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Ukazuje się od 2011 roku

Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen „Forcecon”, odbę-
dzie się 15 grudnia w Wejherowie. Tego dnia wej-
herowski rynek z pomnikiem Jakuba Wejhera vel 
Lorda Vadera oraz Filharmonia Kaszubska zamie-
nią się w świat z Gwiezdnych Wojen.   Str. 6

Wszystko już lśni

Gwiezdne Wojny 
w Wejherowie

„Afrykański Pomór Świń (ASF) realne zagrożenie 
- zasady ochrony” to temat konferencji z cyklu „Bez-
pieczny powiat”, która odbyła się w auli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.         Str. 5

Bezpieczny 
powiat

- Najważniejsza jest kontynuacja budowy strate-
gicznych połączeń drogowych, co wymaga wysiłku i 
czasu, a także budowa kolejnych  ulic - mówi m.in. 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt w 
rozmowie z dziennikarzem „Pulsu”.                Str. 3

Ważne 
inwestycje

Wejherowo rozbłysło tysiącami światełek! Inauguracja pięknej świątecznej ilu-
minacji miasta odbyła się, jak co roku, 6 grudnia na placu Jakuba Wejhera i po-
łączona była z wielką mikołajkową zabawą dla dzieci.

Święty Mikołaj, w któ-
rego wcielił się prezydent 
Krzysztof Hildebrandt 
spotkał się z najmłodszymi 
mieszkańcami miasta, aby 
wręczyć nagrody za przygo-
towanie ozdób choinkowych. 

Zostaną one zawieszone wo-
kół Szopki Bożonarodzenio-
wej, otwartej uroczyście 17 
grudnia o godz. 12.00. Wów-
czas nagrodzone zostaną po-
zostałe dzieci, które brały 
udział w konkursie.

Po zmroku możemy już po-
dziwiać przepiękne dekoracje 
na rynku, deptaku czy w par-
ku, a kolejną przedświątecz-
ną atrakcją dla mieszkańców 
i gości będzie Jarmark Bożo-
narodzeniowy. 

Na pl. Jakuba Wejhe-
ra pojawią się nie tylko ko-
lorowe kramy, ale wiele 
innych atrakcji, a wszystko 
to w dniach 14-22 grudnia. 
Otwarcie zaplanowano 14.12 
o godz. 17.00.     Str. 8-9

W Wejherowie powstanie Eko-Fabryka, 
która będzie wzorcowym modelem gospo-
darki odpadami oraz ośrodkiem edukacji.

             Str. 4

Fot. Urząd Miejski
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1 grudnia ruszyła dziewiąta edycja ogólnopolskiej ak-
cji „Nakarm psa”. Na pomoc czeka aż sześćdziesiąt psia-
ków, które przez dwa pierwsze tygodnie grudnia można 
nakarmić za pomocą aplikacji mobilnej OLX. W prosty 
sposób będzie można pomóc dwóm schroniskom - w Dą-
brówce koło Wejherowa oraz w Pasłęku.

Jak nakarmić psiaka? Wystarczy mieć w telefonie aplikację mo-
bilną OLX, której używa się do przeglądania ogłoszeń w serwisie. 
Tym razem pojawią się w niej specjalne ogłoszenia ze zdjęciami 
podopiecznych obydwu schronisk. 

Codziennie będzie można raz kliknąć przycisk “Nakarm” i za-
pełniać miski przy zdjęciu wybranego psa. Każda pełna miska w 
aplikacji to 20 kilogramów karmy. Worki z karmą trafią do obu pla-
cówek jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. 

Opiekunowie ze schronisk liczą również na to, że wiele sympa-
tycznych czworonogów ze zdjęć znajdzie swój nowy dom.

Nakarm psa ze schroniska z OLX

Akcja trwa do 14 grudnia. Informacje o niej dostępne 
są na stronie https://www.olx.pl/nakarm-psa/.O G Ł O S Z E N I E

Parking o powierzchni 
ok. 1200 metrów kw. wybu-
dował na zlecenie miasta Za-
kład Usług Komunalnych, a 
koszt inwestycji wyniósł 
220 tys. zł. Obiekt jest do-
brze oświetlony, ogrodzony 
i bezpieczny. Przywożone do 
szkoły dzieci nie muszą wy-
chodzić na ulicę, ponieważ  z 
parkingu można wejść na te-
ren szkolny przez furtkę. 

