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Ukazuje się od 2011 roku

Nowe ronda i ulice 

Szczegóły 
na str. 7

Dwa ronda i nowa nawierzchnia sąsiadujących z nimi ulic to efekt zakończonego wła-
śnie etapu „Węzła Zryw”. Rozłożona na kilka lat inwestycja w Wejherowie Śmiechowie to 
największy realizowany w mieście projekt drogowy.      Str. 3

 Samorząd powiatowy okazał się skuteczny w 
wyścigu po „schetynówki”. Cztery inwestycje 
na terenie powiatu wejherowskiego otrzyma-
ją dofinasowanie z budżetu państwa. 

Dwa projekty drogowe powiatu wejherowskiego 
znalazły się na wstępnej liście rankingowej wniosków 
o dofinansowanie, ogłoszonej przez wojewodę pomor-
skiego. Na liście znalazły się także projekty Gminy 
Wejherowo oraz miasta Rumi, z którymi powiat za-
warł umowy partnerskie. Inwestycje będą realizowa-
ne w 2017 r.      Str. 5

Dotacje 
na drogi

Mistrzowie carvingu - Dominika Sadowska oraz 
Paweł Sztenderski z powiatu wejherowskiego za-
błysnęli na Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie. Z 
międzynarodowej rywalizacji najlepszych na świe-
cie kucharzy i cukierników wrócili ze srebrnymi me-
dalami. Brązowy medal na tej olimpiadzie otrzymał 
Grzegorz Gniech z naszego powiatu.             Str. 8

Z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie oraz 50-lecia nadania placówce imie-
nia Aleksandra Majkowskiego, prezydent Krzysztof  
Hildebrandt wyróżnił miejską książnicę Medalem 
Róży. Nagrodził też dyrektor Danutę Balcerowicz. 

W roku jubileuszowym biblioteka otrzymała no-
we logo, wyłonione w drodze konkursu.               Str. 9

Trzy medale Nagroda i logo
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STRAŻ MIEJSKA

Prof. Józef Kur to wielo-
letni pracownik Wydziału 
Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej, kierownik Kate-
dry Biotechnologii Moleku-
larnej i Mikrobiologii.

Wybitny naukowiec był 
absolwentem Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Wejherowie 
z 1974 roku. Ukończył też Wy-
dział Biologii i Nauki o Ziemi 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Do Jego osiągnięć należy 
założenie Katedry Mikrobio-
logii (obecnie Katedra Bio-
technologii Molekularnej i 
Mikrobiologii) Wydziału Che-
micznego Politechniki Gdań-
skiej. Mieszkaniec Wejherowa 
był twórcą szkoły naukowej 
biotechnologii molekularnej, 

Pożegnania

Prof. Józef Kur

o autorytecie uznanym w kra-
ju i w skali międzynarodowej. 
Był też członkiem Komitetu 
Biotechnologii i Komitetu Mi-
krobiologii PAN, przewodni-
czącym Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Mi-
krobiologów. Prof. Józef Kur 
była autorem blisko dwustu 
artykułów naukowych i mo-
nografii oraz szeregu rozwią-
zań innowacyjnych. 

31 października na cmentarzu w Wejhero-
wie Śmiechowie pożegnano wybitnego miesz-
kańca Wejherowa. W wieku 61 lat odszedł na 
zawsze prof. dr. hab. Józef Kur, naukowiec i 
znakomity wykładowca, odznaczony Srebr-
nym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

Pamiętają o tych, którzy zginęli za Ojczyznę

Kwiaty na mogiłach żołnierzy

Pijany rozum
Zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej jadący po północy 

radiowozem został niemal staranowany na skrzyżowaniu przez 
osobowego volkswagena. Kierowcy udało się wyhamować.

Chwilę później okazało się, że 29-letni kierowca vw ma 1,30 
promila alkoholu, a ponadto nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami, bo sądownie zostały mu one odebrane. 
Sprawcę przekazano policji drogowej.

Rower z przyczepką
Przed sądem odpowiadać będzie rowerzysta, który będąc 

w stanie nietrzeźwości kierował rowerem z przyczepką i dwo-
ma pasażerami. Na ul. Kwiatowej w Wejherowie rower zare-
jestrowała kamera monitoringu, a podejrzenie u dyżurnego 
SM wzbudził tor jazdy pojazdu. Wysłany tam patrol zatrzymał 
28-letniego mieszkańca Wejherowa, który w wydychanym po-
wietrzu miał prawie 1,5 promila alkoholu.

Bezkarny?
Przy ulicy Zamkowej 10 w Wejherowie regularnie wypala-

ne są zużyte sprzęt elektryczne, stare lodówki i kanapy z ele-
mentami metalowymi. Procederem tym zajmuje się jeden z 
mieszkańców, który aż 13 razy karany był już za różnego ro-
dzaju wykroczenia. Pomimo tego nadal łamie przepisy prawne. 
Nakładane kary grzywny zamieniane są na areszt, bo sprawca 
ich nie płaci. Bezkarność widać go rozzuchwala bo znowu na 
działce znalazły się starty różnych zużytych sprzętów i płonęły 
różne przedmioty zawierające metal.

W dniu Wszystkich Świętych i podczas Zadu-
szek w okolicach wejherowskich cmentarzy nie 
doszło do niebezpiecznych zdarzeń. Nie było też 
żadnego wypadku drogowego w powiecie wej-
herowskim. 

Policjanci w czasie prowadzonej w tych dniach Akcji Znicz 
zatrzymali 7 nietrzeźwych kierowców i 3 po spożyciu alko-
holu. Skontrolowali 675 samochodów, zatrzymali 33 dowo-
dy rejestracyjne, 9 praw jazdy, w tym 2 za przekroczenie 
prędkości o 50 km/h oraz 1 prawo jazdy za zbyt dużą liczbę 
przewożonych osób. Ponadto policjanci ujawnili aż 314 wy-
kroczeń. Ukarano m.in. 66 pieszych. 27 osób ukarano za 
brak odblasków 27 osób. 

Straż Miejska przy i na wejherowskich  cmentarzach wy-
stawiała  posterunki stałe. Funkcjonariusze dbali o porzą-
dek w obrębie cmentarzy jak i na samych cmentarzach. 

W tym roku w Wejherowie nie odnotowano żadnych po-
ważnych zdarzeń  chuligańskich i przestępczych. W obrębie 
samego cmentarza ruch kołowy i pieszych odbywał się bez 
większych zakłóceń. Jak co roku Straż Miejska współpraco-
wała z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie. 

Policyjna Akcja Znicz

Spokojne święto

Kwiaty i zapalone znicze 
trafiły na groby żołnierzy 
I Morskiego Pułku Strzel-
ców,  poległych w kampanii 
wrześniowej w 1939 roku. 
W Zaduszki pamiętano też 
o kilkunastu więźniach, któ-
rzy zginęli w wejherowskim 
więzieniu  w marcu 1945 ro-
ku. Ich mogiła znajduje się 
również na Starym Cmenta-
rzu przy ul. 3 Maja.

Przedstawiciele władz 
miasta, kombatanci i żoł-
nierze z wejherowskiej jed-
nostki odmówili modlitwę za 
zmarłych bohaterów.

- Tradycyjnie w Dzień Za-
duszny odwiedzamy nie tyl-
ko groby bliskich nam osób, 
ale także tych, którzy mie-
li wpływ na historię mia-
sta, którzy zginęli w czasie 
II wojny światowej - powie-

W Dzień Zaduszny 
na wejherowskim 
Starym Cmenta-
rzu przedstawiciele 
władz miasta oraz 
kombatanci trady-
cyjnie złożyli wią-
zanki kwiatów na 
grobach żołnierzy 
i więźniów obozu 
Stutthof.

dział prezydent Wejherowa, 
Krzysztof Hildebrandt. 
-  Nie możemy cieszyć się 
obecną Polską, zapomina-
jąc o tych, którzy walczyli o 
jej wolność i przelali swoją 
krew. Dla nas stanowią Oni 
ogromną wartość. Zwłaszcza 
teraz, na początku listopada 
możemy pokazać, że o nich 
pamiętamy.

Okres jesienno-zimowy, to trudny czas dla 
osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wie-
ku i niezaradnych życiowo, najbardziej narażo-
nych na wychłodzenie organizmu. Wejherowscy 
policjanci apelują już teraz o zainteresowanie 
osobami, które mogą potrzebować pomocy.

Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażone 
osoby starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie mogą 
poradzić sobie z takimi czynnościami, jak z napaleniem w 
piecu. Funkcjonariusze informują ośrodki pomocy społecznej 
o osobach, które z racji swojego wieku, niezaradności, bądź 
trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi 
ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu. 

O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego my również mo-
żemy powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasze zain-
teresowanie, reakcja na sytuację życiową drugiego 
człowieka i wskazanie instytucji pomocowej, może 
uratować mu życie. 

Wystarczy jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986

Nie bądź obojętny

Potrzebują pomocy
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Z pomocy doradców będą 
mogli skorzystać wszyscy klien-
ci, mający problemy ze spłatą 
należności z tytułu składek. Do-
radcy na podstawie informacji 
przedstawionych przez klienta 
wskażą najdogodniejszy spo-
sób uregulowania zadłużenia. 
Ich zadaniem będzie także za-

Zadłużeni płatnicy mogą liczyć na pomoc doradców ZUS
Jak poradzić sobie w przypadku zadłużenia w ZUS i przejściowych kłopotów finansowych? Od niedawna można sko-

rzystac z pomocy i zasięgnąc w tej sprawie porady w ZUS. Od listopada oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w 
województwie pomorskimi wprowadziły nową usługę - doradców ds. ulg i umorzeń.

pewnienie klientom pomocy w 
zgromadzeniu i przygotowaniu 
dokumentów niezbędnych do 
rozpatrzenia wniosku poprzez 
wskazanie zakresu wymaganej 
dokumentacji oraz wydanie i 
objaśnienie aktualnych druków 
i formularzy, a także pomoc przy 
ich wypełnieniu. 

Doradcy będą informować 
o etapach rozpatrywania wnio-
sku i wspierać w trakcie spłaty 
należności w przypadku zmiany 
sytuacji finansowej. Tym samym 
obsługa w tym zakresie przy-
pominać będzie bezpośred-
nią obsługę klienta firmowego 
w banku. Z doradcami będzie 

można się kontaktować osobi-
ście w placówkach ZUS, mailo-
wo oraz telefonicznie.                      

Z indywidualnej pomocy mo-
gą skorzystać nie tylko klienci, 
którzy mają problemy finanso-
we. O poradę można poprosić, 
gdy pojawią się bieżące proble-
my z opłaceniem składek.

ZUS proponuje zaintereso-
wanym m.in. odroczenie ter-
minu płatności lub rozłożenie 
zaległości na raty. Mogą one 
przyczynić się do uratowania 
przedsiębiorcy. Doradcy po-
mogą dobrać formę pomocy 
dostosowaną do sytuacji finan-
sowej dłużnika. 

