
dotyczącego wzornictwa użytkowe-
go pt. „Nadbałtycki szlak designu” 
ma swój motyw przewodni w posta-
ci jednego z państw regionu. Tema-
tem październikowego spotkania 
była Litwa. 
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O G Ł O S Z E N I E 

30.10.2015

Miasto wspiera kluby sportowe

Dotacje dla Gryfa i Tytanów
Przedstawiciele wejherowskich klubów sportowych Gryf i Tytani otrzymali od prezy-

denta miasta symboliczne czeki. Prawdziwe pieniądze trafiły na konto obu klubów.

200 tysięcy złotych miasto 
przekazało Wejherowskie-
mu Klubowi Sportowemu 
Gryf (czek odebrał prezes 
Piotr Waga), natomiast 30 
tys. złotych trafiło do klubu 
Tytani Wejherowo. Symbo-

liczny czek odebrał Remi-
giusz Sałata, prezes tego 
klubu. 

- Oba kluby poprzez swo-
je osiągnięcia sportowe god-
nie reprezentują i promują 
miasto, a także dostarczają 

nam emocji i satysfakcji - po-
wiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. - Cieszmy 
się, że mamy klub piłkarski 
w II lidze. Wiele satysfak-
cji dają nam kibicom także 
wejherowscy szczypiorniści. 

Klub Tytani osiągając bar-
dzo dobre wyniki ma ambi-
cję awansowania do I ligi. 
W imieniu kibiców gratulu-
ję zawodnikom obu klubów 
i życzę im  sportowych suk-
cesów. 

Podczas tajnego głosowania radni dokonali wyboru 
ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach  
2016-2019. Wybrano pięciu ławników Sadu Okręgowego w 
Gdańsku oraz pięciu ławników Sądu Rejonowego w Gdyni 
- do orzekania w sprawach dotyczących Sądu Pracy. Osiem 
osób zostało ławnikami Sądu Rejonowego w Wejherowie. 

Nadzwyczajna sesja 

Wybór ławników
W wejherowskim ratuszu 14 paździer-

nika odbyła się nadzwyczajna sesja Ra-
dy Miasta Wejherowa, na której wybrano 
ławników. 

Koszt modernizacji ciągu 
pieszego wyniósł ok. 45 tys. 
zł.   Jak informuje Stani-
sław Brzozowski, kierow-
nik Wydziału Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, 
przebudowa chodnika na 
tym odcinku była konieczno-
ścią. Wniosek mieszkańców 
tej części osiedla poparł rad-
ny miejski z tego rejonu. 

Prace na zlecenie Prezy-
denta Miasta Wejherowa 

wykonał Zakład Usług Ko-
munalnych w Wejherowie. 

- Ulica Weteranów jest 
dosyć długa, a chodniki na 
tej ulicy nie są najlepsze i 
wymagają sukcesywnej na-
prawy - mówi Stanisław 
Brzozowski z Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie. 

Chodnika pod drugiej 
stronie ulicy nie można wy-
konać dopóki nie zostaną 
ugulowane sprawy własno-
ściowe przyległych nieru-
chomości. 

Na ulicy Weteranów oddano do użytku 
przechodniów nowy chodnik. Zbudowano 
go na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaszub-
ską w stronę bloków. Chodnik poprawi bez-
pieczeństwo przechodniów na tym odcinku, 
a także umożliwi wygodne przejście.

Wygodnie i bezpiecznie

Nowy chodnik 
na Weteranów

Obecnie w systemie dzia-
ła 40 kamer. Ostatnio dwie 
kamery uruchomiono na 
łączniku od ulicy Sobieskie-
go do Bukowej  (skwer Regi-

Rozbudowa monitoringu

Więcej kamer
W Wejherowie trawa rozbudowa miejskie-

go monitoringu. Niebawem zamontowane 
zostaną kolejne dwie kamery - na nowo wy-
budowanym parkingu przy ulicy Roszczy-
nialskiego oraz na ulicy Iwaszkiewicza. 

ny Osowickiej) oraz na ulicy 
Zamkowej. Nowa kamera 
zamontowana została tak-
że na cmentarzu przy ulicy 
Roszczynialskiego. Docelo-
wo w ulicznym monitoringu 
działać będą 64 kamery. 

Ich codzienną obsługą zaj-
muje się Straż Miejska. Sta-
nowisko abonenckie posiada 
także Policja. 

Monitoring uliczny to jaw-
na i całodobowa obserwacja 
miejsc publicznych. Dzięki 
monitoringowi nie raz uda-
ło się zatrzymać sprawców 
przestępstw i wykroczeń. 
Pełni on też w mieście funk-
cję prewencyjną.

 Funkcjonariuszki radziły dzieciom, jak bezpiecznie prze-
chodzić przez jezdnię i jak prawidłowo używać elementów 
odblaskowych, by być widocznym i bezpiecznym na drodze. 

Policjantki tłumaczyły, którą stroną drogi należy chodzić, 
gdy nie ma chodnika oraz wyjaśniały, dlaczego nie wolno 
wchodzić na jezdnię zza jakiejś przeszkody, np. autobusu, 
drzewa i konsekwencje takich zdarzeń. 

Dodatkowo omówiły zasady zachowania się w przypadku, 
gdy zaczepia dziecko osoba obca oraz jak należy postępować, 
gdy spotykamy na drodze jakiegoś agresywnego psa. 

Policjantki w szkole
Policjantki odwiedziły Szkołę Podstawo-

wą nr 11 w Wejherowie w ramach akcji „Bez-
pieczna droga do szkoły”.
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- Nie można tego na-
zwać inaczej, jak sen-
sacją, bo pan, osoba 
związana z Platformą 
Obywatelską od począt-
ku jej powstania, czyli 
od 2001 roku, jej pierw-
szy pełnomocnik  na 
powiat wejherowski, a 
potem przez wiele lat jej 
niekwestionowany lider, 
wystąpił z partii. 

Co się stało?
- Platforma, do której, 

za namową śp. Macieja 
Płażyńskiego i Aleksandra 
Halla, przeszedłem  z wie-
loma innymi działaczami 
Stronnictwa Konserwa-
tywno-Ludowego, niewiele 
ma wspólnego z dzisiejszą. 
Wtedy była partią centro-
prawicową o profilu konser-
watywno-liberalnym. 

Konserwatywną  w sfe-
rze wartości, liberalną w 
sprawach gospodarczych. 
Do innej przecież bym wte-
dy nie wstąpił.  

- Od jakiegoś czasu za-
częła wyraźnie skręcać 
na lewo.

- Właśnie. Jeszcze Do-
nald Tusk próbował trzy-
mać równowagę, ale Ewa 
Kopacz już żadnych oporów 
nie ma. Transfer byłego sze-
fa SLD Grzegorza Napieral-
skiego jest tego dobitnym 
potwierdzeniem. 

- Na swoim facebooku 
ocenił pan, że to błąd.

- Tak uważam, bo nieza-
leżnie od  moich osobistych 
przekonań i poglądów, z  
których rezygnować nie 
zamierzam, bo przekreślił-
bym całe swoje życie, z mo-
ich obserwacji wynika, że 
odsunęło to trwale od PO 
umiarkowany elektorat 
centroprawicowy, który mo-
że przesadnie religijny nie 
jest, za to ma silne przywią-
zany do  tradycyjnego syste-
mu wartości. Ten elektorat  

Platforma mnie zawiodła 
Rozmowa z Jerzym Budnikiem, 
posłem Ziemi Wejherowskiej               

w większości przeszedł do 
coraz mniej radykalnego 
PiS. Natomiast elektorat le-
wicowy i lewacki, na który 
Kopacz liczyła i tak został 
przy Millerze i Palikocie. 
Czyli jednych straciła, dru-
gich nie przyciągnęła.

- Trzeba przyznać, że 
od dawna kontestował 
pan zwrot PO na lewo i 
w sprawach światopo-
glądowych głosował ina-
czej niż zalecał Klub. 

Czy właśnie dlatego 
nie znalazł pan miejsca 
na liście kandydatów do 
Parlamentu?

- Nie wiem, bo nikt ze 
mną na ten temat nie roz-
mawiał, ani w Warszawie, 
ani w Gdańsku.  Ale nie są-
dzę, by tylko z tego powo-
du, bo krytykowałem także 
partyjną i rządową politykę 
kadrową. 

Mogę tylko potwier-
dzić, że byłem uprzedzany 
przez życzliwych mi człon-
ków kierownictwa Klubu, 
że głosowanie w sprawach 
światopoglądowych, wbrew 
prośbom Kopacz, źle się  dla 
mnie skończy.   

- A pan to robił dalej….
- ….tak, bo chociaż wiem, 

że polityka to sztuka szuka-
nia i zawierania kompromi-
sów, np. w sprawie ochrony 
życia od poczęcia aż do na-
turalnej śmierci, by być w 
zgodzie z własnym sumie-
niem, na żadne kompromi-
sy iść nie mogłem. To są dla 
mnie sprawy fundamental-
ne. A jeśli chodzi o sprawy 
kadrowe, to uważam, że 
przy nominacjach i reko-
mendacjach na stanowiska 
państwowe, należy prze-
strzegać najwyższych stan-
dardów merytorycznych i 
etycznych.