Zastępca prezydenta mia-
sta Beata Rutkiewicz wy-
jaśniła, że parking został 
wybudowany z płyt yomb i 
zasypany warstwą piasku. 
Jego nawierzchnia musi się 
ustabilizować. Na wiosnę 
piasek zostanie uprzątnięty. 
Wtedy również zostaną wy-
malowane linie, wyznacza-
jące miejsca postojowe dla 
samochodów.

Ponad 30 samochodów zyskało miejsce na parkingu przy Zespole Szkół nr 3 w Wejhero-
wie. Nowy parking został oddany do użytku na rogu ulic Nanickiej i Nadrzecznej. Wiado-
mo, że w sąsiedztwie szkoły taki obiekt bardzo się przyda.

- Podchodzimy do po-
szczególnych części mia-
sta kompleksowo. Staramy 
się domykać inwestycje w 
dzielnicach. Tutaj, oprócz 
wybudowania ul. Lelewela 
i Okrężnej, zatok autobuso-
wych dla komunikacji miej-
skiej oraz ronda, powstał 
jeszcze parking przy Zespo-
le Szkół nr 3. Jest potrzebny 
tym bardziej, że w tym rejo-
nie jest duży ruch samocho-
dów, a będzie jeszcze większy 
- powiedziała B. Rutkiewicz.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
podczas odbioru techniczne-
go parkingu podkreślił, że  
miasto zamierza docelowo 
wybudować podobne parkin-
gi przy wszystkich szkołach 
w mieście, tam gdzie jest to 
możliwe. To ważne, ponie-

waż dużo osób dowozi dzieci 
do szkół samochodami.

W odbiorze uczestniczy-
li urzędnicy oraz przedsta-
wiciele wykonawcy, a także 
radni miejscy z tego rejonu 
miasta.

- Cieszę się z budowy tego 
parkingu, który ułatwi życie 

wejherowian. Nie tylko oso-
by przyjeżdzające do ZS nr 3, 
ale także działkowcy i miesz-
kańcy okolicznych ulic będą 
z pewnością bardzo zado-
woleni. To już kolejna uda-
na inwestycja w tym rejonie 
Wejherowa - powiedział rad-
ny Marcin Drewa.

Wygodny i bezpieczny

Nowy parking obok szkoły

Szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go Andrzej Fedoruk  poinformował, że prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt powołał Miejski Zespół Koordynacyjny 
do Akcji Zimowej w Wejherowie, którym kieruje Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta miasta. 

W pracach zespołu uczestniczą: Stanisław Brzozowski, kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, Jarosław Jędrzejewski, dyrektor Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Zenon Hinca, komen-
dant Straży Miejskiej. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygoto-
wał  plan operatywny zimowego utrzymania dróg w sezonie 
2016/2017 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku oraz 
Plan zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu wejherow-
skiego w sezonie zimowym 2016/2017.

Szef BiZK Andrzej Fedoruk zaapelował do zarządców dróg i 
osób odpowiedzialnych za utrzymanie przejezdności dróg na 
terenie miasta o monitorowanie sytuacji na drogach i ciągach 
pieszo-jezdnych zwracając w pierwszej kolejności uwagę na 
trasy komunikacji miejskiej i drogi dojazdowe do szpitala. Na 
utrzymanie dróg na terenie Wejherowa i powiatu wejherow-
skiego zostały zabezpieczone zapasy tzw. materiałów uszorst-
niających.

W naradzie uczestniczyli także: dyrektor MZK Sp. z o.o. 
Czesław Kordel, dyrektor ZUK Sp. z o.o. Roman Czerwiński,  
kierownik Obwodu Drogowego GDDKiA w Gdańsku Karol Gaj-
czewski, kierownik Rejonu Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku Jerzy Wyczyński, kierownik  Obwodu Drogowego 
Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Lisakowski oraz przedsta-
wiciele KP Policji, Straży Miejskiej i Szpitala Specjalistycznego.

Przed nadejściem zimy

Wszystko 
już ustalone

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie spotkali się 
przedstawiclele instytucji, odpowiedzialnych za 
przygotowanie i prowadzenie akcji zimowej. Wszy-
scy otrzymali wykaz osób odpowiedzialnych za 
sprawny przebieg Akcji Zima, zawierający funkcje, 
nazwiska i numery telefonów. W razie mrozu i śnie-
gu oraz innych szczególnych okoliczności pozwoli 
na szybkie i skuteczne reagowanie.
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- Panie prezydencie, 
wielu mieszkańców oraz 
przyjezdnych gości za-
skakuje zakres inwe-
stycji prowadzonych w 
Wejherowie. Mimo, że 
od wielu lat przyzwycza-
ił nas pan do dynamicz-
nych zmian w mieście, 
odnoszę wrażenie, że 
dawno nie było tylu in-
westycji, zwłaszcza dro-
gowych. Budowy dróg, 
rond, parkingów i towa-
rzyszącej infrastruktury 
są lub były prowadzo-
ne w różnych częściach 
Wejherowa. 