Oddano do użytku dwa nowe ronda i ulice

Powstaje „Węzeł Zryw”
W uroczystym otwarciu odcinka „Węzła Zryw” w 
Śmiechowie wzięli udział przedstawiciele władz 
Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego, w tym 
m.in. wejherowscy radni. Obecni byli przedstawicie-
le wykonawcy oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.

     Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Zmienia się krajobraz dzielnicy Śmiechowo Północ i poprawiają się tam warunki ko-
munikacyjne. W  ramach największej inwestycji drogowej w mieście powstają kolejne 
elementy „Węzła Zryw”, który ma połączyć północną i południową część miasta. W paź-
dzierniku br. zakończono etap budowy węzła, objęty dofinansowaniem z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Oddano już do użytku 
odcinek ulicy Patoka do ul. 
Gryfa Pomorskiego wraz z 
dwoma rondami u zbiegu 
ulic: Patoka-Necla-Gryfa 
Pomorskiego oraz Stefczy-
ka-Patoka.

- Inwestycja w Śmiecho-
wie  to największy projekt 
drogowy w skali miasta, 
który pozwoli rozwiązać pro-
blemy komunikacyjne w tej 
części Wejherowa -  mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. - „Węzeł” 
Zryw” i towarzyszący mu no-
wy układ rogowy to ogromne 

i ambitne zadanie, dlatego 
budowa została podzielona 
na etapy. Właśnie zakończy-
liśmy realizację etapu, który 
objął budowę ulicy Patoka do 
ul. Gryfa Pomorskiego wraz 
z dwoma rondami. Koszt tej 
części inwestycji to 6 mln zł. 
Zdobyliśmy na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości 2,5 
mln zł z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. Z Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 
pozyskaliśmy 220 tys. zł w 

zakresie sieci wodociągowej. 
- Wcześniej w 2015 roku, 

w ramach inwestycji wybu-
dowano kanalizację deszczo-
wą w ul. Gryfa Pomorskiego 
- przypomina Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Obecnie 
inwestycja przebiegła wyjąt-
kowo szybko i sprawnie, ży-
czylibyśmy sobie dalej takiej 
współpracy z wykonawcą.

W kolejnym etapie, ob-
jętym tą samą umową wy-
konawczą, w 2017 roku 
zostanie wybudowany zbior-
nik retencyjny, dwie łącznice 

do drogi krajowej nr 6 oraz 
droga do ul. Jaśminowej. 

Następnie, w miarę po-
zyskiwania kolejnych środ-
ków, władze miasta planują 
wybudowanie podziemnego 
tunelu pod krajową „szóst-
ką” oraz wybudowanie tu-
nelu pod torami kolejowymi. 

Dzięki bezkolizyjnemu 
połączeniu mieszkańcy Wej-
herowa będą mogli szybko, 
wygodnie i bezpiecznie prze-
mieszczać się pomiędzy po-
łudniową i północną częścią 
miasta. Wiadomo, że obec-
nie jest z tym problem.  AK.

Wykonane prace:
. budowa 647 metrów bieżących nowej nawierzchni 
asfaltowej, co daje ok. 5 000  m kwadratowych
.  budowa chodników na długości ok. 3 000 m kw.
.  budowa ścieżki rowerowej - ok. 1 200 m kw.
.  budowa dwóch zatok autobusowych
.  budowa dwóch rond
.  budowa i przebudowa wodociągu
.  budowa kanalizacji deszczowej z podziemnym 
zbiornikiem retencyjnym,
.  przebudowa gazociągu i ciepłociągu,
.  budowa oświetlenia drogowego,
.  przebudowa sieci elektroenergetycznej kabli śred-
niego napięcia i niskiego napięcia oraz przebudowa 
sieci teletechnicznej i infrastruktury telekomunika-
cyjnej.
. budowa monitoringu na rondach

Komitet Powiatowy Pra-
wa i Sprawiedliwości zapra-
sza na spotkanie z posłem 
na Sejm RP Marcinem Ho-
rałą w dniu 22.11 br. (wto-
rek) o godz. 18.00 w Centrum 
Seniora „Barbara” w Szemu-
dzie przy ul. Szkolnej 19.  

Tematem spotkania bę-
dzie ocena aktualnej sytuacji 
społeczno-politycznej w kraju 
oraz kwestia budowy Trasy 
Kaszubskiej.

Poseł Horała
w Szemudzie
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Przy wąskiej ul. Orzecho-
wej funkcjonują prywatne 
firmy. Mieszkańcy sąsied-
nich ulic, zwłaszcza Wło-
skiej i Akacjowej obawiają 
się, że zamiast dotychcza-
sowego spokoju i świeże-
go powietrza będą mieli w 
przyszłości hałas i spaliny, 
zwłaszcza że na nowej dro-
dze planuje się ruch dwu-
kierunkowy. Ale nie to jest 
najważniejszym zarzutem 
wobec władz gminy Wejhe-
rowo. Mieszkańcy są prze-
konani, że okoliczne ulice 
będą zakorkowane, a wyjazd 
z tej części Bolszewa (chodzi 
rejon ulic Polnej i Długiej) 
będzie bardzo utrudniony.

Będą większe korki
- Już teraz trudno jest 

wyjechać z ul. Akacjowej, a 
ulicą Zamostną, od ronda do 
skrzyżowania z drogą kra-
jową nr 6 jedździmy w kor-
kach. Potem będzie jeszcze 
gorzej - twierdzą mieszkań-
cy, zbulwersowani planowa-
ną inwestycją drogową.

Tymczasem wójt gminy 
Wejherowo, który spotkał się  
w Urzędzie Gminy z przeciw-
nikami inwestycji wyjaśniał, 
że planowana droga ma do-
prowadzić do usprawnienia 
ruchu pojazdów. Kierow-
cy zmierzający w kierunku 
Gniewina nie będą musie-
li jechać ulicą Zamostną na 
wspomnianym, najbardziej 
zatłoczonym odcinku. 

Poza tym, jak stwierdził 
wójt Henryk Skwarło, no-
wa droga, przebiegająca 
m.in. obecną ulicą Orzecho-

INWESTYCJE
Bolszewo. Przygotowania do inwestycji 

Konflikt wokół planu 
budowy drogi

Nadmierny ruch samochodów, hałas i spaliny, a do tego zakor-
kowane ulice - tego obawiają się niektórzy mieszkańcy Bolszewa 
w związku z planem budowy drogi do nowego, rozbudowywane-
go osiedla mieszkaniowego. Nowa droga ma prowadzić od ulicy 
Słonecznej do ulicy Długiej, m.in. przez ulicę Orzechową.

wą, wcale nie będzie stanowić 
głównego dojazdu do nowego 
osiedla. Zdaniem wójta jego 
mieszkańcy będą raczej do-
jeżdżać do swoich domów uli-
cami Szkolną i Słoneczną. Ta 
ostatnia została zbudowana 
przez dewelopera. 

Setki samochodów
Uczestnicy spotkania w 

Urzędzie Gminy nie zgodzi-
li się z tym, wskazując, że 
wzdłuż ul. Zamostnej jest 
wiele sklepów, w których po 
drodze można zrobić zakupy, 
a potem dojechać na osiedle 
ulicami Długą i Orzechową. 
Tą drogą będą więc prze-
jeżdżały setki samochodów. 
Dlatego zdaniem mieszkań-
ców lepiej wytyczyć dojazd 
do osiedla ulicą Parkową. 

Wójt Skwarło tłumaczył, 
że to niemożliwe ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Wyjazd 
z ul. Parkowej powodowałby 
dodatkowe zagrożenie w ru-
chu i nie jest bezpiecznym 
rozwiązaniem. 

Hałas, spaliny 
i brak informacji 
Mieszkańcy zarzucają 

Urzędowi Gminy brak ana-
lizy ruchu samochodów w 
tym rejonie i brak analizy 
natężenia hałasu, jaki będą 
powodowały, a także analizy 
poziomu spalin. Ich zastrze-
żenia dotyczą też braku in-
formacji, do których sami 
muszą z trudem docierać.

- Urząd Gminy nie infor-
muje nas o planach inwesty-
cji, która będzie przebiegała 
w sąsiedztwie naszych po-

sesji - mówią właściciele 
nieruchomości przy ul. Wło-
skiej i Akacjowej.

- Projekt drogi jest obec-
nie opiniowany, gmina już 
zaopiniowała go pozytywnie 
- wyjaśnił wójt H. Skwarło, 
dodając, że projekt przekaza-
ny zostanie do Starostwa Po-
wiatowego. Kiedy Starostwo 
rozpocznie postępowanie 
w tej sprawie, zawiadomi 
zainteresowanych miesz-
kańców. Na etapie admini-
stracyjnym będzie można 
zgłaszać uwagi. 

Wywłaszczenia
i odszkodowania
Mieszkańcy ul. Włoskiej 

i Akacjowej, których dział-
ki dochodzą do ul. Orzecho-
wej  obawiają się, że nie będą 
mogli już nic zrobić, bo dro-
ga będzie budowana w trybie 
zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej (ZRID). W 
takim przypadku inwestor 
ma prawo do wywłaszczeń 
gruntów pod budowę drogi, 
a Starostwo wypłaca odszko-
dowania. Zdaniem miesz-
kańców są one na ogół zbyt 
niskie, w stosunku do warto-
ści utraconej części nierucho-
mości i ta kwestia również 
budzi ich poważne obawy.

- Będziemy budować dro-
gę, ponieważ jest ona po-
trzebna, a poza tym wpłynie 
na usprawnienie ruchu i roz-
wiązanie dotychczasowych 
problemów komunikacyj-
nych - podkreśla wójt gminy 
Wejherowo.

Anna Kuczmarska

Projekt  nowej drogi został przygoto-
wany i sfinansowany przez dewelopera 
budującego osiedle w rejonie ul. Parkowej, 
czyli firmę ORLEX. Deweloper sfinansuje 
również budowę drogi, ale inwestorem 
jest Gmina Wejherowo.

Jedna z mieszkanek Bolszewa złożyła 
zawiadomienie do Prokuratury o możli-
wości popełnienia przestepstwa w związ-
ku z zamiarem budowy ulicy Orzechowej 
oraz w związku z innymi sprawami, doty-
czącymi planowanej inwestycji. 

Gmina Łęczyce. Umowa z Nadleśnictwem 

Przebudują drogę
z Paraszyna do Nawcza

W siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer 
podpisał umowę, dotyczącą 
dofinansowania przedsię-
wzięcia „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ście-
kowej w Gminie Luzino” 
w ramach Programu Ope-

Wspólna inwestycja 
obejmuje wykonanie robót 
budowlanych, polegających 
na wyprofilowaniu i zagęsz-
czaniu nawierzchni i wyko-
nanie nowej nawierzchni 
z prefabrykowanych płyt 
betonowych jomb, a także 
odtworzenie i odmulenie 
istniejących rowów odwad-
niających. 

