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Ukazuje się od 2011 roku

Otwarty niedawno Węzeł Działki, łączący drogę 
krajową nr 6 z ulicami Sobieskiego i Sucharskiego 
usprawni ruch w zachodniej części Wejherowa i od-
ciąży zatłoczone śródmieście. Dodatkowe połączenie 
północnej i południowej części miasta to pierwsza z 
trzech kluczowych inwestycji drogowych w mieście. 
Realizowane będą kolejne węzły komunikacyjne: 
„Kwiatowa” i „Zryw”.              Str. 4-5

Węzeł Działki
usprawni ruch

Patronka
powiatu

Mieszkańcy powia-
tu wejherowskiego, w 
tym uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych,  
1 marca oddali hołd 
Żołnierzom Wyklę-
tym. W wielu miej-
scach powiatu odbyły 
się uroczystości, które 

Cześć Ich Pamięci

Metropolita Gdański 
ustanowił ustanowił Matkę 
Bożą Wejherowską Patron-
ką Powiatu, na wniosek i 
prośbę starosty Gabrieli 
Lisius i przewodniczącego 
Rady Powiatu Ryszarda 
Czarneckiego, stosownie 
do uchwały Rady Powiatu z 
1 marca 2002 r.

 Prośba poparta zosta-
ła przez kustosza Sanktu-
arium Pasyjno-Maryjnego  
ojca Daniela Szustaka i 
dziekana wejherowskiego 
ks. Daniela Nowaka.   

                             Str. 8

Ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź ustanowił Kościół 
pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej oraz  Kaplicę 
i Groby w Lasach Piaśnickich: Sanktuarium Błogosła-
wionej Męczennicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy.

To drugie - po franciszkańskim - sanktuarium w Wej-
herowie.

Matka Boża Wej-
herowska została 
Patronką Powiatu 
Wejherowskiego, na 
podstawie dekretu 
ks. arcybiskupa Sła-
woja Leszka Głódzia. 

w Wejherowie miały 
miejsce przy Bramie 
Piaśnickiej. Wcześniej 
w kościele pw. Chry-
stusa Króla odprawio-
na została uroczysta 
msza św. za niezłom-
nych Bohaterów i za 
Ojczyznę.

Położone niedaleko 
rondo otrzymało na-
zwę Rondo Żołnierzy 
Wyklętych.                Str. 3

Drugie sanktuarium
w Wejherowie

Miasto Wejherowo uzyskało Rekomendację 
na 2016 rok i tytuł Partnera Godnego Polecenia.  

Rekomendacja i tytuł, nadane przez Ogólnopolską Fe-
derację Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.
pl ma na celu integrację środowiska ludzi przedsiębior-
czych, wspieranie rozwoju firm i osób aktywnie uczest-
niczących w życiu gospodarczym kraju. 

Partner godny 
polecenia

Dzień Jedności Kaszubów obchodzony będzie 20 
marca br. w Bojanie w gminie Szemud. Zaplanowano 
uroczystą mszę świętą, turniej gry w Baśkę oraz bicie re-
kordu Polski w grze na akordeonach.                             Str. 10

Kaszubskie święto
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AKTUALNOŚCI

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

Do opracowania progra-
mu przystąpiono z inicjatywy 
prezydenta Wejherowa. Pod-
czas spotkania prof. Piotr 
Lorens z Wydziału Architek-
tury Politechniki Gdańskiej 
poinformował o pozytywnych 
efektach poprzedniego Lo-
kalnego Programu Rewitali-
zacji, realizowanego w latach 
2008-2015. Program będzie 
obecnie kontynuowany. 

- Powodem przystąpienia 
do wyznaczenia granic ob-
szaru rewitalizowanego dla 
nowego programu jest m.in. 
dalsze przywracanie funkcji 
społeczno-gospodarczych, po-
prawa jakości przestrzeni pu-
blicznej, a także aktywizacja 
obszaru rewitalizowanego, w 
tym zmniejszenie bezrobocia 
- powiedział wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wejhe-
rowa Wojciech Kozłowski, 

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2022

Pierwsze konsultacje
W lutym br. odbyły się  pierwsze konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2016-2022. W konsultacjach, które zapowiedzia-
no wcześniej m.in. na stronie internetowej miasta i w lokalnych mediach, wzięła udział 
grupa mieszkańców Wejherowa oraz kilkoro radnych.

zaangażowany od wielu lat 
w proces rewitalizacji. - W 
programie rewitalizacji na-
leży wykorzystać różnorodne 
potencjały: społeczny, go-
spodarczy, kulturowy i kra-
jobrazowy. Miasto planuje,  
podobnie jak w latach 2008-
2015, na realizację zdań z 
programu rewitalizacji pozy-
skać środki unijne.

Zespół pracowników Urzę-
du Miejskiego zebrał mnó-
stwo niezbędnych danych 
statystycznych dotyczących 
obszarów przewidzianych do 
rewitalizacji. Przedstawicie-
le mieszkańców, wspólnie z 
prof. Piotrem Lorensem, 
zastępcą prezydenta Beatą 
Rutkiewicz oraz radnym 
Wojciechem Kozłowskim 
wzięli udział w wizytacji 
czyli spacerze po planowa-
nym obszarze rewitalizacji. 

Trasa spaceru wiodła m.in. 
ulicami: Sobieskiego (przez 
Park Kaszubski) i Kalwa-
ryjską do Parku Miejskiego, 
a następnie Św. Anny, Refor-
matów, 12 Marca, przez plac 
przy Cedronie, Wałową i So-
bieskiego - do Wejherowskie-

go Centrum Kultury.
Od kwietnia do czerwca 

2016 r. planowane są spo-
tkania warsztatowe mające 
na celu wypracowanie zapi-
sów do Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Wejhe-
rowa 2016-2022. 

Z POLICJI

Czytaj nas również
w internecie:

  www.pulswejherowa.pl

Zatrzymany złodziej
Policjant z Wejherowa w czasie wolnym od służby rozpoznał 

w przechodniu poszukiwanego nieletniego.  Zatrzymał go i 
wezwał patrol. 17-latek, który odpowiada za różne kradzieże, 
zgodnie z sądowym nakazem trafi do młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego. 

Zatrzymany ukradł rower górski z klatki schodowej budyn-
ku wielorodzinnego w Wejherowie oraz skarbonę z pieniędzmi 
z poczekalni lecznicy dla zwierząt. Ponadto podpalił kontener z 
makulaturą, ukradł aparaty fotograficzne i gazety ze stacji paliw. 
Wszystkich czynów dopuścił się w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy. Za część z nich będzie odpowiadał już jako osoba dorosła.  

Wypadek na Ofiar Piaśnicy
Na ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie, w wyniku zdarzenia dwa 

samochody uderzyły w skrzynkę telewizji kablowej oraz teleko-
munikacyjną, po czym wjechały w płot posesji. 

Kierujący samochodem peugeot partner jadąc ul. Krasiń-
skiego na skrzyżowaniu z Ofiar Piaśnicy prawdopodobnie nie 
zastosował się do znaku  „STOP”  i wymusił pierwszeństwo prze-
jazdu prawidłowo jadącemu kierowcy fiata. 

Auta zjechały uderzyły m.in. w skrzynkę telewizji kablowej 
oraz telekomunikacyjną. W wyniku tego zdarzenia mieszkańcy 
tego rejonu zostali pozbawieni możliwości odbierania telewizji, 
internetu oraz korzystania z telefonów stacjonarnych. Kierowcy  
byli trzeźwi. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy kierowcy peu-
geota oraz dowody rejestracyjne obu samochodów. 

Podpalenia i kradzież
Wejherowscy policjanci zatrzymali 23-letnią kobietę, któ-

ra na klatkach schodowych rozniecała ogień i podpalała m.in. 
wózki dziecięce i inne przedmioty. Kryminalni ustalili także, że 
zatrzymana odpowiada za kradzież z włamaniem do piwnicy, z 
której ukradła kaski motocyklowe. 

Policjanci odzyskali już skradzione przedmioty. Kobieta zo-
stała przesłuchana. Niewykluczone, że usłyszała zarzuty doty-
czące kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia. Za te 
przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. 

Policjanci z Łęczyc za-
trzymali mężczyznę, po-
dejrzewanego o usiłowanie 
rozboju. 37- latek ok. godz. 6 
rano wszedł do jednego z do-
mów jednorodzinnych, gdy 
wszyscy domownicy jeszcze 
spali i zaatakował 83-letnie-
go mężczyznę. Zaczął go bić, 
żądając pieniędzy. 

Napastnik nic nie otrzy-
mał, więc uciekł z miejsca 
zdarzenia. Ranny mężczy-
zna wezwał pomoc, a sąsiedzi 
policję. W wyniku przeszu-
kiwania terenu zatrzymali 
sprawcę w pobliskim lesie. 
Mężczyzna był wcześniej no-
towany za kradzieże, wła-
mania i niedawno wyszedł z 
więzienia. 

Napastnik został zatrzy-
many, a napadnięty starszy 
pan przewieziony do szpitala. 

Strażnicy w Wejherowie zapowiadają wzmożone kontro-
le zaparkowanych pojazdów z nieszczelnymi układami chło-
dzenia, smarowania i zasilania. Pojazdy takie zostawiają na 
nawierzchniach toksyczne plamy. Usuwane będą także  z 
parkingów i dróg publicznych porzucone tam samochody.

Zanieczyszczenie drogi stanowi wykroczenie, za które  grozi do 
1500 zł grzywny albo kara nagany. Właściciel pojazdu może liczyć 
się z  poniesieniem kosztów czyszczenia nawierzchni drogi lub 
parkingu. Wszczęto już pierwsze czynności wyjaśniające w spra-
wie wycieków oleju na chodnikach i drogach. Strażnicy apelują 
do właścicieli niesprawnych pojazdów,  aby usunęli nieszczelności.

Straż Miejska w Wejherowie, podjęła również kontrole par-
kingów i dróg publicznych pod kątem pozostawiania na nich 
pojazdów, które nie są używane, nie posiadają znaków identy-
fikacyjnych i nie ma też kontaktu z ich właścicielami. O zamiarze 
odholowania takich aut Straż Miejska informuje mieszkańców 
korespondencyjnie i za pośrednictwem internetu. Forma taka 
okazała się skuteczna, bo ostatnio dwa auta, do których właści-
ciele nie chcieli się przyznać, po komunikacie o ich odholowa-
niuod razu znalazły właścicieli. 