- Platforma w sonda-
żach wyborczych dołuje. 

Raczej przegra z PiS wy-
bory. Czy tylko dlatego, 
że skręciła na lewo?

- Oczywiście, że nie tyl-
ko z tego powodu. To o czym 
mówiliśmy jest dla mnie 
arcyważne, ale zdaję sobie 
sprawę, że nie dla wszyst-
kich, którzy postawili kie-
dyś na PO. Przyczyn jest 
więcej. O polityce kadrowej 
już mówiłem. Gwoździem 
do trumny okazała się afera 
podsłuchowa, która pokaza-
ła gorszą, nieakceptowaną, 
nawet przez najwierniej-
szych  wyborców twarz PO. 

Może niektórzy z nich, jak 
powiedział szef pomorskiej 
PO Sławomir Neumann 
„zatkają nos i zagłosują na 
nią raz jeszcze”. Jednak 
wielu jest tak mocno Plat-
formą rozczarowanych i za-
wstydzonych, że na pewno 
tego nie zrobią.   

- Żal panu opuszczać 
Platformę?

- W jakimś sensie tak. 
Przecież związany byłem z 
nią 14 lat, budowałem jej  
terenowe struktury, z jej 
rekomendacji cztery razy 
byłem wybierany do Sejmu 
(pierwszy raz z AWS-SKL 
-przyp. red.). Nie uważam, 
by był to czas całkowi-
cie stracony. I chociaż nie 
wszystko się udało, były 
błędy, zaniedbania i zanie-
chania, to jednak Polska w 
czasie rządów PO-PSL, mi-
mo globalnego kryzysu go-
spodarczego rozwijała się 
i umocniła swoją pozycję 
międzynarodową, o czym 
mógł się przekonać pan 
prezydent Andrzej Duda 
podczas swoich pierwszych 
wizyt zagranicznych. Sporo 
też udało się załatwić dla 
powiatów wejherowskiego 
i puckiego oraz Marynarki 
Wojennej i Stoczni MW. 

- Więc kto się zmienił 
w politycznej grze?

- Powtarzam, dla mnie 
ważne są sprawy ideowe. 
Po prostu nie widzę siebie 
w formule partii centrole-
wicowej, w jaką pod kie-
rownictwem Kopacz PO 
się przekształca. Tym je-
stem szczególnie zawie-
dziony. Pewnie jest na taką 
formację w Polsce zapo-
trzebowanie, ale ja swoim 
nazwiskiem nie zamierzam 
jej firmować. 

Jak już powiedziałem w 
jednym z wywiadów, mam 
satysfakcję, że jako konser-
watysta wchodziłem do Sej-
mu i jako konserwatysta z 
niego odchodzę. 

To nie ja się zmieniłem, 
to Platforma się zmieniła.

- Obawia się pan rzą-
dów PiS?

- Nie, nie boję się. Dzi-
siejszy PiS jest inny niż ten 
sprzed lat. A poza tym, sko-
ro jest tak duże zapotrzebo-
wanie społeczne na zmiany, 
to bardzo proszę, niech po-
każe, co potrafi.

- Na koniec zapytam, 
czy definitywnie prze-
chodzi pan na politycz-
ną emeryturę? 

- Czy ja wyglądam na 
emeryta? (śmiech…). O po-
litycznej emeryturze jeszcze 
nie myślę, zresztą prawa do 
zusowskiej też jeszcze nie 
nabyłem. 

A tak poważnie, to mam 
świadomość, że czas jest na 
ludzi młodych, ale dopóki 
pozwolą siły, jestem gotowy 
służyć im swoją wiedzą i  do-
świadczeniem. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Anna Kuczmarska

Nowy sprzęt  w szpitalu

Do badania
najmłodszych 
pacjentów

W Szpitalu Specjalistycznym im. F. Cey-
nowy w Wejherowie zaprezentowano no-
wy sprzęt do endoskopii urologicznej, 
który został sfinansowany z pieniędzy sa-
morządowych. 

Cystoskop kosztował 154 tys. zł i zasilił Oddział Chirur-
gii Dziecięcej. Został zakupiony dzięki wsparciu finanso-
wemu Powiatu Wejherowskiego, który na ten cel przekazał 
100 tys. zł oraz Miasta Redy, które dołożyło 50 tys. zł.

Dzięki temu stary dwudziestopięcioletni sprzęt został 
zastąpiony nowym, bardzo nowoczesnym i o dużo szerszym 
zakresie działania.

9 października odbyło się uroczyste spotkanie sponso-
rów zakupu cystoskopu. Uczestniczyli w nim m.in.: sta-
rosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, członek 
Zarządu Powiatu Jacek Thiel, burmistrz Redy Krzysz-
tof  Krzemiński oraz Andrzej Zieleniewski, prezes 
Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Wejherowie

Dr n. med. Marcin Ulasiński, ordynator Chirurgii 
Dziecięcej zaprezentował nowy sprzęt do endoskopowych 
zabiegów urologicznych. 

To kolejny nowy sprzęt medyczny w wejherowskim Szpi-
talu Specjalistycznym, kupiony dzięki dotacjom samorza-
dów, o czym wielokrotnie informowaliśmy.



6

www.pulswejherowa.pl22 października 2015

EDUKACJA

Obchody jubileuszowe roz-
poczęły się od mszy św. w ko-
ściele św. Stanisława Kostki 
w Wejherowie, potem uczest-
nicy uroczystości przema-
szerowali ulicami miasta do 
szkoły. Prowadziły ich poczty 
sztandarowe oraz orkiestra.

Gości, którzy wypełnili 
duża salę sportową witała 
dyrektor szkoły Krystyna 
Grubba. Przywitała m.in. 
swoich poprzedników. Spo-
śród byłych dyrektorów w 
uroczystości uczestniczyli: 
obecny przewodniczący Ra-
dy Miasta Wejherowa  Bog-
dan Tokłowicz, Waldemar 
Skrzynecki oraz Roman 
Łosiński, którego zebrani 
na sali powitali największy-
mi oklaskami. Przybyła też 
Krystyna Bełczącka, peł-
niąca niegdyś obowiązki dy-
rektora.

Starosta powiatu wejhe-
rowskiego, Gabriela Lisius 
przypomniała historię słyn-

Nauczyciele, uczniowie, absolwenci, przedstawiciele władz, 
organizacji oraz wielu innych gości uczestniczyło w obchodach 
50-lecia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im. 
Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” , popularnie zwanego „Elektry-
kiem”. Nic dziwnego, bo szkoła zmieniała nazwy i strukturę or-
ganizacyjna, ale kształciła głównie elektryków i elektroników. 
Pierwszą szkoła, powołaną w tym miejscu przez Ministra Oświa-
ty 20 sierpnia 1965 roku było Technikum Elektryczne. 

nego wejherowskiego „Elek-
tryka”; mówiła o zmianach 
w szkole oraz o inwestycjach 
i remontach przeprowadzo-
nych w ostatnich latach. Co 
ciekawe, w planach jest bu-
dowa w tej placówce krytego 
basenu.

- Jubileusz to również 
okazja do spojrzenia w przy-
szłość, która otwiera nowe 
perspektywy i nowe zadania 
- powiedziała Gabriela Li-
sius, która w imieniu władz 
samorządowych przekazała 
wyrazy uznania wszystkim 
dyrektorom, nauczycielom, 
pracownikom szkoły, absol-
wentom, uczniom i rodzicom. 

Życzeń, gratulacji i podzię-
kowań było jeszcze wiele. Ko-

lejni goście przekazywali 
słowa uznania, kwiaty i upo-
minki na ręce dyrektor ZSP 
nr 2. Wszyscy z przyjemno-
ścią obejrzeli film o jubilatce 
oraz program artystyczny w 
wykonaniu uczniów i nauczy-
cieli ZSP nr 2.

Jubileusz szkoły był wiel-
kim przeżyciem dla absol-
wentów, którzy przyjechali 
z bliska i z daleka, aby po 
latach znaleźć się w dobrze 
znanych murach. Najwięcej 
wzruszeń i radości dostar-
czyły spotkania z dawnymi 
koleżankami, kolegami i na-
uczycielami. 

Był wreszcie czas na wspo-
mnienia ze szkolnych lat, a te 
są zwykle najprzyjemniejsze.       

                                       AK.

W następnym wydaniu „Pulsu Wejherowa” przypomnimy ży-
cie szkolne w „Elektryku” w pierwszych latach jego funkcjonowa-
nia. Zamieścimy artykuł Janusza Wikowskiego, dziennikarza, 
absolwenta wejherowskiego technikum - pierwszego rocznika, 
który opuścił tę szkołę. Zapraszamy do lektury 5 listopada.

Gratulacje, życzenia i spotkanie po latach

„Elektryk” świętował 50 urodziny

Na górnym zdjęciu: absolwenci i inni goście. Poniżej dyrektor K. Grubba i byli dy-
rektorzy: R. Łosiński i B. Tokłowicz. Obok uczennice śpiewające w chórze szkolnym.