W 2017 r. planowane jest 
dokończenie całego odcinka 
drogi Paraszyno - Porzecze, 
liczącego ok. 1,2 km. W ko-
lejnych latach powstanie 
dalszy odcinek tej drogi o 
długości ok. 2,5 km. 

- Mamy nadzieję, że 
wspólnie realizowane przed-
sięwzięcia w zakresie popra-
wy infrastruktury drogowej 
przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu 
użytkowników tych dróg – 
powiedział wójt gminy Łę-
czyce, Piotr Wittbrodt.

Droga będzie pierwszym 
wspólnie zrealizowanym 
zadaniem na terenie Gminy 
Łęczyce. 

Gmina Łęczyce zawarła umowę z Państwowym Gospodar-
stwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwem Strzebielino, 
w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 125007 G Paraszyno - Nawcz na odcinku 
0,930 km”. To początek współpracy w tej dziedzinie.

Umowę o wspólnej inwestycji drogowej podpisali: wójt 
Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt (z lewej) i nadleśniczy 
Nadleśnictwa Strzebielino Mariusz Kaliszewski. 

Na kolejne lata planowane są dalsze realizacje, m.in.:
- droga gminna nr 125001G Łęczyce - Mosty - odcinek ok. 2,5 

km od końca asfaltu przy oczyszczalni do granicy gminy, 
- droga gminna Chmieleniec - szosa Chynowska (od cmenta-

rza w stronę Dąbrówki w gm. Choczewo), odcinek ok. 4,6 km, tj. 
do drogi powiatowej 1455G, 

- droga gminna Dąbrówka Wielka - Rozłaski Młyn, odcinek ok. 
1,0 km od Dąbrówki W. w stronę mostu, 

- droga z Paraszyna w stronę Bożegopola Małego (odcinek ok. 
550 m w Paraszynie to droga gminna, dalej droga leśna), łącznie 
ok. 2,7km., 

- droga gminna Bożepole Małe - Mokry Bór.

Luzino. Początek budowy w 2017 roku

Dotacja na kanalizację

racyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. 

W wyniku tej inwestycji 
w gminie powstaną ponad 
54 kilometry kanalizacji sa-
nitarnej. 

Przebudowana zostanie 
również sieć wodociągowa 
o długości ponad 17 kilome-
trów oraz trzy ujęcia wody: 
w Sychowie, w Kębłowie i w 

Luzinie (dwa ujęcia).
Gmina Luzino otrzy-

mała na ten cel ponad 32 
mln zł. Całkowita wartość 
inwestycji wyniesie ponad 
62 mln zł.  

Początek robót budowla-
nych zaplanowano na maj 
2017 r., natomiast zakoń-
czenie inwestycji na czer-
wiec 2019 r.

W maju 2017 roku w Luzinie rozpocznie się budowa kanalizacji sani-
tarnej  i przebudowa sieci wodociągowej. Gmina uzyskała na ten cel do-
finasowanie w wysokości ponad 32 mln zł. 
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POWIAT

Rozbudowa drogi powia-
towej nr 1438G Żelazno-Mie-
rzyno-Kostkowo-Bolszewo 

Tradycyjne przecięcie wstęgi podczas oddania do użytku zmodernizowanej drogi.

Droga powiatowa po modernizacji

Z Bolszewa do Góry
wygodnie i bezpiecznie

Oddano do użytku wyremontowany i rozbudowany odcinek dro-
gi powiatowej nr 1438G z Bolszewa do Góry. Kierowcy mogą już 
jechać tamtędy wygodnie i bezpiecznie, po nowej nawierzchni. In-
westycja została dofinansowana z budżetu państwa, a w jej odbio-
rze uczestniczył m.in. wojewoda pomorski.

na odcinku Bolszewo-Góra 
- to nazwa powiatowej in-
westycji, dofinansowanej z 

„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-
2019.”

Przypomnijmy, że w mar-
cu br. starosta Gabriela Li-
sius wraz z wicestarostą 
Witoldem Reclafem podpi-
sali umowę na dofinanso-
wanie zadania z wojewodą 
Dariuszem Drelichem. 

Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 6 mln zł, z czego połowę 
stanowi dofinansowanie w 
ramach wspomnianego pro-
gramu rządowego.

W uroczystym odbiorze uczestni-
czyli m.in.: wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, wicestarosta Witold 
Reclaf, członkowie Zarządu Powiatu 
- Jacek Thiel i Wojciech Rybakow-
ski, przewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego Ryszard Czarnec-
ki, wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło oraz dyrektor Zarządu Dro-
gowego dla Powiatu Puckiego i Wej-
herowskiego Robert Lorbiecki.

Na opublikowanej przez 
Pomorski Urząd Wojewódz-
ki liście powiat wejherowski 
znalazł się na pierwszym 
miejscu. Na czoło listy trafił 
projekt „Rozbudowa dro-
gi powiatowej nr 1451G 
Kniewo - DK nr 6 - Luzino 
- Łebno”, który ma koszto-
wać 10 mln zł, z czego 3 mln 
zł pokryje dofinansowanie.

- Projekt dotyczy rozbudo-
wy skrzyżowania w postaci 
ronda „Rosochy” - mówi sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius. - Od wielu lat w tym 
miejscu dochodziło do groź-
nych wypadków, mimo że 
dla poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników drogi zamon-
towano progi  zwalniające, a 
także wycięto drzewa. Dlate-

Inwestycja ma usprawnić komunikację między sąsiednimi po-
wiatami oraz stanowić alternatywę dla obecnych połączeń.

- Ta droga jest bardzo oczekiwaną inwestycją przez mieszkań-
ców i przedsiębiorców z obu powiatów, a także pacjentów szpitali 
w Pucku i Wejherowie. Droga ta z pewnością będzie często użyt-
kowana przez turystów. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej 
zakończyć etap przygotowań i rozpocząć budowę - stwierdziła 
starosta Gabriela Lisius.  Na spotkaniu firma projektowa przed-
stawiła dokumentację techniczną planowanej inwestycji.

Przypomnijmy, iż w ub. roku władze powiatu wejherowskiego, 
powiatu puckiego i województwa pomorskiego podpisały list in-
tencyjny w sprawie budowy drogi, która będzie zaczynać się przy 
wejherowskim szpitalu (droga na Kąpino), a kończyć w okolicach 
stacji paliw w Celbowie, gdzie połączy się z drogą wojewódzką 
nr 216. Długość trasy to 12 km, w tym 6 km na terenie powiatu 
wejherowskiego i 6 km na terenie powiatu puckiego. 

Termin realizacji dokumentacji przewidziano na 31 maja 2017 r. 

Powstaje dokumentacja 

Droga połączy
dwa powiaty

Starosta Gabriela Lisius i przedstawiciele sa-
morządów z powiatu wejherowskiego oraz po-
wiatu puckiego rozmawiali z projektantami na 
temat budowy nowego połączenia drogowego 
z Celbowa przez Brudzewo do Wejherowa. 

Powiat skuteczny w wyścigu po „schetynówki”

Cztery projekty na liście
 Dwa projekty drogowe powiatu wejherowskiego znalazły się na wstępnej liście ran-

kingowej wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, ogłoszonej przez wojewodę pomorskiego. 
Wśród zakwalifikowanych zadań na liście znalazł się także projekt Gminy Wejherowo oraz 
Miasta Rumi, z którymi powiat zawarł umowy partnerskie.  

go cieszę się, że otrzymaliśmy 
rządowe dofinansowanie. 
Projekt obejmuje budowę 
ronda i połączenie drogi w 
Kębłowie z krajową szóstką.

Nieco niżej znalazł się 
projekt „Budowa ronda 
w Rumi u zbiegu ulic Po-
morska 1471 G i Gdańska 
1470 G”. Wartość zadania to 
prawie 1,6 mln zł, w tym pra-
wie 800 tys. zł pochodzić bę-
dzie z dofinansowania.

- Ze względu na duże natę-
żenie ruchu u zbiegu ulic Po-
morskiej i Gdańskiej w Rumi 
powstanie tam rondo, któ-
re poprawi bezpieczeństwo  
oraz udrożni ruch w tym 
miejscu - podkreślił wicesta-
rosta wejherowski Witold 
Reclaf. - To bardzo ważny 

węzeł komunikacyjny, po-
nieważ tą drogą poruszają 
się nie tylko mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego, ale 
także puckiego.

W kategorii dróg gmin-
nych na wstępnej liście zna-
lazły się przedsięwzięcia 
zaplanowane przez dwa sa-
morządy z naszego powiatu. 
W obu zadaniach samorząd 
powiatowy występuje ja-
ko partner. W partnerstwie 
z Gminą Wejherowo re-
alizowany będzie projekt 
„Budowa drogi gminnej 
pomiędzy Sopieszynem, 
Ustarbowem, Gowinem 
i Gościcinem jako nowe 
połączenie drogowe oka-
lające miasto Wejherowo 
- odcinek III Gowino - Go-

ścicino”. Z Miastem Rumia 
powiat będzie realizował za-
danie „Kontynuacja budo-
wy ulicy Bądkowskiego 
132009 G w Rumi”. 

Wartość dofinansowania 
pierwszego projektu wy-
niesie ponad 2,7 mln zł. To 
kolejny etap budowy tzw. ob-
wodnicy miasta Wejherowa, 
tym razem na odcinku ul. 
Kazimierza Grubby. 

Drugi projekt ma otrzym-
nać ponad 640 tys. zł do-
tacji. Zakres prac obejmie 
budowę nowej nawierzch-
ni ul. Bądkowskiego, która 
od ponad pięćdziesięciu lat 
jest drogą gruntową.

Wszystkie wymienione 
inwestycje drogowe zostaną 
zrealizowane w 2017 r.
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JUBILEUSZE

K O N D O L E N C J E

PANU

Bartłomiejowi Czyżewskiemu 

Radnemu Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

O J C A 
składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z radnymi

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Od 150 lat w Wejherowie

Siostry służą 
potrzebującym

Piękna uroczystość z okazji 150-lecia istnienia Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Wejherowie była 
okazją do uhonorowania Sióstr Szarytek medalem „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego” oraz Medalem Miasta Wejherowa. Licz-
ni goście przekazywali gratulacje i podziękowania na ręce siostry 
przełożonej Bożeny Piotrowskiej (na zdj. wyżej), która również 
dziękowała za wsparcie.

W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej odbył się koncert  w 
wykonaniu sióstr (znakomi-
ty!) oraz wernisaż wysta-
wy pamiątek i zdjęć, którą 
można oglądać w muzeum. 
Wcześniej w kościele pw. 
Świętej Trójcy odprawiona 
została msza św. pod prze-
wodnictwem ks. prałata Ta-
deusza Reszki, a homilię 

wygłosił ks. Jacek Wacho-
wiak - dyrektor Prowincji 
Chełmińsko-Poznańskiej 
Sióstr Miłosierdzia.