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (art. 50a), po 
sześciu miesiącach takie auta są  skasowane. W tym roku Straż 
Miejska wydała dyspozycję usunięcia samochodu vw polo z par-
kingu przy ul. Kalwaryjskiej. Auto należało do zmarłego miesz-
kańca Wejherowa. Spadkobiercy zrzekli się notarialnie spadku.

STRAŻ MIEJSKA
Problemy z samochodami

Łęczyce

Napad 
i rozbój

Dzięki dalszej rewitalizacji Śródmieścia, ulica św. Anny 
z pewnością się zmieni. 
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WYDARZENIA

Do kościoła pw. Chry-
stusa Króla i bł. s. Alicji 
Kotowskiej przybyli przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych miasta, powiatu 
i gmin. Obecny był poseł 
Jan Klawiter, przedstawi-
ciele wojska i innych służb, 
kombatanci i licznie zgro-
madzona młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych. Nie 
zabrakło harcerzy.

Licealiści z I LO w Ru-
mi i z Redy zaprezentowali 
wzruszający koncert. Liczne 
poczty sztandarowe nada-
ły uroczystości podniosłego 
charakteru. 

Podczas mszy św. ks. dzie-
kan Daniel Nowak przy-
pomniał zebranym zasługi 
żołnierzy, którzy walczyli o 
wolną Polskę w latach 1945-
1963 (wtedy zamordowano 
ostatniego żołnierza antyko-
munistycznego podziemia). 
Władze komunistyczne  nie 
tylko prześladowały i zabi-
jały patriotów, ale co gorsza, 
skazywały ich na niepamięć.

- Uczymy się tego święta, 

Powiatowe uroczystości  w kościele i przy Bramie Piaśnickiej

W hołdzie Bohaterom
Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był obchodzo-

ny uroczyście w powiecie wejherowskim i w samym Wejherowie. Starosta Gabriela 
Lisius i ks. dziekan Daniel Nowak zaprosili mieszkańców, w tym młodzież, na mszę 
świętą oraz uroczystość przy Bramie Piaśnickiej.

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

B R U N O N A  D Z I Ę C I E L S K I E G O

Prezesa 
Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił na Zachodzie 

w Wejherowie

Człowieka oddanego Stowarzyszeniu. 
W naszej pamięci zostanie jako osoba upowszechniająca historię 
działań Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1947.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz 
wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają 
  
         Krzysztof Hildebrandt
              Prezydent Miasta Wejherowa
             wraz ze współpracownikami
      oraz Bogdan Tokłowicz 
               Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E 

Bogdan Tokłowicz, przewodniczący Rady Miasta Wej-
herowa przypomniał, że uchwałę o nadaniu nazwy Żołnie-
rzy Wyklętych nowo powstałemu rondu wejherowscy radni 
podjęli 15 grudnia 2015 r. Miejsce to ma upamiętniać nie-
złomnych bohaterów podziemia niepodległościowego, repre-
sjonowanych przez władze.

- 1 marca po raz szósty obchodzimy Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, święto żołnierzy, którzy nie mogli 
cieszyć się wolnością w 1945 r. - powiedział prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. - Byli nękani, a cześć z nich 
zginęła. Jednak pamięć o nich żyła i żyje w sercach Polaków.

 - Bardzo się cieszę, że w Wejherowie jest miejsce które będzie 
upamiętniać niezłomnych bohaterów podziemia niepodległo-
ściowego. Żołnierze Wyklęci po zakończeniu II wojny światowej 
kontynuowali walkę o wolną Polskę, niejednokrotnie składając 
najwyższą ofiarę, czyli własne życie - stwierdził radny Marcin 
Drewa, inicjator nadania imienia Żołnierzy Wyklętych.

 Przypomnijmy, że decyzja radnych o takiej nazwie ron-
da nie była jednomyślna. Podczas głosowania nad projektem 
uchwały dotyczącym nadania rondu imienia Żołnierzy Wyklę-
tych, dwudziestu radnych poparło projekt, a jeden (Arkadiusz 
Szczygieł) wstrzymał się od głosu.

które w tym roku pięknie się 
wpisuje w 1050-lecie Chrztu 
Polski - powiedział m.in. 
ksiądz dziekan. - Potrzeba 
nam dzisiaj ludzi niezłom-
nych, potrzeba zdecydowanej 
i patriotycznej postawy.

Po wspólnej modlitwie na-
stąpił przemarsz pod Bramę 
Piaśnicką, gdzie składano 
wiązanki kwiatów i zapala-
no znicze.

O Żołnierzach Wyklętych 
mówiła starosta Gabrie-

la Lisius, która również 
dziękowała uczestnikom za 
udział w uroczystości.

Uczniowie klas mundu-
rowych Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Redzie 
poprowadzili Apel Poległych.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Moment odsłaniania tablicy z nazwą ronda. Od lewej: 
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, ks. Daniel No-
wak, wiceprzewodniczący RM Marcin Drewa i starosta 
wejherowski Gabriela Lisius.

Uroczyste nadanie nazwy

Rondo Żołnierzy 
Wyklętych

Rondo Żołnierzy Wyklętych - taka nazwę 
ma rondo u zbiegu ulic: Krasińskiego, Nad-
rzecznej, Lelewela i Derdowskiego. 1 marca 
uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą, stoją-
cą na środku stosunkowo nowego ronda. 

Podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Powiatu Wejherowskiego 
radni wyrazili zgodę na pod-
pisanie przez powiat umowy 
partnerskiej z powiatem puc-
kim i kartuskim oraz z Powiato-
wym Cechem Rzemiosł, Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w 
Wejherowie i Spółdzielnią So-
cjalną „Pasja” w Kartuzach. 

Partnerzy, w ramach projek-
tu, będą wspólnie ubiegać się 
o zewnętrzne środki finansowe 
na wsparcie dla rozpoczynają-
cych działalność gospodarczą, 
długotrwale bezrobotnych i z 
niepełnosprawnością, powyżej 
30 roku życia.

Wsparcie 
w ramach 
projektu
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INWESTYCJE

- Nowy węzeł drogo-
wy stanowi ważny etap re-
alizowanego Zachodniego 
Połączenia Drogowego Wej-
herowa oraz  jest istotny z 
punktu widzenia planowanej 
budowy Węzła Kwiatowa z 
tunelem - przypomina prezy-
dent Wejherowa, Krzysztof 
Hildebrandt. - Realizacja 
Węzła Kwiatowa jest uza-
leżniona od uruchomienia 
alternatywnej trasy na czas 
budowy. Prowadzi ona wła-
śnie przez Węzeł Działki. W 
czasie budowy Węzła Kwia-
towa przejazd przez tory w 
ul. Kwiatowej zostanie za-
mknięty.

W 2015 roku oddano do 
użytku inny odcinek Za-
chodniego Połączenia Dro-
gowego Wejherowa, łączący 
ulicę Ofiar Piaśnicy z ulicą 
Nadrzeczną, czyli ulicę Le-
lewela. Węzeł Działki, jest 
drugim odcinkiem ZPDW, 
a kolejne znajdują się w 
fazie projektowania. W su-
mie chodzi o połączenie ul. 
Strzeleckiej z ul. Ofiar Pia-
śnicy i dalej z ul. Chopina. 

- Wybudowaliśmy ten 
układ drogowy, aby odcią-
żyć m.in. centrum miasta. 

Nowa ulica o długości niemal 500 metrów oraz dwa ronda połączyły drogę krajową nr 
6 z ulicami Sobieskiego i Sucharskiego. Otwarty niedawno Węzeł Działki usprawni ruch 
w zachodniej części Wejherowa i odciąży zatłoczone śródmieście. Dodatkowe połączenie 
północnej i południowej części miasta to pierwsza z trzech kluczowych inwestycji dro-
gowych w mieście. Węzeł Działki z infrastrukturą włącznie, powstał dosłownie od zera. 

W pobliżu znajdują się du-
że osiedla mieszkaniowe i 
ta droga znacząco ułatwi 
wyjazd z miasta i na odwrót 
- wyjaśnia Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

Do zbudowania pozo-
stały Węzeł Zryw i Wę-
zeł Kwiatowa. Wkrótce 
rozstrzygnięty zostanie 
przetarg i rozpocznie się 
budowa pierwszego etapu 
Węzła „Zryw” w Śmiecho-
wie, gdzie w przyszłości 

powstanie tunel. Trwają 
starania o dofinansowanie 
ze środków unijnych Węzła 
Kwiatowa z tunelem. 

- Przed nami ogromne, 
kosztowne i ambitne zada-
nia na kilka lat, ale jestem 
przekonany, że przy zgod-
nej współpracy z radnymi 
w Radzie Miasta Wejhe-
rowa zrealizujemy te in-
westycje z korzyścią dla 
wejherowian - mówi pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt.                         AK.

Za ok. 6,7 mln zł wy-
budowano nawierzch-
nię asfaltową, dwa 
ronda, ścieżkę rowero-
wą, obustronne chod-
niki, przejazd kolejowy i 
oświetlenie. 

Pod drogą znajdu-
ją się różne media m.in. 
kanalizacja sanitarna i 
deszczowa, wodociąg, 
sieci teletechniczne, cie-
płownicze i gazownicze. 
Na wiosnę zasadzone 
zostaną drzewa i krzewy. 

Koszty wybudowania 
kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej (560 tys. 
zł) pokrył PEWIK. 

Prawie 300 tys. zł na 
kanalizację deszczową 
pozyskano z progra-
mu „Ochrona wód zato-
ki Gdańskiej - budowa i 
modernizacja systemu 
odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni 
oraz Małym Trójmieście 
Kaszubskim”.

Ulica, chodniki
 i dwa ronda

Nowe połączenie drogowe

Węzeł Działki gotowy

Odbiór i otwarcie Węzła Działki odbyło się 26 lutego br.