- Rzeczywiście. Żadna z 
dotychczasowych Rad Miasta 
Wejherowa nie podjęła do-
tąd decyzji o realizacji trzech 
bezkolizyjnych węzłów drogo-
wych. Węzły komunikacyjne 
„Zryw”, „Działki” i „Kwiato-
wa” to obecnie najważniejsze 
dla nas zadania, częściowo już 
zakończone, trwające, bądź 
dopiero rozpoczynające się.

- A dokładnie jak to 
wygląda?

- Jeden z etapów Węzła 
„Działki” już zakończyliśmy, 
dzięki czemu powstało ko-
lejne połączenie południo-
wej i północnej części miasta 
oraz połączenie blisko cen-
trum Wejherowa z krajową 
„szóstką”. Realizowana jest, 
jak wiadomo, budowa Węzła 
„Zryw”, a do budowy  Wę-
zła „Kwiatowa” jesteśmy już 
przygotowani. 

- Czy miasto podoła ta-
kiemu wysiłkowi inwe-
stycyjnemu?

- Mam świadomość, że 
to niezwykle trudne i kosz-
towne zadania, wymagające 
wielu wyrzeczeń ze strony 
miasta. Wiem jednak rów-
nież, że podjęty dziś wysiłek, 
będzie procentował w następ-
nych latach. Najważniejsze, 
że skorzystają na tym miesz-
kańcy, czyli my wszyscy. Mu-
simy temu podołać.

- Z pewnością, ale czy 
nie powinniśmy się oba-

Z  prezydentem Wejherowa, KRZYSZTOFEM 
HILDEBRANDTEM na półmetku kadencji sa-
morządu rozmawia Anna Kuczmarska

wiać, że inwestycje dro-
gowe zdominują wydatki 
budżetowe?

- Wydatki na drogi to 
oczywiście priorytet, ale jak 
podkreślałem już w wielu 
wypowiedziach, dbamy o 
zrównoważony rozwój mia-
sta, o sprawne funkcjono-
wanie wszystkich dziedzin. 
Dużą część wydatków po-
chłania oświata. Wygo-
spodarowaliśmy środki na 
dotacje dla stowarzyszeń 
i organizacji społecznych. 
Kontynuowana jest rewita-
lizacji Parku Miejskiego i 
Śródmieścia Wejherowa. 

Bardzo ważne jest zapew-
nienie mieszkańcom oferty 
kulturalno-sportowo-rekre-
acyjnej, bo popyt na kulturę 
ciągle rośnie. Imprezy kul-
turalne i ciekawe zajęcia 
na wysokim poziomie oferu-
je Wejherowskie Centrum 
Kultury. Bogaty program 
Filharmonii Kaszubskiej 
przyciąga widzów przez ca-
ły rok, ale latem zapropo-
nowaliśmy wejherowianom 
dodatkowe atrakcje, takie 
jak zumba przy filharmonii, 
fittnes i joga w parku, kino 
pod gwiazdami, letnie kon-
certy, spacery po mieście z 
przewodnikiem. Wygospo-
darowaliśmy także pienią-
dze na budżet obywatelski.

- Dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu miesz-
kańcy mają bezpośredni 
wpływ na realizowane 
inwestycje. Jak Pan oce-
nia ten projekt, funkcjo-
nujący w Wejherowie od 
dwóch lat?

- Bardzo się cieszę z re-
alizacji dwóch edycji Wej-
herowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.  To dosko-
nała okazja do  dialogu z wej-
herowianami, na którym mi 
bardzo zależy. Dzięki temu 
mamy możliwość poznać, zro-
zumieć i zrealizować pomysły 
oraz potrzeby mieszkańców 
miasta. Dziękuję im za ak-
tywność i ciekawe inicjatywy, 

które dowiodły, że mieszkań-
cy zaangażowali się w rozwój 
i ulepszanie naszego miasta.