Zgromadzenie w Wejhe-
rowie powstało 7 listopada 
1866 r. Wypełniając swoją 
misję, siostry założyły ka-
tolicki Szpital Najświętszej 
Marii Panny, szkołę żeńską 
i zakład dla dzieci i sierot 
oraz szwalnię. Uczyły kate-

chizmu i języka polskiego. 
Tzw. stary szpital przy ul. 

św. Jacka do dzisiaj jest sie-
dzibą Sióstr Szarytek.Obec-
nie siostry prowadzą tam 
Dom Pomocy Społecznej, w 
którym mieszka 115 pod-
opiecznych. Siostry zawsze 
służyły chorym i potrzebu-
jącym mieszkańcom powia-
tu wejherowskiego i czynią 
tak do dzisiaj.                AK.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
złożył życzenia wszystkim 
Amazonkom na ręce Bar-
bary Brzoskowskiej, pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia 
(zdjęcie poniżej). Szczegól-
ne życzenia i podziękowa-
nia prezydent złożył Marii 
Nowak (na zdj., poniżej po 
prawej) - założycielce i wie-
loletniej prezes wejherow-
skich „Amazonek”.

20-lecie działalności świętowało Wejherowskie Stowarzyszenie 
„Amazonki”. Należące do stowarzyszenia panie swoim przykładem 
i działaniem pokazują wszystkim kobietom, że rak piersi to nie wy-
rok. Wspierają się nawzajem, co bardzo pomaga w walce z chorobą.

„Amazonki” pomagają sobie i innym

Odwaga, optymizm
i determinacja

- Dwadzieścia lat temu, 
dzięki Pani determinacji, 
wielkiemu sercu i empatii 
zostało założone Stowarzy-
szenie, które działa już tyle 
lat, a którego „dobrym du-
chem” jest Pani nadal – po-
wiedział K. Hildebrandt. 

Słowa uznania dla dzia-
łalności „Amazonkom” prze-
kazał rownież m.in. Bogdan 
Tokłowicz, przewodniczą-
cy Rady Miasta Wejhero-

wa, Jacek Thiel – członek 
Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego (który przekazał 
życzenia od starosty Ga-
brieli Lisius), a także An-
drzej Zieleniewski, prezes 
Szpitala Specjalistyczne-
go sp. z o.o. w Wejherowie. 
W wejherowskim szpitalu 
Amazonki mają swoją sie-
dzibę i tam spotykają się z 
innymi chorymi kobietami, 
wspierając je na duchu. 

Więcej zdjęć na:   facebook.com/PulsWejherowa

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
 Prezydent Miasta

Wejherowa
 wraz ze współpracownikami
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98 lat temu Polska, po 123 latach zaborów, pojawiła się na mapie Europy. Od wielu lat 
pamiątką tego wydarzenia są obchody Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada w 
wielu miastach w całym kraju odbędą się uliczne parady. Po raz drugi mieszkańcy Wejhero-
wa i powiatu będą mogli wziąć udział w uroczystym i pełnym atrakcji Dniu Niepodległości.

- Tegoroczne Obchody zapowiadają się naprawdę widowiskowo, przygotowaliśmy mnó-
stwo atrakcji, wśród których każdy będzie mógł odnaleźć coś dla siebie, zarówno entuzjaści 
sportu, miłośnicy wojska, pasjonaci śpiewu, czy dzieci. Oczywiście w tym dniu nie może 
zabraknąć biało-czerwonych akcentów, dlatego podczas uroczystości rozdawane będą cho-
rągiewki oraz biało-czerwone kokardy narodowe, przygotowane przez uczestników Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,,Przystanek’’ oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
Fundacji Zdrowia ,,Esco’’ - mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

11 listopada zapowiada się w Wejherowie nie tylko uroczyście, ale - jak na celebrowanie 
wolności przystało - radośnie.

- Spotkajmy się tego dnia, by uczcić najważniejsze święto Polaków - Święto Niepodległo-
ści - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Jest to najbardziej radosna 
ze wszystkich patriotycznych rocznic. Włączmy się w te obchody i w radosnych nastrojach 
świętujmy to piękne wydarzenie. Parada Niepodległości daje także okazję do zaprezento-
wania mieszkańcom Wejherowa swojej szkoły, klubu czy grona przyjaciół.

 
W piątek 11 listopada o godzinie 10:00 z wejherowskiego Rynku wyruszy Marsz Nie-

podległościowy Nordic Walking. Start poprzedzi powitanie uczestników i wspólna roz-
grzewka, wymarsz przewidziany jest na godz. 10:20, a zakończenie o godz.12:00.

 O godzinie 11:00 w Kolegiacie pw. Trójcy Św. zostanie odprawiona Msza świę-
ta za Ojczyznę, w której uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych władz, wojsko, jako 
asysta honorowa, klasy mundurowe oraz poczty sztandarowe powiatowych szkół ponad-
gimnazjalnych.

 W samo południe na Rynku wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie uczestników 
uroczystości.

 Około godziny 12:20 z Placu Jakuba Wejhera wyruszy biało-czerwona parada nie-
podległościowa ulicami Wejherowa w towarzystwie motocyklistów, policji i straży po-
żarnej oraz przy wtórze Orkiestry Dętej Gminy Linia.

 Pochód zakończy się w Parku Miejskim, gdzie zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych, a także liczne atrakcje dla dzieci, w tym m.in. wypalanie imion w drewnie, 
które zapewni Nadleśnictwo w Wejherowie, warsztaty linorytnicze organizowane przez Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czy zabawy plastyczne 
przy stoisku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Dla miłośników militariów i nie tylko niewątpliwą atrakcją będzie pokaz pojazdów woj-
skowych i karetki wojskowej, wozów bojowych policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zaprezentują sztukę tresury psów 
policyjnych. W stoisku PCK bezpłatnie będzie można dokonać pomiaru ciśnienia oraz po-
ziomu cukru we krwi.

Ratownicy medyczni przeprowadzą dla zainteresowanych instruktaż z udzielania pierw-
szej pomocy, podstaw resuscytacji, układania osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej 
oraz opatrywania ran. Dla wszystkich uczestników przygotowany zostanie poczęstunek w 
postaci grochówki.

- Przy stoisku Powiatowej Biblioteki Publicznej będzie można zapisać dzieci w wielu do 6 
lat do cieszącego się dużą popularnością projektu ,,Z książką na start’’. Pragnę nadmienić, 
iż 11 listopada zwiedzanie Muzeum będzie bezpłatne. Tę część obchodów zakończy koncert 
uczestniczek popularnego programu telewizyjnego ,,The Voice of Poland’’ Moniki Kitel 
oraz Zuzanny Koteckiej. Możliwe będzie również nabycie pamiątek wykonanych przez 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu wejherowskiego - mówi Ja-
cek Thiel, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Ostatnią, ale równie ważną część tegorocznych obchodów stanowić będzie trzecia edycja 
Maratonu Pieśni Patriotycznej, który rozpocznie się o godzinie 18:00 w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Uczestnicy otrzymają śpiew-
niki z najpopularniejszymi pieśniami patriotycznymi.

 Biało-czerwona parada w Wejherowie
Marsz Nordic Walking, Msza Św. za Ojczyznę, pamiątkowe zdjęcie na placu Jakuba Wej-

hera, biało-czerwona parada niepodległościowa ulicami miasta, wspólne świętowanie w 
Parku Miejskim, pokazy służb mundurowych, liczne atrakcje dla dzieci, poczęstunek dla 
każdego uczestnika oraz III Maraton Pieśni Patriotycznej w Muzeum - tak w skrócie za-
powiada się plan obchodów 11 listopada w Wejherowie. 

     Organizatorami wydarzenia są: 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

- Pragnę zaprosić wszystkich mieszkańców 
powiatu, całe rodziny, a w szczególności dzieci 
i młodzież do uczestnictwa w obchodach Dnia 
Niepodległości w Wejherowie. Jest to święto 
szczególnie ważne dla naszego narodu, dzię-
ki któremu umacniamy i pielęgnujemy naszą 
narodową tożsamość, pamięć o bohaterach, 
o ważnych datach w historii naszego kraju, a 
jednocześnie wzmacniamy więzi międzypoko-
leniowe i postawy patriotyczne - mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

- Zapraszam wszystkich wejherowian na 
Paradę Niepodległości, podczas której za-
manifestujemy nasz patriotyzm. 

Przeżyjmy to święto wspólnie - z rado-
ścią i dumą tak jak Ci, którzy o tę wolność 
walczyli, a którzy 98 lat temu ją odzyska-
li. Podczas Narodowego Święta Niepodle-
głości z dumą prezentujmy biało-czerwoną 
flagę narodową -  mówi prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. 
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MŁODZI ZDOLNI

W Stanach Zjednoczonych 
artysta wystąpił w Flagler 
Auditorium na Florydzie, 
gdzie wraz z orkiestrą dętą 
Palm Coast Marching Band 
wykonał własne kompozy-
cje. Koncert „Piano Impres-
sion” został zorganizowany 
przez Polish Society of Koro-
na oraz Flagler Audytorium. 
Artur Sychowski zagrał 
m.in.utwór poświęcony oso-
bom pokrzywdzonym przez 
huragan Matthiew.

Stany Zjednoczone przy-
jęły pianistę z otwartymi 
rękami. Słuchacze nie szczę-
dzili mu słów uznania. 

- Dziękujemy za piękny 
koncert, za piękną muzykę. 
Dziękujemy za chwile wzru-
szeń i zadumy - powiedziała 
Małgorzata Świerczyń-
ska-Holik, rzeczniczka 
klubu Korona. Nie zabra-
kło bisów i owacji na sto-
jąco. Po tak serdecznym i 

Huragan nie pokrzyżował mu planów

Artur Sychowski
na Florydzie

Artur Sychowski - nowatorski muzyk młodego pokolenia właśnie 
powrócił ze swojej pierwszej trasy koncertowej za oceanem. Pobyt 
wejherowianina w USA nie należał do spokojnych, bo w tym czasie 
przez Florydę przeszedł huragan Matthiew. - Nie było wody, pali-
wa oraz prądu, a ludzie wpadali w panikę. Kiedy huragan siał spu-
stoszenie w innym rejonie, ja grałem koncert - opowiada pianista.

ciepłym przyjęciu Artura 
Sychowskiego w Stanach 
Zjednoczonych, muzyk z 
pewnością tam powróci aby 
zagrać dla polsko-amery-
kańskiej publiczności. 

Tymczasem artysta szy-

kuje się do kolejnego za-
granicznego koncertu, 
organizowanego przez Am-
basadę Rzeczypospolitej 
Polskiej w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. 

Akasha

Artur Sychowski.

Międzynarodowa rywalizacja w carvingu 

Wejherowianie
wśród najlepszych

Dominika Sadowska oraz Paweł Sztenderski z powiatu wejhe-
rowskiego zabłysnęli na Olimpiadzie Kulinarnej w niemieckim Er-
furcie, gdzie co cztery lata odbywają się zmagania najlepszych na 
świecie kucharzy i cukierników. Za rzeźby z owoców i warzyw wy-
konane techniką carvingu, zdobyli srebrne medale. Brązowy medal 
otrzymał inny reprezentant naszego powiatu - Grzegorz Gniech.