Otwarcie projektu edukacyjnego 

Izba „Solidarności”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie („Samo-

chodówka”) doczekał się otwarcia Izby Solidarności, która jest 
efektem ciekawej inicjatywy edukacyjnej. 

Sala, w której będą mogły 
odbywać się m.in. zajęcia hi-
storii, znajduje się w Izbie 
„Solidarności”, która zosta-
ła w tej szkole otwarta wiele 
lat temu. 

- Kiedy w grudniu 2014 
miałem okazję zwiedzić  
izbę Solidarności w wejhe-
rowskiej szkole uznałem, że 
temu miejscu warto nadać 
inną, bardziej trafiającą do 
młodego człowieka  formę 

- mówi Wojciech Ryba-
kowski, członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego. 
- Sala jest w całości pokry-
ta fototapetą, prezentującą 
zdjęcia z historii NSZZ „So-
lidarność”. 

Warto dodać, że w ZSP nr 4 
odbywa się corocznie powiato-
wy konkurs wiedzy o opozycji 
antykomunistycznej. Ucznio-
wie tej szkoły w rocznicę 
Grudnia’70 odwiedzają groby 

ofiar tragicznych wydarzeń z 
1970 roku.  Widać, że pamięć 
o protestach robotniczych i 
nie tylko jest w tej placówce 
szczególnie kultywowana. 

Autorem projektu wnętrz 
jest Wojciech Ostrowski 
Projekt edukacyjny powstał 
przy współpracy IPN i ECS. 
Izbę poświęcił ks. prałat Da-
niel Nowak podczas uroczy-
stości otwarcia, która odbyła 
się wczoraj.

Sala jest w całości pokryta fototapetą, prezentującą zdjęcia z historii NSZZ „Solidar-
ność” - mówi Wojciech Rybakowski, inicjator nowego wystroju izby. 

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Medale Edukacji Narodowej otrzymali:
Ewa Grzymkowska - ZSP nr 1 w Rumi (I LO)
Jolanta Kaźmierczak-Buławska - ZSP nr 2 w Rumi
Piotr Wołowski - ZSP nr 2 w Rumi
Jagna Bochentyn - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego 

Nagrody starosty otrzymali:
Barbara Kaczykowska - nauczyciel w ZSP nr 1 w Wejhero-
wie,
Iwona Nicińska - nauczyciel w ZSP nr 2 w Wejherowie,
Marian Baruk - nauczyciel w ZSP nr 3 w Wejherowie
Kinga Wasilewska - nauczyciel w ZSP nr 4 w Wejherowie 
Maciej Skok - ZSP nr 4 w Wejherowie
Waldemar Skrzynecki - dyrektor Powiatowego ZS Policeal-
nych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie
Ryta Leszczyńska - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjal-
nego w Wejherowie
Anna Flis - nauczyciel w PZKS w Wejherowie
Urszula Gajdemska - nauczyciel w PZKS w Wejherowie
Iwona Byczke-Walentynowicz - logopeda w Powiatowym 
Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
Ewa Budziszewska - psycholog w PZPP-P w Wejherowie
Halina Filińska - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Redzie
Aleksandra Kubera - nauczyciel w ZSP nr 1 w Rumi
Joanna Klein-Szalkowska - nauczyciel w Powiatowym Zespo-
le Placówek Oświatowo- Wychowawczych 
Andrzej Januszewski - nauczyciel w ZSP nr 2 w Rumi
Sylwia Pojawa - nauczyciel w ZSP nr 2 w Rumi
Piotr Wołowski - dyrektor w ZSP nr 2 w Rumi
Janusz Wolański - były dyrektor ZSP nr 1 w Rumi (nagrodę 
wręczono wcześniej). 

Powiatowa uroczystość
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizo-

wano w tym roku w Rumi, w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego (szkoła zawodowa). 

W rumskim „Hipolicie” 
spotkali się nauczyciele i 
pracownicy administracji z 
wielu szkół w powiecie wej-
herowskim, a także ich go-
ście - parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz repre-
zentanci różnych instytucji, 
współpracujących z placów-
kami oświatowymi. 

Starosta Gabriela Li-
sius przypomniała powoła-
nie w 1773 roku pierwszej 
w Europie, historycznej Ko-
misji Edukacji Narodowej, 
która zajęła się organizację 
jednolitego szkolnictwa, ale 
też podnoszeniem poziomu 
nauczania. Pani starosta 
mówiła też m.in. o znaczeniu 
szkolnictwa zawodowego, 
dobrze rozwijającego się w 
naszym powiecie m.in. dzię-
ki ZSP nr 2 w Rumi. Podczas 
uroczystości zasłużonym pe-
dagogom wręczono Medale 
Komisji Edukacji Narodo-
wej, Nagrody Starosty oraz 
Nagrody Dyrektora Szkoły. 

Kwiatami, podziękowa-
niami i oklaskami  żegnano 
wieloletniego dyrektora ZSP 
nr 2 w Rumi Piotra Wołow-
skiego, który odchodzi na 
emeryturę.                                      AK.

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrody Starosty Wejherowskiego w towarzystwie 
starosty Gabrieli Lisius (z lewej), członka Zarządu Powiatu - Wojciecha Rybakow-
skiego (z prawej) oraz dyrektora ZSP nr 2 w Rumi - Piotra Wołowskiego (w środku).

Życzenia i wyróżnienia dla nauczycieli
Nagrody i awanse

- Nauczyciele i wychowaw-
cy współtworzą pozytywny 
obraz szkoły. Zależy im na 
jak najlepszej jakości edukacji 
- powiedział prezydent Wej-
herowa. - Nauczyciele mają 
znaczny wpływ na kształto-
wanie osobowości młodych 
ludzi. To dużą odpowiedzial-
ność, która zobowiązuje do so-
lidnej i ciężkiej pracy.

Krzysztof Hildebrandt 
podziękował nauczycielom 
za kreatywność, pomysły i 
ciekawe inicjatywy.

- Po złożeniu ślubowania, 
które poprowadził zastępca 
prezydenta Piotr Bochiń-
ski, wręczono akt nadania 
stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt wręczył też kil-
kunastu nauczycielom 
nagrody.

Nagrodę Pomorskiego 
Kuratora Oświaty otrzyma-
ła Marzena Misztal - była 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie, która z dniem 
31 sierpnia br. przeszła na 
emeryturę. 

Wśród licznych gości była 
starosta powiatu wejherow-
skiego, Gabriela Lisius. 
Uroczystość prowadził prze-
wodniczący Rady Miasta, 
Bogdan Tokłowicz.

W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyła się miej-
ska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas 
której prezydent Krzysztof Hildebrandt wręczył nagrody za-
służonym nauczycielom. 

Justyna Boszke (ZS nr 1), Aneta Gzik 
(ZS nr 1), Monika Borowczak (ZS nr 2), 
Danuta Kukowska (ZS nr 2),  Marta Bo-
rawska-Hennig (ZS nr 3), Danuta Czer-
newska (dyrektor ZS nr 3), Justyna Krzak 
(ZS nr 3), Lucyna Mruk (ZS nr 3), Marek 
Brzeziński (Gimn. nr 1), Aleksandra Wy-
socka (Gimn. nr 1),  Małgorzata Zaleska 
(dyrektor Gimn. nr 1), Lucyna Bieszke 
(SP 9), Aleksandra Rohde (SP nr 9), Ol-
ga Tomaszewska Olga (dyrektor SP nr 9), 
Grażyna Szramkowska (dyrektor Przed-
szkola Sam. nr 2), Beata Świątek (Przed-
szkole Samorządowe nr 2). 

Nagrody Prezydenta 
Wejherowa otrzymali:

Monika Kalinowska-Seydlitz - ZS nr 
3, Aleksandra Kiedrowska - ZS nr 3, Na-
talia Knyba - ZS nr 2, Marta Kulhawik - 
ZSO nr 2, Michalina Mrzygłocka - Gimn. 
nr 1, Małgorzata Napiórkowska - ZSO 
nr 2) Marta Pacek-Jezierska - ZSO nr 
2, Magdalena Pawlik - ZS nr 3, Monika 
Rzeppa - ZS nr 1, Magdalena Sawicka - 
SP nr 9, Katarzyna Szczepaniak - ZS nr 
3, Patrycja Szwół - ZS nr 3, Sylwia Willa 
- ZS nr 3. 

Awanse na nauczyciela 
mianowanego otrzymali:

Powyżej: była dyrektor ZS nr 1 Marzena 
Misztal i nowy dyrektor - Piotr Litwin.

Prezydent Wejherowa K. Hildebrandt wręcza nagrody 
zasłużonym nauczycielom gminnych szkół, m.in. jedy-
nemu mężczyźnie w tym gronie, Markowi Brzezińskie-
mu z  Gimnazum nr 1.
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LOKAL DO WYNAJĘCIA
 

W CENTRUM WEJHEROWA !