Do jutra każdy mieszkaniec Wejherowa może przejrzeć 
projekty zweryfikowane pozytywnie przez komisję ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego. W ramach konsultacji społecznych, 
można przekazać swoje uzasadnione zastrzeżenia kierując 
je do komisji na piśmie. 

Uwagi należy złożyć w w Urzędzie Miejskim w Wejhero-
wie w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca br. Pismo 
musi być podpisane, a zgłaszane zastrzeżenia muszą zo-
stać poparte argumentacją. Ostateczną decyzję w sprawie 
uwag do projektów podejmie komisja. 

 Ostateczna lista projektów, zatwierdzonych przez pre-
zydenta Wejherowa, zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej miasta 17 marca. 

25 marca rozpocznie się głosowanie, podczas któ-
rego mieszkańcy Wejherowa wybiorą najciekawsze dla 
siebie projekty. W tym roku każdy wejherowianin, który 
ukończył 16 lat dysponuje dwoma głosami – oddaje jeden 
głos na projekty inwestycyjne i jeden na projekty nieinwe-
stycyjne.  Głosowanie będzie trwało do 7 kwietnia

Projekty są publikowane na stronie: 
www.wejherowo.pl/budzetobywatelski

Dobiega końca formalna weryfikacja 
oraz konsultacje społeczne. Do jutra, czyli 
11 marca można jeszcze zapoznać się z listą 
projektów, pozytywnie zweryfikowanych, a 
także zgłosić swoje uwagi.  Mowa oczywiście 
o projektach w ramach Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, na które będzie moż-
na głosować od 25 marca.

Budżet Obywatelski

Głosowanie 
od 25 marca
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Wstępny koszt inwesty-
cji wyniesie ponad 10 mln 
zł, z czego 3 mln zł, pokry-
je rządowe dofinansowanie. 
Jak informuje zastępca pre-
zydenta Wejherowa Beata 
Rutkiewicz, środki przezna-
czone zostaną na rozbudowę 
drogi gminnej - ulicy Patoka, 
realizowanej w ramach inwe-
stycji polegającej na budowie 
bezkolizyjnego powiązania 
drogowego, łączącego północ-

INWESTYCJE
Miasto uzyskało dofinansowanie inwestycji na ulicy Patoka w Śmiechowie

Kolejny etap budowy Węzła Zryw
Wejherowo zdobyło dofinansowanie na budowę ul. Patoka na odcinku od ul. Stefczyka do Gryfa Pomorskiego w ramach „Programu roz-

woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, czyli tzw. schetynówki.  Projekt przygotowany przez Wejherowo 
znalazł się w czołówce listy rankingowej województwa pomorskiego tj. na czwartym miejscu na 63 zakwalifikowane wnioski.  

ną i południową część miasta 
Wejherowa oraz drogę nr 6 z 
obiektami mostowymi, czyli 
tzw. Węzła Zryw.

- W ramach tzw. schety-
nówki powstanie w tym ro-
ku 642 metrów bieżących 
drogi wraz z rondami, chod-
nikiem, ścieżką rowerową, 
zatoką autobusową i kana-
lizacją deszczową - mówi 
Beata Rutkiewicz. - Nato-
miast oświetlenie w całości 
sfinansowanie zostanie ze 
środków miasta. 

Oprócz wymienionego za-
kresu prac, miasto zamierza 
zlecić w tym samym postę-
powaniu przetargowym, 
pierwszy drogowy etap Wę-

zła Zryw, czyli budowę ca-
łego układu drogowego po 
północnej stronie Śmiecho-
wa (bez tunelu pod krajową 
„szóstką”). 

- Wkrótce rozstrzygnięty 
zostanie przetarg i ruszą ro-
boty budowlane pierwszego 
etapu. Zakończenia realiza-
cji części inwestycji objętej 
dofinansowaniem w ramach 
tzw. schetynówki to 30 listo-
pada 2016 roku. Pozostałe 
prace w ramach tego zada-
nia inwestycyjnego powinny 
się zakończyć w pierwszym 
półroczu 2018 r. - zapowia-
da prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.  

Przypomnimy, że realiza-

Węzeł Zryw to bez-
kolizyjne skrzyżowanie 
z drogą krajową nr 6. O 
ubiegłorocznym i tego-
rocznym etapie inwe-
stycji piszemy powyżej. 
W kolejnych latach zbu-
dowane zostaną tunele 
pod drogą krajową nr 6 
oraz pod torami kole-
jowymi, wraz z dojaz-
dem do ul. Sikorskiego 
po południowej stronie 
miasta. 

Wybudowana zosta-
nie także ul. Gryfa Po-
morskiego na odcinku 
od ronda na ul. Necla 
do ul. Orzeszkowej.  

W ten sposób w cią-
gu kilku lat powstanie 
bezkolizyjne połącze-
nie północ-południe 
we wschodniej czę-
ści Wejherowa wraz z 
układem drogowym na 
Śmiechowie. 

Kosztem kilkudzie-
sięciu milionów złotych 
powstanie 5,8 km dróg, 
cztery ronda i dwa pod-
ziemne tunele.

Inwestycje 
drogowe w
Śmiechowie

cja Węzła  „Zryw” rozpoczęła 
się w 2015 roku . Była to bu-
dowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Gryfa Pomorskiego, na 
które miasto uzyskało dofi-
nansowanie w wysokości 70 
proc. z programu „Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej - bu-
dowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni oraz 
Małym Trójmieście Kaszub-
skim”. 

Inwestycja w Śmiecho-
wie  to największy i naj-
droższy projekt drogowy w 
skali miasta, który pozwoli 
rozwiązać problemy komu-
nikacyjne we wschodniej 
części Wejherowa. 

Ulica Patoka w północnym Śmiechowie. Wkrótce to 
się zmieni!
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Starosta Wejherowski i Dyrektor Wojewódzkiego  
Urzędu Pracy w Gdańsku serdecznie zapraszają na 
seminarium „Twój zysk, Twój rozwój - urzędy pracy 
dla pracodawców”.

Seminarium odbędzie się 14 marca br. o godz. 11.00 w sali 
posiedzeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4.

Program spotkania:
1. Przywitanie gości -Starosta Wejherowski, Dyrektor WUP
2. Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego 

pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkole-
niowego - PUP w Kartuzach.

3. Pomoc w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowni-
ków - WUP  w Gdańsku.

4. Refundacja pracodawcom kosztów zatrudnienia młodych 
osób (praca dla młodych) - PUP w Pucku.

5. Finansowe i pozafinansowe formy wsparcia pracodawców - 
PUP w Gdyni i PUP w Wejherowie.

Seminarium dla 
pracodawców

Miejski Dom Kultury w Redzie, Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie i Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ser-
decznie zapraszają do wzięcia udziału w II edycji 
Międzynarodowego Konkursu Kaszubskiej Sztuki 
Wizualnej „Cassubia Visuales”.

II Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej 
Cassubi Visuales to konkurs na plakat artystyczny - graficz-
ne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nie-
oczywistą i nowatorską formę, mający na celu promowanie 
współczesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz 
promowanie Kaszubskiego folkloru.

Termin nadsyłania prac - do 12 czerwca 2016 r. 
Szczegóły konkursu, regulamin i karta zgłoszenia dostępne 

są na stronie Miejskiego Domu Kultury w Redzie: 
  www.mdk.reda.pl

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie zaprasza na XLVI koncert 
z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub"  pt. „Pieśni 
z Kaszub”.

 W programie znajdą się utwory Ł. Kamieńskiego, W. Kir-
kowskiego, F. Nowowiejskiego, M. Selina, A. Sutowskiego, J. 
Trepczyka, W. Walentynowicza, J.M. Wieczorka w interpretacji 
uczniów klas wokalnych Bogny Forkiewicz i Liliany Górskiej z 
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku Wrzeszczu oraz 
studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Gdańsku.

Koncert odbędzie się w sobotę 12 marca 2016 roku o godz. 
18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2 a (Pałac Prze-
bendowskich-Keyserlingków).

W muzeum w Wejherowie

Pieśni z Kaszub

Konkurs Sztuki Wizualnej 

Cassubia Visuales
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W auli Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w 
Wejherowie spotkali się 
sportowcy, trenerzy oraz sa-
morządowcy. Władze powia-
tu, który był organizatorem 
Gali Sportu reprezentowa-
li: przewodniczący Rady Po-
wiatu Ryszard Czarnecki, 
zastępca przewodniczącego 
Genowefa Słowi, starosta 
Gabriela Lisius, etatowi 
członkowie Zarządu Powia-
tu Jacek Thiel i Wojciech 
Rybakowski oraz przewod-
niczący Komisji Kultury, 
Sportu i Turystyki RP Ro-
bert Lorbiecki.

Obecny był burmistrz Re-
dy Krzysztof Krzemiński, 
zastępca burmistrza Rumi 
Marcin Kurkowski, repre-
zentujący prezydenta Wej-
herowa Michał Jeliński 
- kierownik Wydziału Kul-

WYDARZENIA
Podczas Gali Sportu wręczono nagrody, dyplomy, statuetki, kwiaty

Najlepsi sportowcy i trenerzy 2015 roku
Najlepsi sportowcy i trenerzy powiatu wejherowskiego odebrali 

statuetki i nagrody podczas uroczystej Gali Sportu. W sumie uho-
norowano 12 trenerów oraz 27 sportowców z powiatu wejherow-
skiego, którzy osiągnęli w minionym roku najlepsze wyniki we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz w pracy 
trenerskiej. 