Po pierwszych niełatwych 
konkurencjach, które z po-
wodu dużej liczby uczestni-
ków trwająły kilka dni, nasi 
reprezentanci zostali zakwa-
lifikowani do ścisłego finału. 
Znalazło się w nim 14 najlep-
szych carvingowców z całego 
świata.  Sam udział w fina-
le prestiżowego konkursu to 
największy sukces polskich 
zawodników w historii star-
tów na tego typu zawodach. 

Paweł Sztenderski i 
Dominika Sadowska wal-
czyli z zawodnikami z Korei, 
Tajwanu i Włoch, ostatecz-
nie zajmując drugie miejsce. 

Grzegorz Gniech otrzy-
mał za swoją pracę brązowy 
medal. Gratulujemy!

Po powrocie z Erfurtu, mistrzowie carvingu spotkali 
się ze starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius 
oraz członkiem Zarządu Powiatu Jackiem Thielem, aby 
podziekować za wsparcie finansowe w zorganizowaniu 
wyjazdu na kulinarną olimpiadę. 

Gabriela Lisius pogratulowała utalentowanym rzeź-
biarzom wspaniałego sukcesu.

Grzegorz Gniech (na zdjęciu) przekazał staroście 
rzeźbę z herbem powiatu.

Podziękowali staroście

Stypendium Starosty 
Wejherowskiego to jednora-
zowe wyróżnienie pienięż-
ne, w wysokości od 500 zł do 
2000 zł, ustanowione przez 
Radę Powiatu Wejherow-
skiego w 2000 r.

Podczas uroczystego spo-

Stypendia starosty wejherowskiego

Za naukę, sukcesy w sporcie 
i osiągnięcia artystyczne

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie po raz siedemnasty wręczono stypendia sta-
rosty wejherowskiego. W tym roku nagrody otrzymało 28 studentów oraz 49 uczniów z 
powiatu wejherowskiego. Wyrózniono ich za osiągnięcia naukowe, sportowe oraz arty-
styczne. Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 60 000 zł.

tkania, które poprowadził 
czlonek Zarządu Powiatu 
Wojciech Rybakowski, 
stypendia wręczyła uczniom 
i studentom starosta powia-
tu wejherowskiego Gabrie-
la Lisus.

- Gratuluję wszystkim 

tegorocznym stypendystom 
- mówiła Gabriela Lisius. – 
Bardzo się cieszę, że mamy 
tak zdolną i utalentowaną 
młodzież. To wy jesteście 
przyszłością naszego kraju.

Podczas spotkania nagro-
dzono również najbardziej 

usportowione szkoły z tere-
nu powiatu wejherowskiego. 
Pierwsze miejsce zajął ZSP 
nr 4 w Wejherowie, drugie 
ZSP nr 1 w Rumi, a trzecie 
ZSP nr 2 w Wejherowie.

Wydarzenie uświetniły 
występy młodzieży.

Na zdjęciach obok prace 
Pawła (z lewej) i Dominiki 
(po prawej). Wyżej auto-
rzy rzeźb w warzywach.
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Z okazji 70-lecia biblio-
teki oraz 50-lecia nadania 
placówce imienia Aleksan-
dra Majkowskiego, Prezy-
dent Wejherowa Krzysztof  
Hildebrandt wyróżnił 
miejską książnicę Meda-
lem Róży. Wyróżnienie to 
Krzysztof Hildebrandt wrę-
czył dyrektor Danucie Bal-
cerowicz, przyznając jej 
także Nagrodę Prezydenta 
Miasta Wejherowa. 

W uzasadnieniu przyzna-
nia Medalu Róży prezydent 
podkreślił fakt 70-letniego 
kreowania przestrzeni kul-
turalnej Miasta Wejherowa, 
stwarzanie mieszkańcom 
warunków do powszechne-
go odbioru kultury, a także 
zaspokajanie potrzeb inte-
lektualnych i artystycznych 
mieszkańców. 

Nowe logo na jubileusz i konkurs Powiew Weny

Miejska Biblioteka 
z Medalem Róży

Ogłoszenie wyników dwóch konkursów bibliotecznych: „Powiewu Weny” 
oraz konkursu na nowe logo placówki, stało się okazją do podsumowania 
obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Wśród 
gości znaleźli się uczestnicy konkursów, dyrektorzy instytucji współpra-
cujących, byłi i obecni pracownicy biblioteki, a także samorządowcy.

W imieniu Rady Mia-
sta gratulacje złożył jej 
przewodniczący - Bogdan 
Tokłowicz oraz wiceprze-
wodniczący Marcin Drewa. 
Bogdan Tokłowicz z uzna-
niem wypowiadał się m.in. 
na temat współpracy biblio-
teki m.in. z Wejherowskim 
Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, czy też Radą Miasta 
Wejherowa, której przedsta-
wiciele wystąpili w spekta-
klach charytatywnych. 

Pozytywnie o działalno-
ści biblioteki wypowiedział 
się również członek Zarzą-
du Powiatu Wejherowskie-
go Jacek Thiel oraz radny 
miejski Rafał Szlas. Obaj 
panowie gratulowali placów-
ce  jubileuszu i sukcesów.

70-lecie biblioteki było te-
matem przewodnim dwóch 

konkursów. Pierwszy z nich 
to konkurs na nowe logo 
książnicy. Jego wyniki ogło-
sił Rafał Szlas reprezentu-
jący firmę Northpol, która 
była fundatorem nagrody 
finansowej. Komisja kon-
kursowa w składzie : Rafał 
Szlas, Karolina Pałasz, 
Artur Hutnik, Magdale-
na Potrykus i Krzysztof 
Powałka spośród 35 prac, 
nadesłanych z całej Polski, 
wyłoniła zwycięski projekt. 
Jego autorem okazał się 
Maciej Kwaśniewski ze 
Szczecina, który w nagrodę 
otrzymał 1 000 zł. Jak mó-
wił autor, w swoim projekcie 
podkreślił związek z Wej-
herowem (kolor niebieski 
oraz zakładka nawiązująca 
do jednego z ramion krzyża 
maltańskiego, odczytywana 

także jako zarys litery „W”) 
oraz działalność biblioteki, 
czyli gromadzenie i udostęp-
nianie książek.

Drugi konkurs, nawią-
zujący do jubileuszu to ko-
lejny Wejherowski Konkurs 
Literacki „Powiew Weny”. 
Honorowy Członek Komisji 
Konkursowej - Bogdan To-
kłowicz stwierdził, że lektura 
prac, stawiających bibliote-
kę  i czytelnictwo w jasnym 
świetle zainteresowań li-
terackich, było prawdziwą 
przyjemnością.  Zasiadają-
ca w jury dr Jolanta La-
skowska z Uniwersytetu 
Gdańskiego, wysoko oceniła 
poziom nadesłanych prac. 

Nagrody finansowe w ka-
tegorii dorosłych fundował 
prezydent Wejherowa i oso-
biście je wręczał. Nagrody 

rzeczowe dla grupy młodzie-
zowej ufundowała starosta  
Gabriela Lisius, a wręczał 
je członek Zarządu Powiatu  
Jacek Thiel. 

Uroczystość uświetnił 
wernisaż wystawy „Biblio-
teka w obiektywie Hen-
ryka Połchowskiego”, w 
której znalazły się zdjęcia 
dokumentujące bogatą dzia-
łalność biblioteki oraz pokaz 
fragmentu spektaklu „Ma-
katka ze skrawków pamięci”. 
Zaprezentowała go grupa 
„Srebrna Nitka” z Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Występ 
był podsumowaniem trzylet-
niej współpracy z biblioteką 
w ramach programu teatrolo-
gii dla seniorów. Dodatkowy 
pokaz spektaklu zaplanowa-
ny jest na listopad.

W ramach obchodów 
70-lecia Miejskiej Bibliote-
ki Publiczne podczas całe-
go roku odbyły się liczne 
wydarzenia skierowane 
do szerokiego grona od-
biorców. Oprócz dwóch 
wspomnianych konkur-
sów, których głównym 
tematem był jubileusz bi-
blioteki, odbędzie się jesz-
cze Powiatowy Konkurs 
Czytelniczy, którego laure-
atów poznamy 5 grudnia.

W grupie młodzieży 
pierwszą nagrodę zdoby-
ła Agata Walkusz z Wej-
herowa,  drugą - Sara 
Bojanowska z Udorpi k. 
Bytowa, a trzecią Natalia 
Rekowska z Malborka. 

W grupie dorosłych, w 
kategorii  prozy: I miejsce 
zajął Krzysztof Szkurła-
towski z Wejherowa, dru-
gie - Barbara Malawska z 
Wejherowa, a trzecie miej-
sce  - Stanisław Szulist z 
Sobowidza.

Wyróżnienia otrzyma-
li: Jerzy Piotr Kozerski 
ze Strzepcza oraz Henryk 
Połchowski z Wejherowa.

W grupie dorosłych, w 
kategorii  poezji główną 
nagrodę otrzymała Bo-
gusława Zubrzycka z 
Wejherowa, drugie miej-
sce zajął Tomasz Albecki 
z Wejherowa, natomiast 
trzecie miejsce  - Bogumi-
ła Mielewczyk z Bolsze-
wa. Wyróżnienie zdobyła 
Edyta Wysocka z Miastka. 

Laureaci konkursu
Powiew Weny

Laureaci konkursów, jurorzy, goście i gospodarze uroczystości.

Prezentacja nowego logo biblioteki. 
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Zespoły teatralne i mo-
nodramiści z całej Polski 
walczyć będą  o prestiżową 
nagrodę główną, czyli Pega-
za. 20 listopada, podczas gali 
finałowej, okaże się kto jest 
zwycięzcą Festiwalu.

Tematem przewodnim te-
gorocznej edycji Przeglądu 
jest utwór Marka Grechu-
ty zatytułowany: „Świecie 
Nasz”. Uczestnicy zaprezen-
tują spektakle, które pozwolą 
opowiedzieć o rzeczywistości, 

Festiwal teatralny im. Adama Luterka

Pegaz dla zwycięzcy
Zbliża się kolejna edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych 

Form Teatralnych im. Adama Luterka. W dniach 18-20 listopada w 
Filharmonii Kaszubskiej po raz 11. spotkają się młodzi entuzjaści 
teatru i uzdolnieni początkujący aktorzy.

Ramowy program 
XI OPMFT im. A. Luterka

Piątek 18.11.2016 
11:00 Przywitanie 
uczestników
11:15  Uroczyste otwarcie
12:00-18:00  Prezentacje 
konkursowe
Sobota 19.11.2016 
10:00-16:00  Prezentacje 
konkursowe
Niedziela 20.11.216 
13:00  Gala finałowa.