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

ogłasza 
pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony 

na najem na okres  5 lat, lokalu użytkowego o pow. 29,51 m2, stanowiącego 
własność Gminy Miasta Wejherowa,  znajdującego się w budynku przy ul. Klasztor-
nej 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia sklepu zoologicznego.

 Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 10 zł/m2 netto miesięcznie.
 Do czynszu ustalonego w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%

Lokal znajduje się  w historycznej części centrum miasta Wejherowa, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Placu Jakuba Wejhera.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze szcze-
gółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 p. 
204, tel. 677-71-43; 677-71-53 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl  oraz na stronie 
www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek zapoznania się ze stanem 
technicznym lokalu.

Termin składania ofert upływa w dniu 05 listopada 2015 roku o godz. 9.00. 

O G Ł O S Z E N I E

LINIA D
W dniach od 26 października do 1 listopada 2015 r. 

zostanie uruchomiona dodatkowa linia „D” na trasie 
Osiedle Przemysłowa - Cmentarz. 

Linia będzie kursowała w godzinach od 9.00 do 17.00 z 
częstotliwością co 90 minut. 

Autobus będzie odjeżdżał z przystanku na ul. Przemysło-
wej „Rogali” - wiata MZK - i na trasie przejazdu do Cmenta-
rza będzie się zatrzymywał na przystankach „Gulgowskiego 
n/ż”, „Graniczna”, „Ofiar Piaśnicy”, „Chopina”, „Kochanow-
skiego”, „Pomorska”, „Prusa - Szkoła”, „Necla”,  „Rybacka”.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada br. komunikacja będzie kursowała zgodnie z 

rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele i dni świątecz-
ne oraz uruchomione zostaną do wejherowskiego Cmentarza 
przy ul. Roszczynialskiego od godz. 8.00 dodatkowe linie:

„A”  - Wejherowo Dworzec PKP - Cmentarz
„C”  - Osiedle Kaszubskie - Cmentarz
„D“  - Osiedle Przemysłowa - Cmentarz      

STARY CMENTARZ
2 listopada br. (poniedziałek) - komunikacja będzie 

kursowała  zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w 
dni powszednie. Dodatkowo, po zakończeniu popołudniowej 
Mszy Świętej na „starym Cmentarzu” przy ul. 3 Maja - przed 
bramę Cmentarza przy ulicy Sportowej, zostaną podstawio-
ne autobusy niskopodłogowe z oznakowaniem linii nr 2 i 3, 
które następnie włączą się w trasy tych linii w kierunku 
Szpitala i ul. Odrębnej.

CENY BILETÓW
Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo 

obowiązywać będą ważne bilety Taryfy MZK Wejherowo lub 
Taryfy Metropolitalnej.

Zwykła linia: bilet normalny (jeden przejazd) 3,00zł, 
ulgowy 1,50 zł, bilet elektroniczny (jeden przejazd) 
2,80 zł, ulgowy 1,40 zł. 

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych bez 
zmian.

PUNKT SPRZEDAŻY BILETÓW
W dniu 1 listopada br. dodatkowy punkt sprzedaży papie-

rowych biletów jednorazowych uruchomiony zostanie tylko 
przy wejherowskim Cmentarzu. Pasażerowie mający 
zamiar zakupić bilet w autobusie u kierowcy proszeni są o 
posiadanie odliczonej kwoty pieniędzy.

Przypominamy, że na wszystkich wejherowskich liniach 
autobusowych zapłatę za przejazd dokonywać można za po-
mocą Kart elektronicznych, a jednoprzejazdowy bilet elek-
troniczny jest tańszy od biletu papierowego. 

MZK przypomina również, że na wszystkich wejherow-
skich liniach autobusowych obowiązują również ważne bile-
ty Taryfy Metropolitalnej. 

Szczegółowe informacje do uzyskania u Dyspozytora pod 
nr telefonu 58 572 29 33 i na stronie internetowej 

www.mzkwejherowo.pl.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 

Dodatkowe linie: A, B, C, D

Autobusami 
na cmentarz

Komunikat o kursowaniu komunikacji 
miejskiej w okresie 26 października - 2 li-
stopada 2015 r. 

Pierwszy w Polsce autobus Solaris najnowszej generacji

Nowy pojazd MZK

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
poinformował, że od 1 
stycznia 2016 r. linia nr 8 
kursująca ze szpitala do 
Redy będzie wjeżdżać na 
osiedle Fenikowskiego.

Od 9 maja przyszłego 
roku powstanie nowa linia 
nr 6, która połączy dzielni-
cę Przemysłową ze Śmie-
chowem Północ. 

Nowa trasa będzie kur-
sować od ul. Granicznej 
poprzez ul. Lelewela i Cho-
pina do Szpitala Specja-
listycznego, a następnie 
przez os. Kaszubskie i ul. 
Necla poprowadzi do ron-
da przy skrzyżowaniu z ul. 
Chmielewskiego. Tam bę-
dzie przystanek końcowy. 

Nowa linia 6
i zmiany na linii 8

Nowoczesny, cichy, wygodny, przystoso-
wany do przewożenia niepełnosprawnych 
pasażerów - taki jest autobus marki Solaris 
Urbino -12 zakupiony przez Miejski Zakładu 
Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie. Zapre-
zentowano go na placu J. Wejhera. 

Prezes MZK Sp. z o.o. Cze-
sław Kordel powiedział, że 
nowy pojazd posiada wiele 
innowacji. W porównaniu 
do dotychczas eksploatowa-
nych autobusów tej marki 
ogólnie jest lepszy, wygod-
niejszy, bardziej cichy. Po-
siada przede wszystkim 
nowy układ nadwozia, inne 
oświetlenie (m.in., czerwone 
i białe lampy nad drzwiami, 
wskazujące na ich otwarcie 
lub zamknięcie), szersze i 
wyższe drzwi. 

Jak powiedział prezes 
Kordel, ten autobus czwartej 
generacji po raz pierwszy w 
Polsce wyjechał na ulice wła-
śnie w Wejherowie. To 35 po-
jazd, zakupiony przez MZK, 
20 marki Solaris.  Będą go 
prowadzić kierowcy: Marian 
Barzowski i Zbigniew Le-
zner (na zdj. obok z lewej).

W uroczystym wprowa-
dzeniu nowego autobusu do 
eksploatacji uczestniczyli 

Nowy autobus poświęcił ks. Tadeusz Reszka.    

m.in. Hubert Kołodziejski 
- przewodniczący Metropo-
litalnego Związku Komuni-
kacyjnego Zatoki Gdańskiej, 
Adam Milewski - dyrektor 
sprzedaży Solaris Bus & Co-
ach S.A. oraz radni miejscy i 
władze miasta.
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ŻYCZENIA I GRATULACJE

O G Ł O S Z E N I A

W imieniu prezyden-
ta Wejherowa Krzyszto-
fa Hildebrandta medale 
przyznane przez Prezyden-
ta RP Jubilatom wręczyli: 
zastępca prezydenta mia-
sta Piotr Bochiński i se-
kretarz miasta Bogusław 
Suwara. Jubilaci otrzyma-
li upominki ufundowane 
przez prezydenta Wejhero-
wa oraz kwiaty.

Prezydent Piotr Bochiń-
ski zacytował słowa cenio-
nego poety Rabindranath`a 
Tagora mówiące o tym, jak 
piękne może być życie w 
służbie drugiego człowieka, 
którego się kocha, szanuje, 

Siedem par małżeńskich obchodzących w tym roku 50 rocznicę ślubu zostało odznaczo-
nych „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość Złotych Godów odbyła 
się w wejherowskim Pałacu Przebendowskich i Keyserligków.

Medale dla Złotych Jubilatów

Przeżyli razem pół wieku

a który jest przyjacielem na 
całe życie.

- Drodzy Jubilaci, sami 
najlepiej wiecie, jak wspól-
nie przeżyć 50. lat w trwa-
łym, zgodnym i godnym 
naśladowania związku. 
Gdyby nie głębokie uczucie, 
poszanowanie i zrozumie-
nie potrzeb drugiej oso-
by, Wasze małżeństwo nie 
trwałoby pół wieku. Dzisiaj 
- wspólnie z rodziną, przyja-
ciółmi i znajomymi radośnie 
świętujecie swój Piękny Zło-
ty Jubileusz. Życzę abyście 
Państwo dalej  szli przez ży-
cie trzymając się mocno za 
ręce zawsze uśmiechnięci, 

zawsze razem, zawsze pew-
ni swoich uczuć - powiedział 
Piotr Bochiński,składając 
gratulacje Jubilatom z oka-
zji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego.  

Małgorzata i Stanisław Bemka, 
Irena i Zygmunt Formella
Anna i Bolesław Krampa 
Maria i Gerard Lazik
Helena i Zbigniew Puzdrowscy 
Ewa i Jan Szwarc 
Maryla i Jerzy Zamojscy 

Medale, przyznane przez Prezydenta RP, otrzymali: 

Imprezę poprowadził kie-
rownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Grzegorz Gaszta. 
Uświetnił ją koncert akor-
deonistów z Wejherowskie-
go Centrum Kultury.

Ach, co to był za ślub!