Nagrodzeni trenerzy: 
Paweł Bednarczyk 
- WTT Wejherowo 

Lech Bieńkowski 
- WTT Wejherowo

Rafał Brodecki 
- KS Karate „SAKURA”, 

Mirosław Ellwart 
- Karate Klub Wejherowo

Marek Gorlikowski 
RJK PZPOW Bliza-BalexMe-
tal

Rafał Karcz - Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sportowe

Benedykt Król 
- UKS SIÓDEMKA Rumia

Grzegorz Janiszewski 
- UKS ÓSEMKA 

Łukasz Lesner 
- Klub Jeździecki PEGAZ Re-
da

Piotr Netter 
- UKS TRI-TEAM Rumia

Zbigniew Rolbiecki 
KS Wejher Wejherowo

Wojciech Wasiakowski 
WKB GRYF Wejherowo

Karol Barzowski  - UKS ÓSEMKA

Paulina Bednarczyk - WTT Wejherowo 

Aleksandra Bielecka  - UKS SIÓDEMKA Rumia

Agata Bieńkowska - WTT Wejherowo

Natalia Dawidowska  - UKS SIÓDEMKA Rumia

Paweł Gosz -  RJK PZPOW Bliza - BalexMetal 

Agnieszka Grubba  - AZS AWFiS Gdańsk 

Aleksandra Grubba  - AZS AWFiS Gdańsk 

Patrycja Hinc  - Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

Konrad Kaczmarkiewicz  - WKB GRYF Wejherowo

Marta Kąkol  - AZS AWFiS Gdańsk

Karolina Konkel  - AZS AWFiS Gdańsk

Jakub Kuźba  - UKS SIÓDEMKA Rumia

Aleksandra Lesner  - Klub Jeździecki PEGAZ Reda

Monika Małowiecka  - KS Karate SAKURA

Mieczysław Muller  - RJK PZPOW Bliza-BalexMetal

Martyna Niećko  - KS Wejher

Robert Niewiedziała  - UKS SIÓDEMKA Rumia 

Bartłomiej Ogdowski  - UKS SIÓDEMKA Rumia

Maja Olszewska  - TKKF „DĘBINKI” Gdańsk

Paweł Reszke  - UKS TRI-TEAM Rumia

Jędrzej Rutz  - RJK PZPOW Bliza – BalexMetal

Kacper Stępniak  - UKS TRI-TEAM Rumia

Sylwia Wirkowska  - TKKF „DĘBINKI” Gdańsk 

Małgorzata Zabrocka  - Karate Klub Wejherowo 

Grzegorz Żurek  - UKS SIÓDEMKA Rumia

Przemysław Żyła  - UKS ÓSEMKA

tury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki UM w 
Wejherowie oraz dyrektor 
Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie Andrzej 
Byczkowski. 

Przedstawiciele władz 
samorządowych przekaza-
li dyplomy,  statuetki i  po-
dziękowali wyróżniającej się 
kadrze sportowej i szkole-
niowcom. dziękowali im za 
wysokie osiągnięcia w wielu 
dyscyplinach oraz za promo-
wanie Ziemi Wejherowskiej 
na sportowych arenach w kra-

ju i poza jego granicami. 
- Jestem dumna z osią-

gnięć sportowców i trenerów 
naszego powiatu - powiedzia-
ła starosta Gabriela Lisius. - 
Odnieśliście sukcesy nie tylko 
na zawodach lokalnych, kra-
jowych, ale także na arenie 
światowej. Dlatego jesteście 
dziś jednymi z najlepszych 
ambasadorów wśród trene-
rów i sportowców promują-
cych Powiat Wejherowski. 

Na Gali Sportu wystę-
py artystyczne przygotowali 
członkowie kół, działających 
przy PZPOW w Wejherowie.

Nagrodzeni zawodnicy: 

Na zdjęciu powyżej najlepsi trenerzy powiatu wejherowskiego w 2015 roku 
wraz z samorządowcami.
Na zdjęciach poniżej: najlepsi sportowcy 2015 roku w towarzystwie przedstawi-
cieli władz samorządowych..
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WYDARZENIA

Świętem patronalnym 
będzie uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego - dzień 
odpustu sprawowanego na 
Kalwarii Wejherowskiej (w 
tym roku 8 maja).

5 czerwca 1999 roku, pod-
czas mszy św. w Sopocie, 
Ojciec Święty Jan Paweł II 
uroczyście koronował Ob-
raz Matki Bożej Wejherow-
skiej z kościoła klasztornego 
w Wejherowie, czczonego od 

Prośbę starosty Gabrieli Lisius i przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Czar-
neckiego  poparł ks. dziekan Daniel Nowak i kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjne-
go o. Daniel Szustak.

Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź, przychylając 
się do prośby starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius i przewod-
niczącego Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszarda Czarneckiego, 
stosownie do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego z 1 marca 
2002 r. ustanowił Matkę Bożą Wejherowską Patronką Powiatu Wej-
herowskiego.

wieków jako Uzdrowienie 
Chorych na duszy i na ciele.

To wtedy, w nastroju ra-
dości i dziękczynienia za dar 
papieskiej koronacji w samo-
rządzie powiatowym zrodził 
się pomysł, aby ukoronowa-
na Matka Boża Wejherowska 
stała się Patronką Powia-
tu Wejherowskiego. W 2002 
roku Rada Powiatu podję-
ła jednomyślnie historyczną 
uchwałę w tej sprawie, a w 

sali obrad Rady zawisła ko-
pia obrazu Patronki. 

Decyzja samorządowa wy-
magała oficjalnego uznania 
przez władze kościelne, co 
z inicjatywy władz powiatu 
wejherowskiego stało się w 
tym roku. 17 lutego 2016 r. 
ksiądz arcybiskup wydał de-
kret, ustanawiający z dniem 
1 marca 2016 roku Matkę 
Bożą Wejherowską Patronką 
Powiatu. 

Matka Boża Wejherowska

Patronka powiatu
Piątki na Kalwarii

Droga
Krzyżowa

W kolejne piątki Wielkiego Postu na 
Kalwarii Wejherowskiej - podobnie jak 
we wszystkich kościołach - odbywają się 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeń-
stwa szczególne, podczas których tłum 
wiernych przemierza kalwaryjskie dróżki, 
modląc się przy poszczególnych kaplicach 
- stacjach Drogi Krzyżowej. Odległości 
między nimi są takie same, jak pomiędzy 
stacjami Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. 

Przypomnijmy, że najstarsza na Pomo-
rzu XVII-wieczna Kalwaria Wejherowska 
została założona przez Jakuba Wejhera. W 
wytyczaniu miejsc pod kaplice na moreno-
wych wzniesieniach, założycielowi miasta 
i pierwszym franciszkanom pomagał cy-
sters z Oliwy, o. Robert Werden.

Na zdjęciach: modlitwa przy stacjach 
Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejhe-
rowskiej w piątek 4 marca br. 
Więcej zdjęć na: 
facebook.com/PulsWejherowa

W Niedzielę Palmową 
(20 marca) o godz. 10.00 
rozpocznie się tradycyjna 
inscenizacja Wjazdu Jezu-
sa do Jerozolimy przygo-
towana przez Misterników 
Kaszubskich pod okiem 
Wojciecha Rybakowskie-
go. Procesja wyruszy jak co 
roku spod Bramy Oliwskiej 

Uroczystości i inscenizacja
(ul. 12 Marca) i przemaszeruje 
do Kolegiaty. 

Tego samego (20 marca) 
dnia o godzi. 15.00 odbę-
dzie się Inscenizacja Miste-
rium Męki Pańskiej - droga 
pojmania na wzgórzach 
Kalwarii Wejherowskiej. W 
tej wyjątkowej Drodze Krzy-
żowej będą Państwo mogli 

uczestniczyć również w 
Wielki Czwartek (począ-
tek w kościele św. Anny o 
godzinie 16.00) oraz  Wiel-
ki Piątek (początek przy 
Kaplicy Pałacu Piłata o 
godzinie 10.00). Współor-
ganizatorem widowisk re-
ligijnych jest Wejherowskie 
Centrum Kultury.
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AKTUALNOŚCI

W przedstawieniu „Pu-
ste krzesło”, opartym na 
powieści związanego z Wej-
herowem Macieja Słom-
czyńskiego (pseud. Joe Alex) 
zagrają osoby znane z życia 
publicznego miasta, między 
innymi zastępcy prezyden-
ta miasta, radni, dyrektorzy 
placówek. Biblioteka zapra-
sza na ten spektakl wspólnie 
z Zespołem Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1.

Co ważne, zainteresowa-
nie tym wydarzeniem kul-
turalnym i charytatywnym 
jest bardzo duże. Nie ma już 

Jak co roku, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie przygotowuje charyta-
tywny spektakl. Dochód przeznaczony 
zostanie  na rzecz Hospicjum Domowego 
św. Judy Tadeusza w Wejherowie.

Próby odbywają się w 
różnych miejscach, po lub 
przed pracą (jak było w tym 
wypadku). Wcześnie rano 
na próbie spotkali się: za-
stępca prezydenta Wejhe-
rowa Beata Rutkiewicz i 
radni: Marcin Drewa i Bar-
tłomiej Czyżewski. Nie 
mogło zabraknąć reżyserki 
przedstawienia - Eweliny 
Magdziarczyk-Plebanek 
(na zdjęciu obok).

Na rzecz hospicjum

Będą dwa 
spektakle

biletów na przedstawienie 
prezentowane 18 marca br. 
Dlatego organizatorzy zapra-
szają na drugi spektakl, któ-
ry odbędzie się 7 kwietnia o 
godz. 18.00 w auli ZSP nr 1 
(I LO) w Wejherowie przy 
ul. Bukowej. Bilety do na-
bycia w bibliotece przy ul. 
Kaszubskiej.

Patronat nad spektaklem 
objęli:  starosta wejherowski - 
Gabriela Lisius, prezydent 
Wejherowa - Krzysztof Hil-
debrandt i przewodniczący 
Rady Miasta - Bogdan To-
kłowicz. 

W poprzednim wydaniu 
„Pulsu” pisaliśmy o zawie-
szeniu zajęć dla słuchaczy 
WUTW z powodu odcięcia 
ogrzewania w siedzibie uni-
wersytetu przy ul. Koper-
nika. Dyrekcja gdyńskiej 
YMCA nie uregulowała opłat 
za ogrzewanie gazowe, a za-
ległość wynosi aż 23 tys. zł. 
Rada uczelni zmuszona by-
ła zawiesić zajęcia, bo w sa-
lach na Kopernika jest zbyt 
zimno. Na szczęście teraz 
słuchacze wejherowskiego 
uniwersytetu tymczasowo 
korzystają z pomieszczeń 
przy ul. Hallera. 

- Plan zajęć pozostał bez 
zmian. Spotykamy się na 
Hallera, ale w naszej sie-
dzibie przy ul. Kopernika 
pełnimy na zmianę dyżu-

Nie skończyły się kłopoty Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA zwią-
zane z brakiem ogrzewania, ale seniorzy kontynuują zajęcia i spotkania. Prezydent Wej-
herowa udostępnił im lokal w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera.