Honorowy patronat nad 
XI Przeglądem Małych Form 
Teatralnych objęli Marsza-
łek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk, 
Starosta Powiatu Wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius 
oraz Prezydent Miasta Wej-
herowa Krzysztof Hilde-
brandt.

w jakiej przyszło im żyć, o 
sposobie jej postrzegania i o 
roli, jaką grają w tym współ-
czesnym teatrze świata. Mogą 
sięgnąć po teksty prześmiew-
cze, dramatyczne, fantastycz-
ne znanych lub nieznanych 
autorów lub pokusić się o na-
pisanie własnego, oryginalne-
go scenariusza.

Na Przegląd złożą się 
dwudniowe konkursowe pre-
zentacje i warsztaty. W cza-
sie przerw będziecie można 

posłuchać mini-koncertów, 
wymienić opinie na temat 
obejrzanych spektakli i za-
przyjaźnić się. 

We foyer Filharmonii Ka-
szubskiej mozna będzie zdo-
bić będą plakaty lub obrazy 
z logotypami uczestników, 
które zgodnie z tradycją, na-
leży przywieźć ze sobą. Bę-
dą one stanowiły widoczny 
znak Przeglądu oraz rekla-
mę wykonawców i miejsc, z 
których przyjeżdżają.

We foyer Filharmonii Ka-
szubskiej otwarto wystawę 
„Fotografia z miastem w tle”, 
na której zaprezentowano zdję-
cia mieszkańców Wejherowa na 
tle miasta.  Autorami zdjęć są 
członkowie Nadmorskiej Grupy 
Fotograficznej.

Ważnym wydarzeniem był 
z pewnością koncert Katarzy-
ny Groniec - wyjątkowej wo-
kalistki i osobowości polskiej 
sceny. Teatr Jaracza z Olsztyna 
zaprezentował  spektakl „Tan-
go”, natomiast dziś wieczór 
Teatr Bagatela z Krakowa za-
prasza na komedię kryminal-
ną „Szalone nożyczki” (10.11, 
godz. 17.00 i 20.00).

Jutro, 11 listopada o godz. 
18.00 w Filharmonii Kaszub-
skiej zagra Orkiestra Kameral-
na Polskiego Radia Amadeus, 
natomiast w niedzielę 13 listo-
pada o godz. 18.00 na wejhe-
rowskiej scenie można będzie 
zobaczyć niezwykłe widowisko. 
„Preludium Słowiańskie” to 
spektakl muzyczny sięgający do 
korzeni kultury Słowian. Twór-
cy spektaklu - Marek „Smok” 
Rajss i Agnieszka Glińska, za 
pomocą muzyki, rytmu, tańca, 
rdzennych pieśni i bodypaintin-
gu i światła UV wykreowali na 
wskroś współczesną interpreta-
cję świata prasłowiańskiego.

14 listopada o godz. 17.00 i 
20.00 w Filharmonii wystąpi ka-
baret „Smile” z Lublina. 

Dzień później, 15 listopa-
da o godz. 19.00 odbędzie się 
koncert wyjątkowego woka-
listy - Mieczysława Szcześnia-
ka, który wystąpi z zespołem 
Krzysztof Herdzin Trio. Wykona-
nia duetu Szcześniak-Herdzin 
często dalece odbiegają od ory-

Listopad w Filharmonii

ginałów, ale za każdym razem 
do historii muzyki popularnej 
odnoszą się z wielkim szacun-
kiem. Muzycy zaprezentują 
utwory z repertuaru najwięk-
szych: Johna Lennona, Marvina 
Gaye’a czy Steviego Wondera.

Przedstawienie „Kolacja na 
cztery ręce”  Teatru Kamienica 
z Warszawy w reżyserii Krzyszto-
fa Jasińskiego wejherowska pu-
bliczność obejrzy 17 listopada o 
godz. 20.00. Na scenie pojawią 
się znakomici aktorzy: Emilian 
Kamiński i Olaf Lubaszenko, a 
także bardziej znany w roli wo-
kalisty Maciej Miecznikowski. 

20 listopada o godz. 19.00 
na scenie Filharmonii pojawi się 
utalentowany wokalista Kortez, 
obdarzony wyjątkowym, głębo-
kim i lekko szorstkim głosem, z 
którego umiejętnie korzysta. 

23 listopada Bałtycki Teatr 
Dramatyczny z Koszalina zapre-
zentuję najmłodszym widzom 
„Calineczkę”, natomiast dzień 
później 24 listopada o godz. 
19.00 Narodowy Lwowski Te-
atr Opery i Baletu wystawi w 
Wejherowie „Jezioro Łabę-
dzie”. Bajkowa opowieść połą-

czona z genialną muzyką Piotra 
Czajkowskiego, wprowadzi wi-
dzów w magiczny świat. Barwne 
kostiumy, piękna scenografia, a 
przede wszystkim pasja i per-
fekcjonizm czynią spektakl wy-
jątkowym przeżyciem.

27 listopada o godz. 18.00 w 
Wejherowie zaśpiewa Urszula - 
ikona polskiej muzyki. Wokalist-
ce towarzyszyć będzie zespół i 
kwartet smyczkowy.

30 listopada w Filharmonii 
usłyszymy jeszcze jedną znaną 
wokalistkę, Natalię Nykiel. Kon-
cert zaplanowano o godz. 19.00.

Urszula wystąpi 27.11.br.

„Preludium Słowiańskie” będzie można zobaczyć 13.11.br.

Listopadowy repertuar WCK jest pełen ciekawych wydarzeń.

„Żeglarz” w wykonaniu Teatru „Oko”

Konfrontacja z legendą
Wejherowski Teatr „OKO” zaprezentował w październiku kolejne 

przedstawienie. Tym razem z przyjemnością obejrzeliśmy „Żeglarza” 
Jerzego Szaniawskiewgo. Wciąż aktualnym tematem spektaklu jest 
konfrontacja legendy z rzeczywistością.

W spektaklu zagrali (bardzo dobrze!): 
Jakub Szumilas, Kazimierz Wójcik, Pau-
lina Angel, Artur Szymerowski, Adam 
Hebel, Marek Czoska, Marcin Drewa, 
Piotr Bianga, Katarzyna Ciesiołkiewicz, 

Justyna Baranowska, Marta Kwiatkow-
ska, Andrzej Szmytke, Jacek Drewa, 
Karol Milewczyk. Reżyserem przedsta-
wienia jest  Wojciecha Rybakowski, a au-
torem muzyki - Waldemar Czaja. Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Polsko-niemieckie spotkanie strażaków ochotników

Jak zachęcać młodzież do aktywności

Marek Kukuczka jest strażakiem OSP Wejherowo.

 - Jestem bardzo zain-
teresowany działalnością 
Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. Chciałbym, aby 
taka drużyna powstała w 
Wejherowie - mówi Marek 
Kukuczka. - To świetne za-
jęcie dla dzieci i młodzieży, 
które daje okazję do spraw-
dzenia swoich możliwości i 
umiejętności oraz rozwijania 
sprawności fizycznej. Uczy 
dyscypliny i pozwala zdo-
być wiedzę na temat pomocy 
przedmedycznej i innej, która 
bardzo przydaje się w życiu. 
Poza tym pomaganie innym 

Marek Kukuczka, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie uczestniczył w 16 
Polsko-Niemieckim Seminarium dla opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 
Neubrandenburgu w Niemczech.

przynosi ogromną satysfak-
cję, co jest najważniejsze.

Pan Marek podkreśla, że 
na seminarium zdobył cie-
kawe doświadczenia i do-
wiedział się, jak zachęcić 
młodzież do takiej działalno-
ści i jak najlepiej wykorzystać 
czas podczas zajęć. Nawiązał 
tam również kontakty, które 
mogą zaowocować w przy-
szłości wymianą drużyn pol-
skich i niemieckich.

- Staram się załatwić 
formalności,  niezbędne do 
powołania drużyny mło-
dzieżowej przy OSP. Takie 

drużyny funkcjonują z po-
wodzeniem w wielu miejsco-
wościach naszego powiatu. 
Są też bardzo popularne na 
południu Polski, skąd pocho-
dzę - wyjaśnia M. Kukuczka, 
który do Wejherowa przybył 
z beskidzkiego Koniakowa.

Warto dodać, że podczas 
Polsko-Niemieckiego Semi-
narium Opiekunów MDP 
Marek Kukuczka zajął piąte 
miejsce w rankingu ,,Najsil-
niejszy Opiekun”. Wyróżnił 
się także przekazaniem in-
nym uczestnikom semina-
rium ciekawych materiałów 

promocyjnych o Wejherowie 
i powiecie wejherowskim. 

- Bardzo dziękuję pracow-
nikom wydziałów promocji 
Urzędu Miasta oraz Staro-
stwa, którzy wyposażyli mnie 
w ciekawe materiały. Wzbu-
dziły one duże zainteresowa-
nie,  a Wejherowo i nasz region 
bardzo się podobały niemiec-
kim strażakom. Uznanie wy-
razili m.in. przedstawiciele 
Zarządu Głównego OSP, bo 
nikt inny nie przywiózł ta-
kich wydawnictw i gadżetów, 
jak ja  - mówi z dumą Marek 
Kukuczka. 

W poniedziałek, 7 listopa-
da odbył się VIII Powiatowy 
Konkurs Multimedialny 
„Polska niepodległość”. 
Zespoły kilku szkół zapre-
zentowały filmy, przygoto-
wane przez uczniów. Każdy 
z nich nieco inaczej odnosił 
się do Święta Niepodległości, 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbyły 
się dwa konkursy, związane z jutrzejszym Świętem Niepodległości. 
W obu rywalizowała młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, a sam 
udział w konkursie pomógł dokładniejszej poznać historię Polski.

ale każdy pokazywał ciekawe 
spojrzenie młodzieży na ten 
niełatwy temat. Zwycięzcami 
konkursu multiumedialnego  
zostali uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
(I LO) nr 1 w Rumi.

Wczoraj, czyli 9 listopada 
w tej samej szkole odbył się 

IX Powiatowy Konkurs 
Historyczny Polacy i Pol-
ska w latach 1914-1939 
(Puls w tym czasie był już 
w drukarni), podczas któ-
rego uczniowie odpowiadali 
na pytania, dotyczące wyda-
rzeń w naszym kraju w okre-
sie międzywojennym. 

Poznali lepiej historię Polski

Filmy i wiedza
o Niepodległej

Autorzy filmów i prezentacji opowiadali jurorom o swo-
ich pomysłach i ich realizacji.

EDUKACJA

Wejherowskie przed-
szkolaki i uczniowie naj-
młodszych klas szkół 
podstawowych będą nosić 
odblaski, aby były widocz-
ne na drogach i przejściach 
dla pieszych. Bezpieczeń-
stwo na drodze jest jednym 
z priorytetów włodarzy na-
szego miasta. Dba o nie rów-
nież samorząd powiatowy.