Nie wiem, czy młodzi znają piosenkę, której słowa przytoczyłam 
w tytule, ale dawniej tak właśnie śpiewał jeden z polskich wokali-
stów. Tekst pasuje do uroczystości, która odbyła się 10 października 
w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie. Związek małżeński zawarli 
tam: Patrycja Milewska i Marcin Drewa - wiceprzewodniczący Ra-
dy Miasta Wejherowa, znany społecznik.

Było mnóstwo życzeń dla Młodej Pary, a za naszym pośrednic-
twem najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności skła-
da Patrycji i Marcinowi parafialny Caritas przy parafii pw. Chrystusa 
Króla i Bł. Alicji Kotowskiej oraz Grupa Wsparcia „Żyj Godnie”.

Życzenia szczęścia i miłości przekazuje także redakcja „Pulsu 
Wejherowa”.                                                     AK.

Oboje są reprezentowali team Carving-Art z Instytutu 
Sztuki Carvingu w Wejherowie. Gratulujemy!

Organizatorem tegorocznej edycji Mistrzostw był Dariusz 
Ślusarczyk oraz Marek Rybacki ze stowarzyszenia Carving 
Team Poland oraz Galeria Dominikańska we Wrocławiu.

Mistrzostwa Polski odbyły się w dniu 17 października 
2015 we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej. W zawodach 
rywalizowało 14 zawodników z całej Polski. 

Sukces w carvingu
We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa 

Polski w Carvingu (fantazyjne dekoracje z 
owoców i warzyw). Mistrzem Polski został 
Grzegorz Gniech z Wejherowa, a wicemi-
strzem - Dominika Sadowska z Rumi. 
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KULTURA

Tłumy na wernisażu w muzeum

Na starych fotografiach
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 

Wejherowie do końca roku można oglądać niezwykłą wystawę sta-
rych fotografii, wykonanych w drugiej połowie XIX i pierwszej po-
łowie XX wieku. Czarnobiałe zdjęcia Wejherowa i okolic pokazują 
miejsca i ludzi sprzed ponad stu lat lub sprzed niespełna wieku. 

O dużym zainteresowa-
niu kolekcją zdjęć świadczy 
fakt, że na wernisaż wy-
stawy 6 października br. 
przybył tłum mieszkańców. 
O wystawie „Wejherowa 
dawny czar. Miasto i oko-
lice w fotografii Augusty-
na Ziemensa (1867–1948)” 
opowiadał jej kurator Ma-
ciej Kurpiewski oraz dy-
rektor muzeum, Tomasz 
Fopke. 

Obaj panowie poinfor-
mowali gości, że ekspozycja 
jest efektem cennego zaku-
pu kolekcji 300 szklanych 
negatywów z przełomu XIX 
i XX wieku, autorstwa wej-
herowskiego fotografika Au-
gustyna Ziemensa. Projekt, 
o wartości ponad 68 tys. zł, 

zrealizowano dzięki wspar-
ciu finansowemu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego, Samorządu Po-
wiatu Wejherowskiego oraz 
środków własnych Muzeum.

Edmund Kamiński, znany działacz ka-
szubski, pisarz, publicysta oraz fotografik 
uhonorowany został Nagrodą Remusa za 
działalności na rzecz rozpowszechniania i 
propagowania kultury  kaszubskiej.

Remus dla E. Kamińskiego

Ukochane 
Kaszuby 

O G Ł O S Z E N I E

Koncerty Opery Lwowskiej 
są objęte patronatem honoro-
wym Ambasadora Ukrainy w 
Polsce Andrija Deszczycia, 
a także Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysla-
wa Struka.

- Mamy nadzieję że soliści 
i artyści oraz orkiestra Ope-
ry Lwowskiej zaprezentują 
Polskiej publiczności przeży-
cia artystyczne na wysokim 
poziomie i choć trochę przy-
bliżą kulturę Ukrainy w Pol-
sce - mówi Jacek Radolski 

Koncerty charytatywne

Artyści ze Lwowa 
w Wejherowie

Koncerty artystów znakomitej Opery Lwowskiej w Polsce, orga-
nizowane jesienią 2015 roku, zima i wiosną 2016 roku, to nie tylko 
wielkie wydarzenie artystyczne. Kilkadziesiąt koncertów w róż-
nych miastach, w tym w Wejherowie, będzie miało również wymiar 
charytatywny. Zysk z zostanie przekazany na dofinansowanie pro-
cesu leczenia i rehabilitacji ukraińskich żołnierzy.

z agencji artystycznej IVA-
-ART w Gdańsku.

W Wejherowie koncert 
odbędzie się 21 listopada 
2015 roku, w Filharmonii 
Kaszubskiej.

Wspaniały gmach lwow-
skiego teatru, znany wielu 
Polakom podróżującym do 
Lwowa i będący chlubą te-
go miasta, zaprojektował 
dyrektor lwowskiej Szkoły 
Przemysłowej prof. Zygmunt 
Gorgolewski. W latach 1897-
1900 Gorgolewski kierował 

budową i nadzorował prace 
związane z wyposażeniem i 
artystycznym ozdabianiem 
gmachu. 

Koryto rzeki Pełtwi zo-
stało zasklepione, a na no-
watorskim fundamencie 
żelbetowym zaprojektowa-
nym przez inż. Jana Boguc-
kiego, wzniesiono ściany z 
cegły i kamienia. Do prac przy 
ozdabianiu gmachu zapro-
szono najbardziej znanych 
artystów malarzy i rzeźbia-
rzy ówczesnego Lwowa. 

Wyróżnienie wręczyła 
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius w 
towarzystwie członka Zarzą-
du Powiatu, Jacka Thiela 
w domu E. Kamińskiego. 

– Wyróżnienie jest uko-
ronowaniem ponad 65-let-
niej działalności na rzecz 
regionu oraz wyrazem uzna-
nia dla bogatego dorobku  
publicystycznego, wysta-
wienniczego i kulturalnego - 
powiedziała Gabriela Lisius.

Urodzony w Kartuzach 
laureat był prezesem kartu-
skiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-

-Krajoznawczego oraz chó-
rzystą i tancerzem w Zespole 
Pieśni i Tańca „Kaszuby”. 

W Wejherowie w 1967 
r. stanął na czele komitetu 
założycielskiego Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, gdzie 
później był zastępcą dyrek-
tora. Był inicjatorem po-
wstania komitetu budowy 
pomnika Jakuba Wejhera, 
który w 1991 r. stanął na 
wejherowskim rynku.

Edmund Kamiński jest 
autorem  blisko 300 publi-
kacji, w tym wierszy i opo-
wiadań kaszubskich. Przez 

wiele lat dokumentował za 
pomocą fotografii piękno 
przyrody, okoliczne miejsco-
wości i wybitnych działaczy 
kaszubskich. Prace można 
było podziwiać na ponad 200 
wystawach. 

Zwieńczeniem wielu lat 
pracy i wędrówek po regio-
nie był wydany w 2000 r.  al-
bum „Kaszubskie Pory Roku 
w obiektywie Edmunda Ka-
mińskiego”. 

Wcześniej uhonorowany 
został m.in.: Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Stolema i 
Statuetką Jakuba Wejhera. 
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Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w 
IX Konkursie Czytelniczym „Życie i twórczość Marii Ko-
nopnickiej inspiracją do działania”.

Cele konkursu
• włączenie się w obchody 105 rocznicy śmierci Marii Konop-

nickiej,
• popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej,
• rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą,
• popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa w środowisku 

lokalnym,
• odkrywanie młodych talentów,
• rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci, in-

wencji, wyobraźni i pasji poprzez własną aktywność twórczą,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
Dla różnych grup wiekowych uczestników przewidziano różne 

formy konkursu:
Konkurs plastyczny na ilustrację do książki „Na jagody” dla dzie-

ci z przedszkoli i klas 0-3 szkół podstawowych z powiatu wejherow-
skiego - prace do 20.11

Konkurs na wykonanie gry z „życia i twórczości Marii Konop-
nickiej” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z powiatu wej-
herowskiego.

Konkurs na nagranie wywiadu z Marią Konopnicką dla uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.

Prace można nadsyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie, ulica Kaszubska 14 lub dostarczyć osobiście do Wypo-
życzalni dla Dzieci w terminie do 20 listopada 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:  Wręczenie nagród i wyróżnień na-
stąpi 30.11.2015. 

Szczegóły na stronie http://biblioteka.wejherowo.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do 
udziału w konkursie recytatorskim "Strofy o 
Ojczyźnie”, skierowanym do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z powiatu wej-
herowskiego. 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o poezji patrio-
tycznej, rozwijanie zainteresowań literackich, kształtowa-
nie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych 
umiejętności recytatorskich, a przede wszystkim uczczenie 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Konkurs odbędzie się 12 listopada 2015 roku (rozpo-
częcie o godz. 10.00) i będzie miał formę prezentacji jednego 
dowolnego patriotycznego utworu poetyckiego. 