Słuchacze wejherowskiego uniwersytetu tymczasowo korzystają z pomieszczeń przy 
ul. Hallera.  Na zdjęciu zajęcia z plastyki.

ry - informuje Bogda Zu-
brzycka z Rady WUTW 
YMCA. - Dyżury odbywa-

ją się od poniedziałku do 
czwartku w godz. 10.00-
14.00.

Tymczasem trwają ne-
gocjacje między dyrekcją 
YMCA a PGNiG w sprawie 
możliwości spłaty długu. 

Słuchacze przygarnięci przez COP 

Za zimno w siedzibie WUTW

Po raz pierwszy powiat wejherowski był 
organizatorem Wojewódzkich Obchodów 
Międzynarodowego Dnia Przewodnika Tu-
rystycznego. Na uroczystość w wejherow-
skim Starostwie przyjechało kilkudziesięciu 
przewodników PTTK z całego Pomorza.

Dzień Przewodnika 

Nagrody 
i zwiedzanie

Od lewej: prezes Zarządu PTTK w Gdańsku PTTK Stani-
sław Sikora, przewodnicząca Pomorskiej Federacji Prze-
wodnickiej Barbara Ząbczyk-Chmielewska i Jacek Thiel, 
członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, wiceprezes 
Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne”.

Podczas Dnia Przewodnika wielu organizatorów turysty-
ki i przewodników PTTK otrzymało odznaczenia turystyczne 
i dyplomy. Podziękowano również samorządowcom, wspie-
rającym turystykę i przewodników. Wśród wyróżnionych by-
li m.in. wejherowianie: Jacek Thiel, Radosław Kamiński, 
Piotr Syrocki, Krzysztof Zdunkowski, Teresa Kowal-
ska, Krystyna Lehman, Renata Makiła i Leszek Spi-
garski. Podziękowano także prezydentowi Wejherowa.

Uczestnicy wysłuchali informacji o atrakcjach turystycz-
nych powiatu wejherowskiego i Wejherowa, a potem zwie-
dzali miasto z przewodnikiem, korzystając z otwartego w ub. 
roku Szlaku Nut Kaszubskich.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej uczestnicy mieli okazję spróbować kulinarnych atrakcji 
gminy Choczewo. Pisaliśmy o nich w poprzednim „Pulsie”.
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AKTUALNOŚCI

Z powodu ogólnopolskie-
go Dnia Żołnierzy Wyklętych 
(inaczej niezłomnych), mar-
cowe święto szkoły przybie-
ra charakter ogólnogminny. 
W tegorocznej uroczystości 
udział wzięli m.in. posło-
wie na Sejm - Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk, 
Kazimierz Plocke i Jan 
Klawiter, wojewódzki Ku-
rator Oświaty w Gdańsku 
Elżbieta Wasilenko, kom-
batanci oraz dowódca Bata-
lionu Dowodzenia Marynarki 
Wojennej - kmdr por. Artur 
Gajdemski. Rolę gospoda-
rza pełniła wójt Lini Bogu-
sława Engelbrecht.

Nie zabrakło pocztów 
sztandarowych szkół, jedno-
stek OSP, ZHP, ZKP o/Linia, 
Koła Pszczelarzy, Hufca Wej-
herowo w asyście harcerzy z 
6 LDSH im. V Wileńskiej 
Brygady AK, Narodowych 
Sił Zbrojnych w asyście człon-
ków grupy rekonstrukcyjnej 
1 Wileńskiej Brygady AK 
„Juranda”, TOW Gryf Po-
morski w asyście członków 
Stowarzyszenia TOW „Gryf 
Pomorski” oraz Jednostki 
Wojskowej z Wejherowa. 

Pobłocie, gmina Linia

Uczniowie i dorośli
uczcili Niezłomnych

W Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych  w Pobłociu 
(gmina Linia) uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, a zrazem obchodzono święto patrona szkoły. Imię Żołnierzy 
Niezłomnych szkoła w Pobłociu otrzymała w 2013 r. jako pierwsza 
placówka w kraju! 

Po Apelu Pamięci, kom-
pania reprezentacyjna od-
dała salwę honorową. 
Ogłoszono również wyniki 
konkursu „Historia, Pamięć, 
Tożsamość, Teraźniejszość”, 
w którym rywalizowali 
uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów z powiatu 
wejherowskiego. Kilka słów 
do młodzieży skierował bra-

tanek por. Józefa Dambka, 
komendanta TOW Gryf Po-
morski - Roman Dambek.  

Na zakończenie Barbara 
Męczykowska z gdańskie-
go oddziału IPN wygłosiła 
wykład o Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski” 
oraz jej ostatnim komendan-
cie Augustynie Westphalu, 
pochowanym w Wejherowie. 

Bojano, gmina Szemud

Dzień Jedności 
Kaszubów

Dzień Jedności Kaszubów obchodzony bę-
dzie w Bojanie w gminie Szemud 20 marca 2016 
r. Tematem przewodnim regionalnego święta 
będzie w tym roku muzyka akordeonowa.

Kaszubskie święto roz-
pocznie się uroczystą uroczy-
sta mszą świętą o godz. 11.30 
w Kościele Świętej Jadwigi 
Królowej. Podczas zabawy 
rozegrany zostanie turniej 
gry w kaszubską „Baśkę”, 
a punktem kulminacyjnym 
będzie bicie rekordu Polski 
w jednoczesnej grze na akor-
deonie. Będzie też wystawa 
akordeonów.

Wydarzeniom tym towa-
rzyszyć będą liczne kier-
masze twórców ludowych, 
wystawy rękodzieła, stoiska 
Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz występy zespołów lokal-
nych. Zagra, zaśpiewa i za-
tańczy dla publiczności m.in. 

Delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową upamiętniającą żołnierzy niezłomnych/wyklętych  
bohaterów walki o wolną Ojczyznę w latach 1945-1963. 

znakomity Zespół Regional-
ny „Koleczkowianie”.

Oficjalne otwarcie Dnia 
Jedności Kaszubów zapla-
nowano o godz. 13.15 w ha-
li Gimnazjum w Bojanie. O 
godz. 15.30 nastąpi bicie re-
kordu Polski w jednoczesnej 
grze na akordeonach, a o 
godz. 18.00 wystąpi gwiazda 
wieczoru Marcin Wyrostek 
- wirtuoz gry na akordeonie. 

Organizatorzy przygo-
towali wystawę ponad 300 
akordeonów z kolekcji Paw-
ła A. Nowaka, a także Kier-
masz Wielkanocny. 

Tego dnia terenie gmi-
ny Szemud będą kursowały 
trzy specjalne linie autobu-
sowe, które dowiozą na im-
prezę oraz odwiozą do domu 
mieszkańców ze wszystkich 
miejscowości Gminy Sze-
mud. Autobusy w tym dniu 
będą bezpłatne. 

Szczegóły na stronie in-
ternetowej Gminy Szemud. 

Jubileuszowy pokaz w Luzinie

Wielkanoc 
na Kaszubach

W Gminnym Domu Kul-
tury w Lini 19 marca odbę-
dą się VII Indywidualne i 
Drużynowe Otwarte Mi-
strzostwa Województwa 
Pomorskiego LZS w ka-
szubską „Baśkę”. 

Zapisy odbędą się w dniu 
zawodów od godz. 13.00. 
Uczestnikami zawodów mo-
gą być kobiety i mężczyźni, 
którzy ukończyli 18 lat.

Za miejsca I - III (zespo-
łowo) przygotowano medale 
i puchary dla każdego człon-
ka drużyny. Uhonorowany 
zostanie najstarszy uczest-
nik zawodów oraz najwyżej 
sklasyfikowana uczestnicz-
ka. Dodatkowo puchar otrzy-
ma najwyżej sklasyfikowany 
uczestnik z gminy Linia. Na-
grodą główną jest telewizor.

Przy zapisywaniu na li-
stę startujących pobierane 
będzie wpisowe 20 zł od za-
wodnika. 

Wszelkie informacje moż-
na uzyskać w Gminnym Do-
mu Kultury w Lini pod nr 
tel. 58/572-81-64 oraz u sę-
dziego zawodów Tadeusza 
Meyera: 696-036-537. 

Mistrzostwa

Baśka
w Lini

Opiekun/ka Osób Starszych  
Legalna praca w Niemczech, 

niemiecka umowa o pracę

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa1/2 , 84-200 Wejherowo

Tel: 58 572 11 83 , 58 742 35 06

www.fundacja-es-opieka.pl

O G Ł O S Z E N I E

Przegląd regionalny pod 
patronatem wójta Luzina Ja-
rosława Wejera, zawierać 
będzie różne atrakcje:  m.in. 
przegląd potraw i dekoracji 
stołów wielkanocnych, kon-
kurs pisanek wielkanocnych 
oraz święconek wykonanych 
z materiałów pochodzenia 
naturalnego, nawiązujących 
do tradycji kaszubskich. 

Jubileusz 150-lecia istnienia  Kół Gospo-
dyń Wiejskich w ramach piątego luzińskiego 
przeglądu „Wielkanoc na Kaszubach” odbę-
dzie się 20 marca od godz. 13.00 w hali wido-
wiskowo-sportowej im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Luzinie. 

Odbędzie się również kon-
kurs palm wielkanocnych, 
konkurs na najpiękniejszą 
tradycyjną, kaszubską de-
korację stołu. 

Każdy uczestnik jubile-
uszu będzie mógł kupić coś 
na kiermaszu świątecznym, 
a przy okazji skosztować 
przygotowanych potraw re-
gionalnych.

W programie znajdą się pieśni znanych kompozytorów 
romantycznych i XX wieku, m.in.:  E. Griega, A. Dworza-
ka,F. Liszta, K. Szymanowskiego, W. Lutosławskiego, H.M. 
Góreckiego.

 Koncert odbędzie się 15. marca o godz. 18.00 w siedzibie 
Muzeum przy ul. ul. Zamkowej 2a w Wejherowie. 

Wstęp wolny!