Policyjne działania profilak-
tyczne propagujące bezpie-
czeństwo pieszych na drodze 
wsparł prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. Część dzieci otrzy-
mało już elementy odblaskowe 
podczas wizyty w ratuszu, a w 
najbliższym czasie odblaski tra-
fią do pozostałych przedszko-
laków i uczniów w placówkach 
oświatowych i wychowawczych 
na terenie Wejherowa. 

Starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius przeka-
zała odblaski policjantom w 
trakcie spotkania z uczniami ze 
Szkoły Podstawowej nr 9. 

Odblaski będą rozdawane 
przy takich okazjach, jak akcja 
„Pieszy” czy kontrole w rejo-
nach przejść dla pieszych. Poli-
cjanci już rozdawali odblaski w 
okolicach szkół. 

Bezpieczeństwo

Odblaski
dla dzieci



12

www.pulswejherowa.pl10 listopada 2016

DZIECI I MŁODZIEŻ

W konkursie wzięły udział 
dzieci i młodzież z Gdańska, 
Rumi, Lidzbarka Warmiń-
skiego, Koszalina, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Lęborka i 
Wejherowa. 

Reprezentantki WCK 
startowały w kategoriach: 
jazz, taniec współczesny, ta-
niec klasyczny hip hop oraz 
inne formy.

- Jestem bardzo dumna 
ze swoich podopiecznych - 
zarówno z grupy młodszej 
jak i starszej. Emocji by-
ło bardzo dużo i warto było 
spędzić wiele godzin w sali - 
mówi Elżbieta Czeszejko, 
trenerka.

Tancerki z Wejherowskiego Centrum Kultury wzięły udział w 
III Ogólnopolskim Turnieju Solistów i Duetów w Łebie, gdzie wi-
lokrotnie stawały na podium. To sukces młodzych wejherowianek 
i ich trenerki, Elżbiety Czeszejko (na zdjęciu powyżej). 

Pierwsze miejsca w różnych kategoriach tanecznych i wiekowych zajęły: Zuzanna Syska, 
Oliwia Plizga, Aleksandra Szeląg, duet Antonina Kas i Dominika Rompca, Natalia Pran-
ga, Maja Jesionowska, duet liwiia Plizga i Ewa Odwrot oraz Magdalena Świtała.
Na drugim miejscu w swoich kategoriach uplasowały się: Oliwia Plizga, Ewa Odwrót, Ame-
lia Badena, Magdalena Świtała, Weronika Dudek i Ania Morga.
Trzecie miejsce w różnych kategoriach zajeły: Aleksandra Szeląg, Ewa Odwrot, Natalia 
Zegzuła.

Wejherowianki wśród najlepszych

Sukces tancerek

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

W auli rumskiego liceum, 
oprócz drużyny gospodarzy 
rywalizowały reprezentacje 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Redzie, ZSP nr 3 
im. ks. E. Roszczynialskiego 
w Wejherowie, ZSP nr 4 im. 
Jakuba Wejhera w Wejhero-
wie, ZSP nr 2 im. Bohater-
skiej Załogi ORP „Orzeł” w 

W I Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjal-
nych Powiatu Wejherowskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Książąt Pomorskich w Rumi uczestniczyli przedstawiciele sześciu 
samorządów szkolnych. Reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych 
zaprezentowały swoją działalność oraz wzięły udział w warsztatach. 

Wejherowie oraz II LO im. 
J. Konrada Korzeniowskie-
go w Rumi. W jury, ocenia-
jącym prezentacje zasiedli: 
Anna Jamróz-Szadaj, po-
chodząca z Rumi radna Ra-
dy Powiatu Wejherowskiego 
oraz Andrzej Skiba - prezes 
Instytutu Debaty Publicznej 
(oboje na zdjęciu poniżej). 

Trzeci głos należał do samo-
rządów uczniowskich, które 
typowały najlepszy ich zda-
niem zespół.

Zwycięzcą forum został sa-
morząd z II Liceum Ogólno-
kształcącego w Rumi, który 
zaskoczył nie tylko działa-
niami, ale przede wszystkim 
formą prezentacji. 

I Forum w I LO w Rumi

Prezentowały się
szkolne samorządy
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HISTORIA

Na fotografiach z ko-
lekcji można odnaleźć Wi-
tolda Taraszkiewicza, a 
także innych policjantów 
o nieustalonej tożsamości. 
Widnieją na nich również 
najprawdopodobniej człon-
kowie rodziny policjanta.

Witold Taraszkiewicz po-
chodził z Wilna. W latach 
30. skierowano go do służby 
w Komendzie Policji w Gdy-
ni. W listopadzie 1939 r. zo-
stał rozstrzelany w Piaśnicy 
wraz z innymi gdyńskimi po-
licjantami.

Gdynia od 2007 r. prowa-
dzi projekt, którego celem 
jest ustalenie strat osobo-
wych i szkód materialnych, 
których miasto doświadczyło 
podczas II wojny światowej. 
W Piaśnicy zginęło wie-
lu zasłużonych dla lokalnej 
społeczności mieszkańców, 
wśród ofiar są także gdyń-
scy policjanci. 

Fotografie jednego z nich 
- Witolda Taraszkiewicza 
- trafiły do Urzędu Miasta 
dzięki wnuczce sąsiadki 
funkcjonariusza, która bez-
skutecznie próbowała prze-
kazać zdjęcia poszukiwanej 
w Wilnie rodzinie policjanta. 
Prowadzący projekt Urzędu 
Miasta Gdyni również pod-
jęli te poszukiwania, jednak 

W zasobach wejherow-
skiego muzeum znajduje 
sie zbiór rysunków, pro-
jektów i szablonów na haft 
Franciszki Majkowskiej 
(1882-1967) - regionalistki 
i hafciarki kaszubskiej, a 
także kolekcja negatywów, 
diapozytywów jej brata 
Aleksandra Majkowskie-
go - wybitnego pisarza i 
przywódcy ruchu Młodoka-
szubskiego. Jest to bezcen-
ne źródło, dokumentujące 
genezę i rozwój wejherow-
skiej szkoły haftu kaszub-
skiego oraz obrazujące życie 
codzienne, zwyczaje, obiek-
ty architektury i sztuki 
ludowej na Pomorzu. Ze 
względu na zły stan zacho-
wania obu kolekcji muzeum 
podjęło starania o pozyska-
nie środków na konserwację 
zbioru, jak się okazało z po-
wodzeniem. 

W 2017 roku przypada 

Skan jednego z negatywów poddanych konserwacji. Na zdjęciu Franciszka Majkow-
ska (stojąca po środku fotografii) podczas kursu haftu kaszubskiego, Sopot 1913 r. 

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego,  a także lokalnych instytucji samorządowych 
udało się przeprowadzić konserwację cennych zbiorów Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Chodzi o 306 rysunków hafciarki Franciszki Majkowskiej i 144 ne-
gatywów zdjęć jej brata, Aleksandra Majkowskiego.

Projekt pn. „Konserwacja rysunków, negatywów i diapo-
zytywów z kolekcji rodowej Franciszki i Aleksandra Majkow-
skich” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu: Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Powiatu Wej-
herowskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Zarząd 
Główny Gdańsk, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Od-
dział Wejherowo oraz środków własnych Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Koszt 
realizacji zadania wynosi 62 tys. zł, natomiast ministerstwo 
przyznało dotację w wysokości  45 tys. zł.

50. rocznica śmierci Fran-
ciszki Majkowskiej oraz ju-
bileusz 60-lecia powstania 
wejherowskiej szkoły haftu 
kaszubskiego, której regio-
nalistka była inicjatorką. 

Z tej okazji zorganizowana 
zostanie wystawa, poświęco-
na twórczości i życiu Fran-
ciszki Majkowskiej. Poddane 
konserwacji rysunki będą 
mogły być  po wielu latach 
od ich pozyskania pokazane 
szerszemu gronu odbiorców, 

co było wcześniej nie możli-
we ze względu na zły stan 
zachowania, zwłaszcza sza-
blonów na haft, wykonanych 
na kruchym materiale jakim 
jest kalka techniczna czy bi-
buła. Ekspozycję dodatkowo 
wzbogacą wielkoformato-
we fotografie skopiowane ze 
szklanych i celuloidowych 
negatywów oraz diapozyty-
wów autorstwa Aleksandra 
Majkowskiego, które także 
poddano konserwacji.   

Muzeum zorganizuje jubileuszową wystawę

Cenne zbiory 
po konserwacji

W Muzeum Piaśnickim w Wejherowie

Kolekcja fotografii
Zbiory Muzeum Piaśnickiego wzbogaciła kolekcja 16 fotografii 

związanych z osobą Witolda Taraszkiewicza - zamordowanego w 
Lasach Piaśnickich funkcjonariusza gdyńskiej policji z okresu II 
Rzeczypospolitej. Zdjęcia przekazał Urząd Miasta Gdyni.

im także nie udało się dotrzeć 
do krewnych Taraszkiewi-
cza. Muzeum Piaśnickie bę-
dzie kontynuowało zbieranie 
wszelkich informacji o funk-
cjonariuszu.

Jednym z celów funk-
cjonowania Muzeum Pia-
śnickiego jest przywrócenie 
pamięci o ofiarach maso-
wych egzekucji w Piaśnicy, a 
także poznanie możliwie jak 
największej liczby nazwisk 
pomordowanych. Dlatego od 
momentu powstania insty-
tucja apeluje o przesyłanie 
wszelkich informacji zwią-
zanych ze zbrodnią piaśnic-
ką i jej ofiarami. Witold Taraszkiewicz.
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SPORT

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

O G Ł O S Z E N I E

Gospodarz turnieju, Wejhe-
rowski Klub Bokserski „Gryf” 
Wejherowo wystawił czworo 
zawodników, z czego troje od-
niosło cenne zwycięstwo.

Marcelina Kruszyńska 
zdobyła złoty medal i Puchar 
Świata w kata indywidual-
nym dziewcząt 4 kyu  (rocznik 
2005-2006). 

Srebrne medale w różnych 
konkurencjach zdobyli: Micha-
lina Kruszyńska, Sławomir 
Damps, Julia Staniszewska i 
Klaudia Gąsiewicz. Brązowe 
medale otrzymali Michalina 
Kruszyńska, Wiktoria Bara-
nowska, Oliwia Westa.

Karate 

Miejsca na podium
Młodzi karatecy z Karate Klubu Wejherowo 

odnieśli sukcesy na II Pucharze Świata Dzieci w 
Karate Tradycyjnym oraz w XXIII Mistrzostwach 
Europy Karate Fudokan i Turnieju Karate Koshi-
ki Super Karate.

We wcześniejszym pojedynku w Radomiu gryfici prze-
grali 3:0 z Radomiakiem, natomiast na Wzgórzu Wolności 
znów dali popis braku skuteczności i indolencji strzeleckiej. 
Goście zamurowali przedpole, przez które wejherowianie 
nie potrafili się przebić. Gryf miał kilka dogodnych sytu-
acji, natomiast Puszcza swoje nieliczne okazje zamieniła 
na dwie bramki. 