Biblioteka zwraca się z prośbą do dyrekcji szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych działających na terenie powiatu wej-
herowskiego o wytypowanie do konkursu reprezentantów 
poszczególnych placówek -dwóch uczniów klas IV-VI szkoły 
podstawowej oraz dwóch uczniów klasy I-III szkoły gimna-
zjalnej. 

Zgłoszenia do konkursu (poprzez wypełnienie formula-
rza zgłoszeniowego) należy kierować drogą mailową na ad-
res ewelina.m@biblioteka.wejherowo.pl lub przekazać 
osobiście w siedzibie Biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 14 w 
Wejherowie do dnia 5 listopada 2015 roku. 

Strofy o Ojczyźnie

Powiatowy Konkurs 
Czytelniczy

EDUKACJA I KULTURA

Już samo miejsce - sa-
la koncertowa Filharmonii 
Kaszubskiej - podkreśliło 
rangę święta. A tu jeszcze go-
ście, zaszczycający nas swoją 
obecnością - starosta Ga-
briela Lisius,  prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Bogdan Tokłowicz i 
jego zastępca Marcin Dre-
wa, poseł Krystyna Kłosin,  
rektor KPSW Marcin Pliń-
ski, radny gminy Krzysztof 
Sapieha, dyrektorzy  szkół, 
bibliotek, YMCA, WCK. 
Wszyscy z życzliwymi prze-
mówieniami, listami gra-
tulacyjnymi, upominkami, 
kwiatami. I tak swobodnie, 
życzliwie, że nawet nasze 

Wieści  z  WUTW

Dziesiąta inauguracja
Minęło 9 lat i oto mamy dziesiąty rok życia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego  

Wieku. Czym był ten czas ubiegły? Śmiało można powiedzieć, że czasem nieustannego 
rozwoju i bogacenia, bo mamy uniwersytet we własnej siedzibie, wyposażony we własną 
bibliotekę i niezbędny sprzęt elektroniczny,  ale przede wszystkim bogaty w powszechną 
życzliwość. Doświadczyliśmy jej podczas dziesiątej jubileuszowej uroczystej inauguracji.

drobne - niedrobne potknię-
cia przeszły bezboleśnie w 
tym święcie spóźnionych, acz 
pilnych studentów. 

Pamiętano o wszystkich: o 
pierwszych organizatorach, 
pierwszych koordynatorach, 
a także o wykładowcach i 
studentach, którzy nieprze-
rwanie dziesiąty rok uczest-
niczą w zajęciach. 

Wspólnie odśpiewana 
pieśń, sławiąca życie uniwer-
syteckie kompozycji Artura 
Sychowskiego z tekstem 
Tadeusza Buraczewskie-
go zabrzmiała czysto, równo 
i pięknie, jak przystało na 
wykonanie w filharmonii. 

Uroczystość uświetnił 
koncert uczniów Wejhe-

rowskiej Szkoły Muzycznej, 
którzy już wielokrotnie za-
chwycali nas wirtuozerią i 
dostarczali wzruszeń.

A widownia pełna ele-
ganckich, pogodnych, wi-
tających się po wakacjach 
studentów. I pomyśleć, że 
ten uniwersytet, który pro-
wadzi dziś zajęcia dla 300 
słuchaczy, oferując ponad 
40 zajęć artystycznych, in-
telektualnych, sportowych, 
organizujący dziesiątki wy-
cieczek i imprez, w którym 
najstarszy wykładowca ma 
80,  a najmłodszy dobie-
ga 18 lat prowadzi jedna 
koordynatorka Krystyna 
Laskowska, mająca do po-
mocy kilka osób. I to wszyst-

ko są emeryci, którzy do 
niedawna mieli nadzieję na 
spokojne emeryckie próżno-
wanie. Ale gdzież tam! Ktoś 
wymyślił uniwersytety trze-
ciego wieku i dziś już trudno 
wyobrazić sobie bycie poza 
nimi. Studenci tych uczelni 
wyróżniają się żywotnością, 
intelektem, zainteresowa-
niami. Zaprzyjaźniony le-
karz głosi wszem dewizę: im 
więcej studentów trzeciego 
wieku, tym mniej pacjentów  
u mnie.

I cóż tu więcej dodać? 
Chyba tylko:  sto lat wejhe-
rowski uniwersytecie!

BoZ
Wieści z WUTW - rubryka 

przygotowana przez słuchaczy 
uniwersytetu.

Fot. Marcin Drewa

Zespoły teatralne i monordamiści będą walczyć m.in. o 
nagrodę główną - statuetkę Pegaza. Zmagania konkursowe 
odbędą się w Filharmonii Kaszubskiej i I LO.  Wydarzeniu 
towarzyszyć będą wystawy zdjęć i pamiątek związanych z 
10-letnią historią przeglądu i Adamem Luterkiem. 

Przegląd teatralny im. A. Luterka
W najbliższy weekend, w dniach 23-25.10 odbędzie się jubileuszowy 10. Ogólnopolski Przegląd 

Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie, organizowany przez Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego. 

Uczestnicy „Luterka"”wezmą także udział w warszta-
tach, podczas których poznają tajniki wykorzystania maski 
teatralnej podczas przedstawienia. 

W sobotni wieczór natomiast na scenie Teatr Lalki i Ak-
tora w Łomży wystawi spektakl „Madejowe łoże”.
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Po mszy św. w kościele 
pw. św. Antoniego w Łęczy-
cach w intencji społeczności 
kaszubskiej oraz kultywo-
wania tradycji kaszubskich, 
rozpoczęto biesiadowanie 
w Zespole Szkół w Łęczy-
cach. Uroczystość otworzył 
Tomasz Fopke - dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie oraz 
Hanna Mancewicz - dyrek-
tor Gminnej Instytucji Kul-
tury w Łęczycach. 

Zestawienie tych kultur 
było ciekawym doświadcze-
niem dla uczestników im-
prezy. Kulturę Kaszubską 
reprezentował Chór „Ma-
rësci” oraz zespół muzycz-
no–taneczny „Skrzaty” z 
gminy Cewice. Obie grupy to 
zespoły pokoleniowe, w któ-
rych występują dzieci, mło-
dzież i wciąż młodzi dorośli.  

Po występie gości z Cewic, 
nadszedł czas na muzykę i 
śpiew Kapeli Góralskiej 
„Hajduk” ze Szczyrku, któ-
ra wystąpiła  w tradycyj-
nych strojach, ze smyczkami 
brzmiącymi tak ckliwie, że 
słychać było wiatr grający 
w smerkach.  Piękna by-
ła ta góralska muzyka, no-
stalgiczna, zadumana, ale i 
skoczna, wesoła, pełna życia.

Pomiędzy występami 
uczestnicy biesiady mieli 
możliwość wzięcia udziału                   
w konkursach przygotowa-
nych przez Tomasza Fop-
ke. W serdecznej atmosferze 

Tegoroczna „Biesiada Kaszubska” w gminie Łęczyce odbyła się pod hasłem „Spotkanie 
Kultur”, a na scenie zaprezentowano kulturę kaszubską i góralską. 

Gminna Instytucja Kultury w Łęczycach dziękuje wszyst-
kim, którzy pomogli przy organizacji imprezy. 

Podziękowania należą się paniom z KGW Strzebielino, któ-
re przygotowały regionalny poczęstunek i prowadziły bie-
siadną kawiarenkę. GIK dziękuje także KGW ze Świetlina oraz 
Januszowi Labuda za pyszne słodkości. 

Organizatorzy dziękują wszystkim za współpracę, życzli-
wość i pomoc, a gościom za liczne przybycie, wspaniałą za-
bawę i niezapomniany wieczór.

Szczególne podziękowania należą się firmie, która była 
głównym sponsorem imprezy - Operatorowi Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

biesiadnicy zdobywali na-
grody za znajomość kultury 
i języka kaszubskiego.

Okazało się, że zesta-
wienie obu kultur nie jest 
przeciwstawne, a raczej do-
pełniające. Radość i pasja 
jest zawsze taka sama, bez 
względu na region. Podczas 
tego wieczora odbyła się pre-
miera Kaszubskiego Kara-
oke. Taka atrakcja powstała 
dzięki staraniom Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego 
na stronie http://www.ka-
szubskiekaraoke.pl/.  

Można tam znaleźć 15 
szlagierów kaszubskich. Pio-
senki gra i śpiewa Tadeusz 
Korthals. Utwory  opraco-
wał Waldemar Gwizdała, 
a projekt od strony językowej 
konsultował Tomasz Fopke, 

Kaszubska biesiada w Łęczycach

Kaszubi i Górale na scenie  

który w Łęczycach prowa-
dził karaoke i rozśpiewał ca-
łą publiczność. 

Pełne radości, i śpiewu 
było to kaszubskie świę-
to. Jakby gdzieś nam nami 
brzmiały dobrze znane słowa 
„Gdzie słyszysz śpiew tam 

Po dwudniowych próbach regulaminowych, 22 października 
odbywa się Konkurs Muzyki Organowej - I etap (przesłuchania 
konkursowe w godz. 9.15-12.45 i 14.00-17.00). 