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie 
zaprasza na III koncert z cyklu  „Muzyka 
świata z akcentem kaszubskim” w wykona-
niu Emilii Osowskiej - mezzosopran i Seba-
stiana Godzińskiego - fortepian

Koncert w muzeum

Muzyka świata

12 marca w koście-
le pw. św. Wojciecha w 
Kielnie (gmina Szemud) 
odbędzie się X Festiwal 
Pieśni Wielkopostnej. 

W godz. 10.00-18.00 
wystąpi 15 chórów. Go-
ściem specjalnym bę-
dzie chór z Francji.

Festiwal
w Kielnie
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POWIAT

W ubiegłym roku, w ra-
mach inwestycji oświato-
wych, w Zespole Kształcenia 
i Wychowania w Rozłazinie 
oddano do użytku nową sa-
lę gimnastyczną. Korzystają 
z niej uczniowie Szkoły Pod-
stawowej, dzieci z Przedszko-
la „Pinokio”, a popołudniami 
również młodzież i dorośli 
mieszkańcy wsi.

Z kolei w Dzięcielcu bu-
dynek po dawnej szkole za-
adaptowano na mieszkania 
komunalne i socjalne. W su-
mie powstało siedem lokali o 
łącznej powierzchni niemal 
300 m kw.  Każde mieszka-
nie ma nowoczesną łazienkę 
i kuchnię z kuchenką gazową. 

- Koszt adaptacji i re-
montu, a także wyposażenia 
mieszkań wyniósł prawie 
660 tys. zł, ale nasza gmina 
uzyskała dofinansowanie w 
wysokości około 120 tys. zł 
ze środków z Funduszu Do-
płat z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Była to dotacja 
na tworzenie lokali socjal-
nych mieszkań chronionych 
i lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy, nie stanowiących 
lokali socjalnych - informu-
je Piotr Wittbrodt, wójt 
gminy Łęczyce. - Podobną 
inwestycję, czyli adaptację 
budynku poszkolnego na 
mieszkania planujemy także 
w Brzeźnie Lęborskim. Roz-
poczniemy ją w tym roku. 

W ub. roku udało się także 
wykonać kolejny etap drogi 
wraz z infrastrukturą. Z kost-
ki brukowej zbudowano ok. 
250 m nowej nawierzchni uli-
cy Sienkiewicza w Strzebie-
linie. Na ul. Wejherowskiej i 
na placu Rajskiego w tej sa-
mej wsi wykonano oświetle-
nie, natomiast w Bożympolu 
Wielkim poprawiono este-
tykę centrum miejscowości. 
Powstał tam park wiejski z 
fontanną, chodniki i parking 
wzdłuż ulicy.

Gmina Łęczyce wspólnie 
z powiatem wejherowskim 
wyremontowała drogę powia-
tową na odcinku Rozłazino 
- Dzięcielec. Nową nawierzch-

Gmina Łęczyce stara się inwestować i remontować, o czym świadczą zrealizowane 
w 2015 r. zadania oraz najbliższe plany. Najważniejsze są oczywiście drogi oraz obiek-
ty oświatowe i komunalne. W tym roku, dzięki remontom i modernizacji, największych 
zmian doczeka się Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim.

nię położono na odcinku o 
długości ok. 1,7 kilometra. 
Inwestycja kosztowała gminę 
ok. 70 tys. zł (całość to koszt 
ok. 512 tys. zł).

Innego rodzaju wydatkiem 
z gminnego budżetu był za-
kup ciężkiego wozu bojowego 
dla OSP Łęczyce. Dzięki temu 
mieszkańcy gminy, mogą czuć 
się bezpieczniej. 

Wśród gminnych inwesty-
cji są też zadania w dziedzinie 
kultury. W  2015 r. wykona-
no projekt i rozpoczęto rozbu-
dowę biblioteki publicznej z 
czytelnią i pomieszczeniami 
towarzyszącymi przy Szko-
le Podstawowej w Brzeźnie 
Lęborskim. Gmina uzyskała 
dofinansowanie na ten cel z 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wyso-
kości 380 tys. zł.

W tym roku lista zadań 
inwestycyjnych i remonto-
wych jest długa. W ramach 
termomodernizacji obiek-
tów użyteczności publicznej 
na terenie gminy Łęczyce 
remontu i ocieplenia docze-
kają się 3 obiekty szkolne i 
1 poszkolny. 

Będą to: Zespół Szkół w 
Łęczycach, Zespół Szkół w 
Bożympolu Wielkim (naj-

większy zakres prac), Zespół 
Szkół i Przedszkole w Strze-
bielinie Osiedlu oraz byłe 
Gimnazjum w Strzebielinie.

W tym roku powstanie 
projekt i rozpocznie się bu-

• budowa wiaty do magazynowania osadów przy oczysz-
czalni w Bożympolu Wielkim 

• projekt i adaptacja części budynku po byłym Gimnazjum w 
Strzebielinie na potrzeby ZOZ i potrzeby środowiskowe 

• estetyzacja centrum Rozłazina
• zagospodarowanie Placu Rajskiego w Strzebielinie 
• budowa oświetlenia ulicznego w m. Kisewo, Świechówko, 

Łęczyce i Dzięcielec
• budowa sieci wod.-kan. w Rozłazinie i Łęczycach
• dokończenie budowy wodociągu na odcinku Nawcz - Bo-

rówko oraz Strzelęcino - Kisewo 
• remont drogi powiatowej na odcinku Kisewo - Brzeźno 

Lęborskie ok. 5,0 km (przy współfinansowaniu z Powiatem 
Wejherowskim)

• projekt i budowa chodników wraz z oświetleniem w Łę-
czycach (ul. Podgórna) oraz na odcinku Bożepole Wielkie - 
Chmieleniec

• budowa ulicy Kostrzewy w Łęczycach, M.Curie-Skłodow-
skiej i Kraszewskiego w Strzebielinie

• utwardzenie płytami JOMB nawierzchni kilkunastu ulic w 
kilku miejscowościach.

• kontynuacja rozbudowy i budowy sieci wodno-kanaliza-
cyjnych, również przy współfinansowaniu przez mieszkańców

dowa nowej siedziby Urzędu 
Gminy Łęczyce, ponieważ  
obecne warunki pracy urzęd-
ników i załatwiania spraw 
przez mieszkańców są bar-
dzo trudne.                            AK.

Inne zaplanowane inwestycje:

Nowoczesna sala sportowa przy ZKiW w Rozłazinie.

Gmina Łęczyce. Zaplanowano kolejne inwestycje

Drogi, wodociągi, oświetlenie

Z tej okazji w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Gnie-
winie odbyła się uroczysta msza św. w intencji Jubilatów, 
którą sprawował ks. dziekan Marian Miotk.

W uroczystości udział wzięła rodzina i bliscy małżonków, 
a także starosta wejherowski Gabriela Lisius.

- Składam Państwu serdeczne gratulacje. Jesteście przy-
kładem dla młodych pokoleń, że można przetrwać wszelkie 
kryzysy w pełnym miłości i przyjaźni związku. Życzę kolej-
nych lat przeżytych w zdrowiu, pełnych optymizmu i radości 
- powiedziała podczas uroczystości starosta G. Lisius.

Jubilaci  otrzymali list gratulacyjny od papieża Francisz-
ka oraz życzenia od biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny.

Teresa i Kazimierz Lewandowscy pobrali się 24 lutego 
1946 r. Wychowali pięcioro dzieci i doczekali się 19 wnuków 
i wielu prawnuków. 

Wspaniały jubileusz 70-lecia małżeństwa 
świętowali państwo Teresa i Kazimierz Le-
wandowscy z Gniewina.

Jubileusz w Gniewinie

70 lat razem

Teresa i Kazimierz Lewandowscy oraz starosta powiatu 
wejherowskiego, Gabriela Lisisus.

Akcja organizowana jest 
wspólnie przez: Klub HDK Wej-
herowo, PCK Wejherowo, KGW 
Bolszewianki, OSP Bolszewo, 
Sołtysa i Radę Sołecka w Bol-
szewie oraz proboszcza parafii 
Bolszewo. 

Aby zostać krwiodawcą trze-
ba mieć ukończony 18 rok życia, 
ale nie przekroczony 65 rok ży-
cia. Trzeba być zdrowym. Należy 
przyjść z jednym z dokumentów 
tożsamości (dowód osobisty, 
prawo jazdy, paszport, legity-
macja studencka, książeczka 
wojskowa z wpisanym nr PE-
SEL), i być po lekkim posiłku. 

Akcja w Bolszewie

Zbiórka krwi
20 marca br. w godz. 9-13 na placu przy kościele 

w Bolszewie odbędzie się Wiosenna Zbiórka Krwi. 
Oddając krew, ratujesz zagrożone życie. 

Przy rejestracji każdy otrzyma 
kwestionariusz, który należy 
wypełnić.

Oddanie krwi jest najwięk-
szym dowodem ludzkiej soli-
darności i miłości. 

Krew ludzka to najcenniej-
szy dar. Mimo dużego postę-
pu medycyny nie udało się 
jeszcze zastąpić żadną inną 
substancją. Krew od zawsze 
była i jest symbolem życia, po-
święcenia, bohaterstwa. Tyl-
ko ludzie zdrowi i wrażliwi są 
jedynym źródłem krwi - taką 
osobą na pewno jesteś Ty. 

Ewa Trocka
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KULTURA I EDUKACJA

R E K L A M A

Ferie w Miejskiej Bibliotece 

Ekologiczne i roztańczone 
Podczas ferii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie 

odbywały się zajęcia z projektu „Ekologia w tanecznych rytmach”. 
Tematyka zajęć przede wszystkim została powiązana z ekologią. 

Spotkania odbywały się w 
dwóch grupach wiekowych.  
Zajęcia dla młodszych dzieci 
oparte zostały na dwóch baj-
kach z teatrzyku kamishibai 
„Dlaczego zwierzaki mieszka-
ją w bloku Maćka?” i „Po dru-
giej stronie gór”. Celem było 
uwrażliwienie małych czytel-
ników na problemy związane 
z edukacją globalną. 