Wbrew przebiegowi meczu kibice bawili się na trybunach. 
M.in. odpalili petardy i race, aby świętować 95-lecie powsta-
nie klubu. Piłkarze Gryfa mieli z tego tyle atrakcji, że dym 
skrył ich popisy i sędzia zmuszony był przerwać mecz w dru-
giej połowie na kilka minut.  

Gryf Wejherowo: Leleń, Brzuzy, Mońka, Nadolski, Czer-
wiński, Łysiak, Wicon, Chwastek, Ciechański, Czychowski, 
Tomczak. 

Piłka nożna

Brak skuteczności
Gryf Wejherowo gościł Puszczę Niepołomice, z 

którą przegrał 0:2. Podczas meczu kibice odpali-
li petardy i zadymili boisko oraz trybuny. Sędzia 
na kilka minut przerwał mecz.

Zuzanna sięgnęła trzykrotnie po Puchar Polski kadetów 
w formule pointfighting, kick-light i light contact. 

Na zawody trener Rafał Karcz wystawił dziewczęcy skład 
reprezentacji z Wejherowa i Luzina. Efektem tego jest bi-
lans: 3 złota i 2 srebra dla zawodników WSS i KTS-K GO-
SRiT Luzino. 

Na wyróżnienie zasługuje Sandra Pikron, która w dobrym 
stylu dostała się do finału w formule pointfighting, a osta-
ecznie zdobyła więc srebrny medal. 

Kickboxing

Puchar Polski
Zuzia Kalbarczyk znowu nie miała sobie rów-

nych, tym razem w Pucharze Polski w kickboxin-
gu kadetów, juniorów i seniorów, które odbyły 
się w Dwikozach k. Sandomierza.

Podczas II Turnieju o Puchar Huberta Skrzypczaka Wejherowo stało się 
areną zmagań pięściarzy z 11 klubów od Szczecina po Gdańsk. Swoje umie-
jętności na ringu zaprezentowało blisko 80 zawodników i zawodniczek. 

Boks.  Po raz drugi w Wejherowie

Turniej o Puchar Skrzypczaka

Turniej był udaną i pełna 
emocji imprezą, m.in. dzieki 
wsparciu Miasta Wejherowa 
i Starostwa Powiatowego. 
Starosta Gabriela Lisius ob-

jęła patronat nad turniejem. 
- Podziękowania należą 

się również sponsorom klubu 
- dodaje prezes WKB „Gryf” 
Wojciech Wasiakowski.

W sobotę 12.11 br. o 
godz. 18.00 na hali ZS nr 1 
przy ul. Śmiechowskiej 36 
Tytani Wejherowo zmie-
rzą się z drużyną Gwardii 
Koszalin. Klub zaprasza ki-
biców na mecz. 

Piłka 
ręczna
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OGŁOSZENIA  DROBNE

OGŁOSZENIA

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   
 

 Można też wrzucić  
ogłoszenie 

do skrzynki obok wejścia 
do biura ARTEX  
w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41
(blisko stacji SKM

Wejherowo Nanice)

NIE PRZYJMUJEMY 
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE

O G Ł O S Z E N I E

N A S Z  P A R T N E R

Sprzedam działkę budowla-
ną 1000 m2 w Tepczu, 7 km od 
Luzina, w malowniczej okolicy, 
media przy drodze:  woda, prąd; 
droga dojazdowa publiczna, w 
pobliżu domki jednorodzinne, 
przedszkole, boisko, przystanek 
autobusowy. Piękna, spokojna 
okolica. Cena 55 za m2. 

Tel. 792-816-915

WYNAJEM
Starszy samotny pan, bez 

nałogów, szuka kawalerki ume-
blowanej ewentualnie pokoju 
gościnnego w domku jednoro-
dzinnym, od 15 listopada. 

Za informację wynagrodzę.
Tel. 0049 669 869 837

SPRZEDAM
Sprzedam talerz do moco-

wania telewizji satelitarnej z 
mocowaniami. Cena 300zł. Wej-
herowo, tel. 518 179 637

 * * *
Sprzedam wersalkę (finkę), 

mało używaną. Cena 350 zł. Wej-
herowo, tel. 500 582 694

 * * *
Sprzedam stół 8-osobowy 

fornir (wysoki połysk). Cena do 
uzgodnienia. Malakser (nowy) - 

200 zł. Walizki turystyczne 2 szt. 
na kółkach (nowe) - 200 zł. Ra-
dio samochodowe (nowe) - 100 
zł. Komplet śniadaniowy 8-oso-
bowy włoski (drzewo hebano-
we) plus kryształ lany - 750 zł. 
Smoczki dla niemowląt (gryzak) 
prod. Pusicat Szwecja – 15 zł/szt. 
Pieluszki z ceraty dla niemow-
ląt prod. Pusicat Szwecja - 2 zł/
szt. Majtki z ceraty dla niemow-
ląt prod. Pusicat Szwecja - 5 zł/
szt. Łóżeczko niemowlęce białe, 
szuflada oraz przewijak, w do-
brym stanie - 150 zł.  

Tel. 58/736 28 20.
 * * *
Sprzedam instrument yama-

ha DGX, 305 prawie nieuzywa-
nyPokrowiec gratis. Posiadam 
dowód zakupu i podrecznik 
użytkownika.Cena 800 zł. Wej-
herowo. Tel. 604-224-934

  * * *
Luksusowy nowy nieużywa-

ny wózek inwalidzki firmy MEY-
RA. Cena 1 500 zł. 

Tel. 58/736 28 20
 * * *
Nową pralkę Frania, nie uży-

waną. Cena 200 zł. 
Tel. 58/736 28 20
 * * *

Felgi aluminiowe 15 cali od 
Fiata Brava.   Tel. 887 737 887

 * * *

NAUKA
Lekcje fizyki i chemii (w tym 

zadania) oraz matematyka. Na-
uczyciel emeryt. Wejherowo. 

Tel. 58 677 01 50

RÓŻNE
Kupię używane rusztowania 
Tel. 730-025-386
 * * *
Poszukuję brygady budow-

lanej do postawienia magazy-
nu z poddaszem. Dobrzewino.

Tel. 792 792 060
 * * *
Pilnie potrzebuję osoby 

do pomocy, tzw. złotej rączki 
(głównie prace porządkowe) 
oraz młodej kobiety do pomo-
cy przy prostych czynnościach 
biurowych (dokumentacja). 

Tel. 58 677 24 91

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

NIERUCHOMOŚCI

SPORT

Piłkarze GOSRiT Wi-
kęd Luzino są liderem 
rozgrywek V ligi. Nie-
dawno wygrali w Ełga-
nowie z Sokołem 0:7, a 
w ostatni weekend na 
własnym boisku z Or-
łem Trąbki Wielkie 3:1.

Bogatym łupem bramko-
wym podzielili się: Maszota 
2, Nowak, D. Mienik, Rut-
kowski, Wenta, Toruńczak. 
6 listopada po emocjonują-
cym spotkaniu lider rozgry-
wek także wygrał a  bramki 
dla drużyny Wikędu zdo-
byli: Rutkowski oraz dwie 
Roppel. 

Goście przez większość 
meczu grali w osłabieniu. 
GOSRiT Wikęd Luzino ma 
już 4 punkty przewagi nad 
drugą drużyną w tabeli, 
MKS Władysławowo. 

Kolejne spotkanie Luzi-
nianie rozegrają na wyjeź-
dzie, 13 listopada z Kaszubem 
Połchowo.

Piłka nożna 

Wikęd 
liderem

Trzecie miejsce w 
ogólnopolskich zawo-
dach bocci w Szczecinie 
wywalczyła drużyna 
TKKF Wejherowo.

Jedenaście najlepszych w 
Polsce drużyn wystartowało 
w Ogólnopolskich Zawodach 
Bocci Szczecin 2016. 

Bardzo dobrze wypadli 
zawodnicy z Wejherowa w 
składzie: Genowefa i Leszek 
Lendowie oraz Franciszek 
Kuźmiński, którzy zajęli w 
klasyfikacji końcowej wy-
sokie trzecie miejsce, poko-
nując w bezpośredniej grze 
Poznań 5:1.                    L.L.

Boccia

Trzecie 
miejsce
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Więcej zdjęć na:
facebook.com/
PulsWejherowa

WYDARZENIA

O G Ł O S Z E N I E

Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o. 
prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica 

z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym 
przy ulicy Św. Anny.

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 677 46 16    e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

Konkurs odbył się w Ze-
spole Szkół nr 3 w Wejhe-
rowie. Rywalizowało w nim 
ponad 20 mieszkańców Wej-
herowa i okolic. W pierw-
szym etapie uczestnicy 
rozwiązywali test składają-
cy się z 30 pytań. Do finału 
dostali się uczniowie: Kinga 
Witschenbach i Tomasz 
Ruda z I LO im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Wejhero-
wie oraz dorośli uczestnicy: 
Renata Makiła, Paweł 
Formela i Zenon Pisała.  

Ostatecznie I miejsce za-
jął Paweł Formela, repre-
zentujący Klub Miłośników 
Wejherowa. 

Drugie miejsce wywalczy-
ła Renata Makiła, a trzecie 
Tomasz Ruda.

Wielkie emocje towarzyszyły drugiej edycji Konkursu Wiedzy 
o Historii Wejherowa im. Reginy Osowickiej. Ponad 20 uczestni-
ków zmagało się z pytaniami, które dotyczyły zarówno tematów 
prostych i w historii miasta podstawowych, jak i bardzo szcze-
gółowych, trudnych zagadnień. Najlepiej poradził sobie z nimi 
radny miejski Paweł Formela, który został zwycięzcą konkursu.

- Głównym celem konkur-
su jest propagowanie wśród 
mieszkańców ciekawej hi-
storii naszego miasta - od 
czasów nowożytnych do cza-
sów współczesnych. Chcemy 
też przypominać i przybliżać 
postać śp. Reginy Osowic-
kiej, autorki wielu publi-
kacji na temat Wejherowa 
i wejherowian - powiedział 
Marcin Drewa organizator 
konkursu, przewodniczący 
Rady Naukowej. - Bardzo się 
cieszę, że nasz konkurs cie-
szy się coraz wiekszym zain-
teresowaniem mieszkańców.

 Patronat nad konkursem 
objęli prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
oraz starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Dla mieszkańców i sympatyków miasta

Konkurs wiedzy 
o Wejherowie

Na zdjęciu powyżej:
Uczestnicy konkursu 
zmagają się z testem pi-
semnym. Na pierwszym 
planie Paweł Formela, 
za nim siedzi Renata 
Makiła, a przy kolej-
nych stolikach Kinga 
Witschenbach i Tomasz 
Ruda.

Na zdjęciu obok: 
Uczniowie Gimnazjum 
nr 3 podczas występu, 
który stanowił oprawę 
zmagań konkursowych.