23 października 2015 r. zaplanowano Konkurs Muzyki Orga-
nowej -  II etap (przesłuchania konkursowe w godz. 13.30 – 16.30) 
oraz Maraton Improwizacji Organowych. Improwizacje organo-
we na temat „Apelu Jasnogórskiego”  ks. Stanisława Ormińskiego 
oraz to tekstu św. Jana Bosko założyciela Zgromadzenia Salezjań-
skiego z okazji Jubileuszu 200. rocznicy jego urodzin, rozpocznie 
się o godz. 19.00.  Wykonawcy: prof. Pierre Pincemaille – Konser-
watorium Muzyczne w Paryżu (Francja), prof. Tomasz Adam Nowak 
– Akademia Muzyczna w Detmold (Niemcy), prof. Julian Gembalski 
– Akademia Muzyczna w Katowicach.

Ogłoszenie wyników Konkursu Muzyki Organowej nastąpi 23 
października o godz. 21.00.

W sobotę 24 października w godz. 9.00-13.30 odbędzie się 
Konkurs Zespołów Chóralnych oraz konkurs na najlepsze wyko-
nanie pieśni religijnej w języku kaszubskim.

Festiwal chórów rozpocznie wspólne wykonanie pieśni „Gaude 
Mater Polonia”  Teofila Klonowskiego (godz. 8.30).

O godz. 12.00 uczestnicy festiwalu oddadzą hołd ks. Stanisła-
wowi Ormińskiemu, składając kwiaty przy jego pomniku przed 
rumskim kościołem.  

Podczas Koncertu Finałowego o godz. 16.00 usłyszmy Sym-
fonię Psalmów Igora Strawińskiego oraz Reguiem op. 48 Gabriela 
Urbaina Fauré. Wykonawcy: Iwona Hossa - sopran, Robert Gierlach 
- baryton, Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”, 
Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyr. Łu-
kasza Borowicza.

O godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta msza św., pod-
czas której Apel Jasnogórski skomponowany przez salezjanina ks. 
S. Ormińskiego oraz „Gaude Mater Polonia”  Teofila Klonowskiego 
zaśpiewają wszystkie chóry. 

Po mszy św. zaplanowano ogłoszenie wyników konkursów i wrę-
czenie nagród laureatom. O godz. 19.30 rozpocznie się koncert lau-
reatów.

W Rumi rozpoczął się XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Religijnej  im. ks. Stanisława 
Ormińskiego. Konkurs i sobotni koncert galo-
wy odbywają się w  Sanktuarium NMP Wspo-
możenia Wiernych przy ul. Dąbrowskiego.

Festiwal w Rumi

Święto Muzyki 
Religijnej

Szkolne koła prowadzą 
akcje charytatywne, pro-
mują bezpieczeństwo oraz 
zdrowy styl życia. Zajmu-
ją się rekrutacją i przygo-
towywaniem osób chętnych 
do dalszej działalności w 
Polskim Czerwonym Krzy-
żu.  Przez trzy dni młodzież 
uczestniczyła w zajęciach 

Warsztaty instruktorskie PCK
W I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi trwały warsztaty instruktorskie 

zorganizowane przez grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych 
przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie. 
Licealiści przygotowywali się do działania w szkolnych kołach PCK.

warsztatowych, dotyczących 
pierwszej pomocy oraz ćwi-
czyła umiejętności dydak-
tyczne poprzez samodzielne 
prowadzenie zajęć z pierw-
szej pomocy pod nadzorem. 
Warsztaty obejmowały też 
działania w czasie wypadku 
komunikacyjnego oraz dzia-
łania ochotniczych jednostek 

ratowniczych. 
W zajęciach udział wzięła 

młodzież m.in. z Wejherowa, 
Redy, Rumi, Szemuda. 

Z ramienia SIM PCK 
Wejherowo organizatorami 
warsztatów byli: Szymon 
Piotrowski - koordynator, 
Karolina Data i Domini-
ka Domagała. 

idź, tam dobre serca mają, 
źli ludzie wierzaj mi, ci ni-
gdy nie śpiewają.”          HM.

WYDARZENIA W POWIECIE
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SPORT

Błażej Mach w wadze do 63 kg dotarł do półfinału, gdzie 
uznać musiał wyższość utytułowanego i bardziej doświad-
czonego zawodnika Sanda Płock, Mateusza Dymka, który 
później stanął na najwyższym stopniu podium. 

Szymon Sroka, w wadze ciężkiej powyżej 94 kg stoczył 
finałową walkę z wicemistrzem świata kadetów Karolem 
Karczmarkiem. Walka była wyrównana przez dwie rundy, 
a w trzeciej zawodnik z Ożarowa Mazowieckiego przechylił 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

W ramach 11 kolejki IV ligi Wikęd/GOSRiT Luzino 
przegrał z liderem Rodłem Kwidzyn 0:1. W czwartej 
kolejce regionalnego Pucharu Polski, Wikęd/GOSRiT 
Luzino wygrał w dalekim Karsinie z trzecią drużyną 
V ligi grupy Gdańsk II z Gwiazdą Karsin 2:1.

Pojedynek z Gwiazdą Karsin nie był łatwy bo większość 
meczu Wikęd/Gosrit musiał radzić sobie w dziesiątkę (czer-
wona kartkę otrzymał Paweł Rutkowski). Bramki zdobyli: 
Sobczyński i Maszota.  

Trudno napisać coś budującego gdy drużyna dołuje i prze-
grywa kolejny już pojedynek. Pierwsza połowa zakończyła się 
bez bramek, a gryfici grali całkiem przyzwoicie. W drugiej po-
łowie P. Szur szybko „zarobił” czerwoną kartkę (dwie żółte), 
opuścił boisko i goście mieli zdecydowanie ułatwioną sytuację 
aby zdobywać gole. 

Gryf: Ferra - Kowalski (Wicon), Kostuch, Szur, Skwiercz 
- Rzepa (Giec), Osłowski, Kołc (Szymański), Sosnowski, Klim-
czak - Wicki (Czoska). 

W pierwszych minutach 
gry prowadzenie 4:1, a póź-
niej 7:3 mogło wskazywać, 
że mecz będzie pod dyktando 
gospodarzy. Niestety goście 
wzięli się za odrabianie strat 
i na siedem minut przed za-
kończeniem pierwszej poło-
wy doprowadzili do remisu 
9:9, aby do przerwy przegry-
wać zaledwie jedną bramką. 

W drugiej połowie ciężar 
zdobywania bramek wzię-
li na siebie, najskuteczniejsi 
wśród Tytanów, M. Koża-
nowski oraz T. Bartoś. Szyb-
kie akcje skrzydłami i kontry 
sprawiły, iż w 39. min. Tytani 
odskoczyli rywalom na sześć 
bramek. Później to wymiana 
ciosów, aż do 45 minuty. Go-
ście zaczęli wykorzystywać 

Wygrana dała mu awans do Mistrzostw Polski Młodzi-
ków, które już za miesiąc odbędą się w Poznaniu. 

Drugi pięściarz z Wejherowa Bartek Kendzierski, prze-
grał walkę na punkty z zawodnikiem ze Szczecina.

Piłka ręczna. Tytani 

Dobra seria trwa
To już piąte z rzędu zwycięstwo, szczy-

piornistów z Wejherowa. Tym razem Tytani 
na własnym parkiecie pokonali zespół Car-
tusi Kartuzy 26:22 (12:11). Wcześniej zwy-
ciężyli faworyzowane zespoły: SMS ZPRP 
II Gdańsk 31:28 i Borowiaka Czersk 31:27.

błędy Wejherowian i strzelili 
kolejne pięć bramek, nie tra-
cąc ani jednej. Jednak w koń-
cówce, dzięki twardej obronie 
i fantastycznie broniącemu  
D. Nowosadowi, Tytani wy-
grali spotkanie 26:22.

- Stworzyliśmy fajne wi-
dowisko i wygraliśmy ko-
lejny mecz z rzędu. Po raz 
pierwszy w tym sezonie 
obrona zafunkcjonowała na 
naprawdę wysokim pozio-
mie – ocenił na gorąco teren 
Tytanów P. Paździocha.

Bramki dla Tytanów: Ko-
żanowski - 10, Bartoś - 9, 
M.Wicki, Poerling - 2, Brze-
ski, Lewicki, Wicon - 1. 

Wejherowianie, dzięki 
wygranej awansowali na 3 
miejsce w ligowej tabeli.

Piłka nożna. Gryf
Ostatnie miejsce w tabeli

Na własnym stadionie piłkarze Gryfa zno-
wu doznali porażki. Tym razem ze Zniczem 
Pruszków 0:2. Znajdują się na ostatnim miej-
scu w tabeli II ligi. 

Boks. WKB Gryf

Mistrz młodzików
Maciej Mathea z Wejherowskiego Klubu 

Bokserskiego „Gryf” Wejherowo wywalczył 
mistrzostwo na Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Szczecinie. 

Kickboxing. WSS

Na podium
W Otwocku w Pucharze Polski juniorów 

w kickboxingu wystartowali dwaj zawodni-
cy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sporto-
wego. Obaj stanęli na podium.