Dzieci wykonały dwa pla-
katy: „Jak dbać po lasy?” i 
„Jak oszczędzać wodę?” oraz 
inne prace plastyczne z wy-
korzystaniem z materiałów 
wtórnych. Powstały m.in. 
bałwany z gazet i białej bi-
buły i kolorowe kręgle z pla-
stikowych butelek, które 
posłużyły dzieciom do zaba-

wy w prawdziwy bowling! 
Doskonałym pomysłem 

okazało się zrobienie śnieżnej 
kuli (tzw. snow globe), która 
powstała przy użyciu słoicz-
ków, wody, brokatu, glicery-
ny i bałwanka z plasteliny. 
Młodsze dzieci włączyły się w 
przygotowania do końcowego 
występu, ucząc się tańca ludo-
wego - mazura. 

Starsza grupa (10-13 lat) 
spotykała się na zajęciach 
taneczno-teatralnych. Przy-
gotowano przedstawienie 
muzyczne pt. „Tańczące kra-
snoludki”. Dzieci zaprezento-
wały trzy tańce, więcćwiczyły 
aż trzy choreografie. Były 
elementy tańców latynoame-
rykańskich, tańca współcze-

snego oraz tańca ludowego 
(mazur). Dodatkowo dzieci 
nauczyły się ról i ruchu sce-
nicznego w przedstawieniu, 
które zostało zaprezentowa-
ne przed rodzicami, dziadka-
mi i innymi gośćmi. 

Podczas zajęć nie zapomi-
naliśmy o najważniejszych 
zabawach ruchowych, uwiel-
bianych przez dzieci. Na za-
kończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz drobne upominki (na 
zdjęciu poniżej młodsza gru-
pa uczestników).

Zajęcia prowadziły: Mag-
dalena Białczak, Sylwia 
Małaszycką i Józefina 
Opczyńską. 

Magdalena Białczak

W powiatowym zespole

Artystyczne ferie

W projekcie, sfinansowa-
nym przez powiat,  wzięło 
udział 20 dzieci z Łebna, Łe-
bieńskiej Huty, Będargowa 
oraz Wejherowa.

Uczestnicy zajęć  wykony-
wali różne prace plastyczne 
oraz biżuterię artystyczną 
według własnego pomysłu, a 

W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie zorganizowano bezpłatne zajęcia dla dzieci z powia-
tu wejherowskiego pod nazwą „Artystyczne ferie”. 

także przygotowały rekwizy-
ty do impresji tanecznej, do 
której samodzielnie ułożyły 
choreografię. 

Kolejne atrakcje to wyj-
ście do kina w WCK, warsz-
taty z sitodruku, własne 
graficzne opracowanie i zre-
dagowanie gazetki oraz za-

bawy z psychologiem. .
Na zakończenie zajęć w 

PZPOW zaprezentowano 
dorobek młodych artystów. 
Wicedyrektor placówki, Ma-
riola Błaszczuk wręczyła 
uczestnikom zajęć dyplomy i 
upominki, a dzieci zaprezen-
towały układ taneczny. 

W Powiatowej Biblio-
tece przy ul. Dworcowej 
7 w Wejherowie w mar-
cu zaplanowano wiele 
ciekawych wydarzeń dla 
dzieci i dorosłych.

M.in. dzisiaj, 10 marca o godz. 
17.00 odbędzie się tam „Słod-
ki wieczór poezji” czyli pełne 
atrakcji spotkanie z wierszami 
Bolesława Leśmiana.

17 marca, również godz. 
17.00 otwarta zostanie wysta-
wa malarstwa Aliny Żywickiej 
mieszkanki Wejherowa, miło-
śniczki krajobrazów i martwej 
natury. 

Wernisaż zostanie wzboga-
cony o mini koncert akorde-
onowy w wykonaniu Wiktorii 
Naczk uczennicy Państwowej 
Szkole Muzycznej I st. im. F. Cho-
pina w Wejherowie. 

W bibliotece
powiatowej

Obrazy i 
muzyka

I tak,  podczas XV Solfeżowego konkursu czytania nut a 
‘vista w Gdyni Julia Wilk zdobyła II miejsce, zaś w kon-
kursie solfeżowym w Wejherowie II miejsce zajęła Anna 
Stolarczyk, a III - Magdalena Klawikowska. Podczas X 
Konkurus Pianistycznego „Muzyka Krajów Nadbałtyckich” 
III nagrodę zdobył Tomasz Komorowski, a wyróżnienie 
Agata Sulborska.

W Kwidzynie na Powiślańskim Konkursie na Instrumen-
ty Dęte im. Prof. Marka Schillera III miejsce zajął Konrad 
Hennig. Wyróżnienia zdobyli Magdalena Klawikowska i 
Wiktor Borysionek. Podczas przesłuchań regionalnych, or-
ganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej wyróż-
nienie otrzymał trio: Agata Wilkowska, Anna Stolarczyk, 
Wiktor Borysionek, a także zespół z wejherowskiej szkoły 
w składzie: Oliwia Guziuk - skrzypce, Magdalena Klawi-
kowska - klarnet, Amelia Nowakowska - akordeon. 

Ten sam zespół otrzymał III nagrodę w kategorii Trio 
podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Tczewie. W katego-
rii soliści, również III nagrodę otrzymała Antonina Kon-
kel - fortepian natomiast w kategorii duety wyróżniono duet 
fortepianowy w składzie: Agata Sulborska i Zbigniew 
Trusewicz. Wszystkim gratulujemy!        UZ.

W Państwowej Szkole Muzycznej w Wejhero-
wie podsumowano pierwszy semestr nauki, w 
tym sukcesy uczniów na licznych konkursach.

Konkursy i przesłuchania

Muzyczne sukcesy
uczniów
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O G Ł O S Z E N I E

TANIO / BLISKO / RODZINNIE
KINO W WEJHEROWIE

M
AR

ZE
CKINO W WEJHEROWIE

  >12,13 godz.20.00>14-16.03 godz.19.30 

                 ZWIERZOGRÓD     BOGOWIE EGIPTU

>12,13.03 godz.20.00

    NA GRANICY        ROBINSON CRUZOE

  >12-13,19.03 godz.14.00 
  >14-18.03 godz.17.00 
  >20.03 godz.11.30/godz.14.00

>17-23.03 godz.20.00  

    LONDYN W OGNIU

WYBRANE PROPOZYCJE

Ceny biletów:

2D ulgowy: 12 zł
2D normalny: 14 zł
3D ulgowy: 13 zł
3D normalny: 16 zł

>13.03 godz.16.00 >14,15.03 godz.20.00 
>15.03 godz.20.00 >19.03 godz.16.00/19.30
>20,21,22.03 godz.19.30

TANIO / BLISKO / RODZINNIE
    BOGOWIE EGIPTU

    NA GRANICY

    LONDYN W OGNIU
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SPORT

R E K L A M A

Wejherowska Akademia 
Piłki Nożnej  „Błękitni”  pro-
wadzi nabór do sekcji piłki 
nożnej chłopców i dziewcząt 
w roczniku 2010. 

Informacje pod nr tel. 
600 244 072.

Wicemistrzem został ze-
spół Sokół Bożepole Wielkie, 
a na najniższym stopniu 
stanęli zawodnicy Wikęd 
Luzino. W rozgrywkach or-

Pojedynek z Gwardią był 
o tyle ważny, że obydwa ze-
społy dzielił jeden punkt, na 
korzyść Tytanów. Gwardia w 
rundzie jesiennej wygrała w 
Wejherowie 21:19, więc Ty-
tani bardzo chcieli się „ode-
grać”. Jednak gospodarze 
pojedynku już na począt-
ku meczu wypracowali nie-
znaczną przewagę. Goście z 
Wejherowa nie potrafili się 
skutecznie przeciwstawić 
twardo grającym gwardzi-

Piłka ręczna. Tytani 

Gwardia za silna
Kolejne, trudne spotkania Tytanów Wej-

herowo zakończyły się remisem i przegra-
ną. Wejherowianie podzielili się punktami 
(33:33) ze Szczypiorniakiem Olsztyn i wy-
raźnie przegrali z zespołem koszalińskiej 
Gwardii 29:24. 

W rywalizacji wzięło udział ponad 130 zawodników i zawodni-
czek. Oto wyniki zawodów: 

Szkoły podstawowe - dziewczęta
I - SP nr 9 w Rumi, II - SP nr 8 w Wejherowie, III - Samorządowa 

SP w Gniewinie.
Szkoły podstawowe - chłopcy
I - Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi, II -  

Szkoła Podstawowa nr 11 w Wejherowie, III - Samorządowa SP 
w Gniewinie.

Szkoły gimnazjalne - dziewczęta
I - Gimnazjum nr 1 w Rumi, II - Samorządowe Gimnazjum w Kost-

kowie, III - Gimnazjum nr 3 w Wejherowie.
Szkoły gimnazjalne - chłopcy 
I - Gimnazjum nr 1 w Rumi, II - Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, 
III - Gimnazjum nr 1 w Redzie.

W turnieju wzięło udział siedem ekip. Mecze były bardzo 
wyrównane i stały na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie (I LO) w składzie: Alicja Bieszk, Wikto-
ria Gąsiorowska, Klaudia Głodowska, opiekun - Agnieszka 
Wiktor.

Kolejne miejsca zajęły: 
II - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
III - Zespół Szkół Ogólnokształcących II LO w Wejherowie
IV -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
V - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
VI - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
VII - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4w Wejherowie

Tenis stołowy
Mistrzostwa Powiatu 

W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt. 

Pływanie w Rumi 

Najlepsi pływacy
Na basenie MOSiR w Rumi odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych oraz 
Gimnazjalnych w Sztafetach Pływackich. Zwycięży-
ły uczennice i uczniowie z Rumi, ze szkół: SP 9, Gim-
nazjum nr 1 oraz Ekologicznej Szkoły Społecznej. 

stom. Do przerwy gospodarze 
prowadzili 14:12. Po prze-
rwie Tytani starali się na-
wiązać równorzędną walkę z 
Gwardią. Jednak gdy nasza 
drużyna odrabiała straty, 
gospodarze ponownie ją po-
większali. W 41. min. Gwar-
dziści prowadzili pięcioma 
bramkami. 

Ostatecznie Gwardia od-
niosła kolejne zwycięstwo, a 
nasza ekipa straciła ważne 
punkty. 