Piłka nożna. IV liga

Przegrana i awans
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA I INFORMACJE

REKLAMY I
OGŁOSZENIA

W  PULSIE 
WEJHEROWA

redakcja@pulswejherowa.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

www.pulswejherowa.pl

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z 

nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

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

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 8 000 egzemplarzy                           ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
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

606  101 502

N A S Z  P A R T N E R

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  
ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:  
redakcja@pulswejherowa.pl   

  lub sms-em  na numer tel.:   606 101 502

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki 
obok wejścia do biura ARTEX  w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice).

NIERUCHOMOŚCI
Dom w Wejherowie wol-

nostojący, działka 1202 m kw., 
sprzedam lub zamienię na dwa 
pokoje z kuchnią. 

Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam działkę ogrodni-

czą ROD Sucharskiego w Wejhe-
rowie z domkiem murowanym. 

Tel. 663 539 709
 * * *
Sprzedam mieszkania na 

parterze: 1-pokojowe 35 m2, 
2-pokojowe 55m2. Wejherowo, 
ul. Nanicka.  Tel. 792-205-555

 * * *
Sprzedam mieszkanie 39 m 

kw., 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
słoneczne w ładnym miejscu. 
Niedrogo. Tel. 695 363 779

 * * *
Sprzedam domek murowa-

ny, piętrowy, ocieplony, działka 
ogrodnicza 486 m kw. Cena 38 
tys. zł. Tel. 516 311 161

 * * *
Kupię działkę rekreacyjną w 

Wejherowie o powierzchni ok. 
300 m. Tel. 887 587 393

WYNAJEM
Mam do wynajęcia miesz-

kanie 2 pokojowe z balkonem, 
piwnicą Wejherowo os. 1000-le-
cia, blisko PKP, PKS. 

Tel. 605-651-466
 * * *
Wynajmę lokal na nieuciąż-

liwą działalność komercyjną 

(kancelaria, biuro itp.) Ul. So-
bieskiego deptak I piętro, po-
wierzchnia 35,8m2. 

Tel. 608-426-864, 
696-614-321
 * * *
Do wynajęcia mieszkanie 

2-pokojowe w domku jednoro-
dzinnym  w centrum Wejhero-
wa. Tel. 693 370 251

 * * *
Do wynajęcia mieszkanie 

4-pokojowe, 100 m kw., w dom-
ku jednorodzinnym, piętro, bli-
sko dworca PKP w Wejherowie. 

Tel. 693 370 251
 * * *
Zamienię pilnie małe miesz-

kanie komunalne, 26 m, 2 po-
koje, aneks, co, niski czynsz na 
duże komunalne, nisko i bez 
pieców. Tel. 604 826 817

SPRZEDAM
Damski długi czarny płaszcz 

(skóropodobny), nowy. Rozmiar 
42-44. Tel. 799 890 442

 * * *
Rower na 7-8 lat, wysoka ja-

kość, stan idealny, 300 zł. 
Tel. 604 061 832
 * * *
Sprzedam okno plastic 0,90 x 

0,90 - cena 220 zł, małą lodówkę  
- 120 zł, ławę owalną rozkłada-
ną - 80 zł, kanapę narożną - 25 
zł. Wejherowo. Tel. 698 920 085

 * * *
Sprzedam komplet wyposa-

żenia baru gastronomicznego 

b. tanio. Tel. 606-302-432
  * * *
Sprzedam: chwytak na 3 

rowery samochodowy, forma 
oczka wodnego -120 l, TV kine-
skopowy 28 cal. b. dobry. 

Tel. 660-708-062
  * * *
Sprzedam sofę 2-osobową, 

rozkładaną, pojemnik na po-
ściel, 190x112. Cena 450 zł. 

Tel. 517 782 024
  * * *
Sprzedam ubranka dla 

dziewczynki, 53 szt. na 104-116 
cm. Cena 50 zł + puzzle gratis. 
Wejherowo. Tel. 798 020 532

   * * *
Sprzedam znaczki poczto-

we, dwa klasery. Możliwość za-
miany na coś. Tel. 515 992 464.

 * * *
Sprzedam osprzęt elektrycz-

ny, gniazda, włączniki. Cena do 
negocjacji. Reda.

Tel. 515 992 464

MOTORYZACYJNE
Sprzedam Skoda Fabia 2002 

r. benzyna 1,4 wspomaganie, 
alufelgi, ABS, przegląd kwiecień 
2016 r. Tel. 604 090 964

 * * *
Sprzedam samochód osobo-

wy Mercedes Benz - stan dobry. 
Tel. 791 361 555
 * * *
Sprzedam samochód osobo-

wy Volksvagen, stan dobry. 
Tel. 605 330 762 

Sprzedam samochód volks-
wagen polo 0,9, 1997 r., grana-
towy. Cena 2200 zł. 

Tel. 698 920 085
 * * *
Sprzedam auto Chrysler 

Town&country 2006 za 10 tys. 
nieoclone. Tel. 518 846 237

 * * *
Sprzedam Opel Vectra C 2,2 

TDI, 2003 r. prod., srebrny, auto-
mat. Cena 6500 zł. 

Tel. 516 311 161
 * * *
Sprzedam komplet kół zimo-

wych, 15, oryginalne do Fiata 
Grande Plus, oryginalne kołpa-
ki. Felgi i kołpaki idealny stan. 
Cena 720 zł. Gościcino

Tel. 695 230 080 

PRACA
Szukam pracy przy opie-

ce nad starszą osobą od 7-16 
lub opieka nad dzieckiem oraz 
sprzątanie. Tel. 585 239 980

 * * *
Zaopiekuję się osobą starszą 

w zamian za pokój z możliwo-
ścią użycia kuchni oraz wc od 
zaraz dla 2 sióstr i dziecka oraz 
drobne wynagrodzenie. Dorota. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Zatrudnię pomocnika bu-

dowlanego z samochodem oso-
bowym z Wejherowa. 

Tel. 786 841 627
NAUKA
Lekcje dodatkowe. Fizyka i 

chemia, w tym zadania oraz ma-
tematyka. Nauczyciel – emeryt. 
Wejherowo, tel. 58 677 01 50

www.pulswejherowa.pl

„Puls
Wejherowa”
dostępny 
również
w internecie:
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Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

R E K L A M A

5 sierpnia br. została pod-
pisana ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej, zgodnie z którą 
z początkiem nowego roku w 
całym kraju powstanie ponad 
1500 punktów gwarantują-
cych nieodpłatny dostęp do 
porad prawnych na poziomie 
lokalnym. 

Na terenie powiatu 
wejherowskiego zacznie 
działać 8 punktów, w któ-
rych udzielane będą bez-
płatne porady. Podczas 
Konwentu Samorządowe-
go starosta wejherowski 
Gabriela Lisius podpisała 
porozumienie z włodarza-
mi gmin, dotyczące szcze-
gółowej realizacji tego 
zadania.

Ustawa pozwala na wy-
korzystanie doświadczenia 
i dorobku organizacji poza-
rządowych, dlatego powiat 
będzie mógł powierzyć pro-
wadzenie połowy punktów 
na swym terenie tym instytu-
cjom. Punkty mają być czynne 

W powiecie wejherowskim

Bezpłatna pomoc 
prawna od 2016 r. 

Od 1 stycznia 2016 r. m.in. osoby niezamożne, młode oraz seniorzy bę-
dą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Na terenie powiatu 
wejherowskiego starosta wraz  z gminami zorganizuje 8 takich punktów.

przeciętnie przez 5 dni w tygo-
dniu, przynajmniej 4 godziny 
dziennie. Pomocy będą udzie-
lać adwokaci i radcy prawni, 
a w punktach prowadzonych 
przez organizacje pozarządo-
we także doradcy podatkowi 
oraz absolwenci prawa, posia-
dający co najmniej trzyletnie 
doświadczenie.

- Zgodnie z ustawą na 
25 tysięcy mieszkańców ma 
przypadać jeden punkt pomo-
cy prawnej. Rozpoczęliśmy 
przygotowania do urucho-
mienia nieodpłatnych punk-
tów - mówi starosta Gabriela 
Lisius, wejherowski - Zapla-
nowaliśmy ich utworzenie na 
terenie wszystkich miast i 
gmin na terenie powiatu.

Pomoc prawna ma polegać 
na informowaniu o obowiązu-
jącym stanie prawnym, przy-
sługujących uprawnieniach 
lub spoczywających obowiąz-
kach, wskazaniu sposobu roz-
wiązania problemu, pomocy 
w sporządzeniu projektu pi-
sma w zakresie niezbędnym 

do udzielenia pomocy (z wy-
łączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygoto-
wawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym), 
sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmie spraw 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Pomoc prawna finansowa-
na będzie z budżetu państwa, 
z części będącej w dyspozycji 
wojewodów przez udzielanie 
dotacji celowej powiatom.

Darmową pomoc praw-
ną otrzymają osoby otrzy-
mujące świadczenie z 
pomocy społecznej, mło-
dzież do 26 roku życia, se-
niorzy po ukończeniu 65 
lat, kombatanci, weterani, 
osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny oraz 
ofiary klęsk żywiołowych. 