Piłka nożna.  Liga halowa w Luzinie Zapisy

ganizowanych przez Krzysz-
tofa Buczaka i Pawła Hinza 
z KTS-K GOSRiT Luzino 
uczestniczyło 12 drużyn z 
powiatu wejherowskiego.

Mistrzem Ligi Halowej w Luzinie został gospodarz rozgrywek KTS-K 
GOSRiT Luzino, którego kapitan, Piotr Jasielski  został wybrany najlep-
szym zawodnikiem rozgrywek.

Wyróżniono  bramkarza: 
Gracjana Kwiatkowskiego 
(Sokół Bożepole Wielkie), 
strzelca: Sebastiana Richte-
ra (Iskra Zęblewo).
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl     
lub sms-em  na nr telefonu:   

606 101 502
Można wrzucić ogłoszenie 
do skrzynki obok wejścia 

do biura ARTEX  w Wejherowie, 
przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY 

OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE

Każde ogłoszenie
ukaże się dwa razy

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

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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: 10 000 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

O G Ł O S Z E N I E

NIERUCHOMOŚCI
Okazja! Tanio sprzedam mieszkanie 

komfortowe dwupokojowe, 37 m kw. 
- wysoki standard, II p., balkon, w Wej-
herowie Śmiechowie. Tel. 784 292 014

 * * * 
Sprzedam lub zamienię 3-pokojowe 

mieszkanie w Wejherowie (52.60 m)  na 
mieszkanie w Gdyni. Tel. 607 739 467

 * * * 
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 

na parterze, pow. 55 m kw. Wejherowo.
Tel. 606 302 432
 * * * 
Wejherowo. Sprzedam domek mu-

rowany, piętrowy, ocieplony, działka 
ogrodnicza 486 m kw. Tel. 516 311 161

 * * * 
Sprzedam mieszkanie 39 m kw., 2 

piętro, 2 pokoje. Tel. 695 363 779
 * * * 
Sprzedam lub zamienię działkę w 

Gościcinie 1100 m kw. Tel. 696 311 216
 * * * 
Dom w Wejherowie, działka 1202 m 

kw., sprzedam lub zamienię za dopłatą na 
dwa pokoje z kuchnią. Tel. 501 549 579

WYNAJEM, ZAMIANA
Mam pokój do wynajęcia. 
Tel. 661 290 026
 * * * 
Zamienię komunalne 26 m, niski 

czynsz, co, pierwsze piętro na większe 
komunalne bez pieców, w bloku. 

Tel. 604 826 817

SPRZEDAM
Dysk 40 GB Western Digital, pojem-

ność: 40 GB, interfejs: IDE/PATA.S, cena 
15 zł. Tel. 505 588 160

 * * * 
Nową kamizelkę ostrzegawczą od-

blaskową z tkaniny poliestrowej w kolo-
rze żółtym fluorescencyjnym. Cena 8 zł. 

Tel. 505 588 160
  * * * 
Sukienkę do komunii, tanio. 
Tel. 505 492 143
 * * * 
Sukienkę komunijną długą z białego 

atłasu. Tel. 512 651 142
 * * * 
PSP z grami, mało używane, komplet 

200 zł. Tel. 695 230 080
 * * * 
Piłę tarczową samorobną 2,2 kw. z 

kółkami do transportu, 650 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * * 
Rower damski z przerzutkami. Cena 

120 zł. Tel. 573 264 881
 * * * 
Lodówko zamrażarkę Elektroluks, ce-

na 150 zł. Tel. 573 264 881
 * * * 
Piłę spalinową do cięcia stali. 
Tel. 573 264 881
 * * * 
Jawkę 50, stan dobry, 400 zł, zareje-

strowana lub zamiana w tej cenie. Sprze-
dam też przyczepkę samochodową. Stan 

dobry. Cena 2200 zł. Tel. 794 073 583
 * * * 
Sprzedam 2 fotele i stolik, wygodne, 

stan bardzo dobry, 450 zł. 
Tel. 604 061 832
 * * * 
Sprzedam udziały dwóch dobrze pro-

sperujących spółek. Tel. 794 445 094
 * * * 
Sprzedam twardy Dysk 40 GB We-

stern Digital pojemność: 40 GB Interfejs: 
ide/pata.s, cena 15 zł. Tel. 505 588 160

 * * * 
Sprzedam Opony195/60 R15. Cena 

90 zł. Tel. 505 588 160
 * * * 
Jukę, bardzo ładną, 2,20 m, 150 zł - 

do uzgodnienia. Tel. 516 905 511
 * * * 
Telewizor SHARP, stary typ, 21 cali + 

pilot + dokumenty,. Stan b. dobry. 120 
zł  - do uzgodnienia. Tel. 516 905 511

 * * * 
Ubranka dla dzieci oraz buciki, za-

bawki + pościel gratis. Tanio sprzedam. 
Tel. 798 020 532
 * * * 
TV Samsung 14 cali, 70 zł.
Tel. 510 688 509
 * * * 
Wagę odważnikową do wszelkiego 

użytku. 150 zł. Tel. 605 468 902
 * * * 
Drzewo porąbane, pocięte, 5 zł za wo-

rek. Tel. 786 197 025
 * * * 

Drewno opałowe  i gałęziówka buko-
wa, pocięta 120 zł, niepocięta 100 zł, buk 
rąbany 160 zł, gałęziówka sosna 90 zł. 

Tel. 515 441 395
 * * * 
Drewno kominkowe, również gałę-

ziówek. Tel. 504 367 589
 * * * 
Sprzedam w idealnym stanie plaski 

telewizor Sharp 32 z oryginalnym pi-
lotem gwarancja rozruchowa możliwy 
transport cena 550 zł. Tel. 505 588 160

 * * * 
Opony 195/60 R15 zimowe. Cena 90 

zł za komplet. Tel. 505 588 160
 * * * 
Buty zimowe (termobuty) do jazdy 

konnej, rozmiar 41, skórzane, 250 zł. 
Tel. 692 459 271
 * * * 
Farba elewacyjna 25 litrów, kolor b. 

jasny ecru, powłoka silikonowa, za pół 
ceny - 600 zł. Bojano. Tel. 692 459 271

 * * * 
Telewizor płaski LCD 32 LG z orygi-

nalnym pilotem gwarancja rozruchowa 
możliwy odpłatny transport cena 500 zł. 

Tel. 505 588 160
 
PRACA
Zatrudnię maglarki, pracza i kierowcę 

na samochody dostawcze w Pralni Wej-
herowo. Tel. 58/677-27-36

 * * * 
Szukam pracy stałej lub dorywczej. 
Tel. 794 073 538
 * * * 
Uczciwa pani potrzebna do pomocy 

przy starszej osobie (zakupy, sprzątanie) 
raz w tygodniu. Tel. 660 021 333

 * * * 
Pani, lat 45 podejmie każdą pracę do-

rywczą. Proszę o sms. Tel. 794 073 585
 * * * 

Zaopiekuję się dzieckiem od 1,5 roku 
do 5 lat.. Jestem dyspozycyjna od pon. do 
piątku, do 10 godzin dziennie. Dorota. 

Tel. 517 901 308

RÓŻNE
Lekcje dodatkowe. Fizyka i chemia, w 

tym zadania oraz matematyka. Nauczy-
ciel - emeryt. Tel. 58 677 01 50

 * * * 
Kupię szafki kuchenne stojące, TV 14 

cal sprzedam. Tel. 605 423 517
 * * * 
Poznam panią po 60-ce. 
Tel. 519 561 011
 * * * 
Samotny 44 lata zadbany pozna pa-

nią do stałego związku. Tel. 786 197 025
 * * * 
Panna lat 45 zadbana, własny dom, 

pozna pana - chodzi o stały związek. 
Tel. 601 409 135
 * * * 
Malowanie, tapetowanie, podłogi. 
Tel. 786 197 025



16

www.pulswejherowa.pl10 marca 2016

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.

ROZMAITOŚCI

N A S Z  P A R T N E R

Drugie miejsce wywalczyli 
siatkarze z Łęczyc, a trzecie 
gospodarze, czyli reprezen-
tanci Choczewa. Głosowanie 
wśród uczestników turnieju 
wyłoniło zdobywców specjal-
nych wyróżnień. Najlepszą 
siatkarką została Agnieszka 

Samorządowcy z Luzina najlepsi

Siatkówka w Choczewie
W Choczewie odbył się Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Pra-

cowników Samorządowych. W rozgrywkach udział wzięły drużyny 
z Choczewa, Szemuda, Luzina, Łęczyc i Rumi. Najlepsi okazali się 
samorządowcy z Luzina.

Hadan z Rumi, najlepszym 
siatkarzem Marek Świątek z 
Choczewa, a najsympatycz-
niejszym zespołem - drużyna 
z Szemuda.

Dyplomy, puchary i me-
dale wręczali: członek Zarzą-
du Powiatu Jacek Thiel oraz 

wójt Gminy Choczewo Wie-
sław Gębka (obaj na zdjęciu 
ze zwycięską drużyną).

Zawody były okazją do 
sportowej rywalizacji i in-
tegracji pracowników sa-
morządowych z powiatu 
wejherowskiego.

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

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
 21 marca 2016 r.

R E K L A M A

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Z okazji 85. rocznicy uro-
dzin ks. Józefa Tischnera w 
Gdańsku, podobnie jak w 
Krakowie odbywają się spo-
tkania poświęcone wybitne-
mu księdzu. Organizatorami 
spotkań są: Europejskie Cen-
trum Solidarności oraz Insty-
tut Kaszubski. Przygotowano 
wykłady, filmy, dyskusje. 
Szczegóły na stronie http://
www.ecs.gda.pl

Dni
Tischnera

W Europejskim Cen-
trum Solidarności w 
Gdańsku do 16 marca 
trwają Dni Tischne-
rowskie. 

Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie, Oddział Wejherowo, 
ogłasza nabór na bezpłatny 
kurs haftu kaszubskiego. 
Warsztaty odbywają się w Fil-
harmonii Kaszubskiej (WCK) 
w Wejherowie na II piętrze w 
każdy wtorek o godz. 16.00.

Więcej informacji u pani 
Wandy Mironkiewicz pod nr 
tel. 510-427-582.

Kurs
haftu