- Mimo sukcesywnej 
realizacji zadań, zapew-
ne jeszcze sporo jest do 
zrobienia. Co jest dla 
Pana priorytetem na 
przyszłość?

- Najważniejsza jest kon-
tynuacja budowy strategicz-
nych połączeń drogowych, 
co wymaga wysiłku i czasu, 
a także budowa kolejnych 
ulic. W naszych planach 
ważne miejsce zajmuje po-
prawa jakości powietrza 
poprzez zmniejszenie zanie-
czyszczeń i rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego. 
Trzeba też konsekwentnie 
kontynuować rewitalizację 
parku, który służy miesz-
kańcom, ale jest też jedną 
z głównych atrakcji tury-
stycznych miasta. 

Zamierzam kontynuować 
dotychczasową wizję roz-
woju Wejherowa tak, aby 
mieszkańcom żyło się tutaj 
bardziej komfortowo i aby to 
było ich miejsce na ziemi, do 
którego chcą wracać.

- Co jest Pana zda-
niem ważniejsze: dba-
nie o historię i zabytki, 
a tym samym podnosze-
nie atrakcyjności tu-
rystycznej miasta czy 
nowoczesne rozwiąza-
nia w komunikacji, in-
frastrukturze i innych 
dziedzinach?

- Historia, zabytki, toż-
samość miasta i jego ka-
szubskie korzenie są bardzo 
ważne. Trzeba o nie dbać 
przede wszystkim  z myślą 
o mieszkańcach, zwłaszcza 
tych najmłodszych, ale też 
dla turystów.  Widzę Wej-
herowo jako piękne mia-
sto, gdzie historia i piękna 
architektura splata się z 

nowoczesnością, z rozbu-
dowaną infrastrukturą i 
rozwiniętą oświatą. Moim 
celem jest, aby Wejherowo 
było miastem przyjaznym 
mieszkańcom - zadbanym, 
bezpiecznym, zielonym, rów-
nież atrakcyjnym dla gości.

- Na koniec chciała-
bym Pana zapytać o lo-
kalną politykę, która 
ma wpływ na dobrą pra-
ce samorządu, a tym sa-
mym rozwój miasta. Jak 
wygląda w obecnej ka-
dencji współpraca z rad-
nymi w Radzie Miasta i z 
władzami powiatu? 

- To zupełnie inny obraz 
niż w poprzednich kaden-
cjach. Współpraca w wejhe-
rowskiej Radzie układa się 
dobrze z radnymi ze wszyst-
kich ugrupowań. Mówię to 
z satysfakcją i radością, po-
nieważ współpraca ta sprzy-
ja konstruktywnej dyskusji i 
efektywnej pracy samorządu. 

Bardzo dobrze wygląda 
nasza współpraca z władza-
mi powiatu wejherowskie-
go, co wpływa korzystnie na 
realizację wspólnych zadań, 
szczególnie inwestycji. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy to 
widzą i doceniają.

- Dziękuję za rozmowę.

Miasto przyjazne mieszkańcom

Inwestycje zrealizowane w Wejherowie 
w latach 2014-2016:
Budowa ulic, skwerów i parkingów:
• nowy odcinek ul. Lelewela wraz z rondem u zbiegu ulic: 

Nadrzecznej - Derdowskiego – Krasińskiego (jako element Za-
chodniego Połączenia Drogowego); oświetleniem, kanalizacją 
deszczową, separatorami, wybudowaniem zatok autobuso-
wych w ul. Lelewela i w ul. Nadrzecznej wraz z parkingiem; 
ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Lelewela;

• przebudowa ul. Okrężnej wraz z utwardzeniem ul. Dolnej, 
• przebudowa skrzyżowania ul. Rogali/Karnowskiego, 
• ciąg pieszy wzdłuż ul. Sobieskiego
• ul. Spacerowa 
• ul. Brzozowa
• ul. przy Powiatowym Urzędzie Pracy
• ul. Leśna 
• ul. Chmielewskiego
• remont jezdni ul. Harcerskiej
• kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa poprzez 

m.in. zaprojektowanie i wykonanie ciągu pieszego i placu re-
kreacyjnego wzdłuż rzeki Cedron 

• skwer im. Reginy Osowickiej wraz z kompleksowym re-
montem ul. Bukowej 

• budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego, 
• przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte/Paderewskiego, 
• parking przy wejherowskim cmentarzu wraz z budową 

wiat handlowych i zatok autobusowych 
• ul. Odrębna (inwestycja zrealizowana wspólnie ze staro-

stwem powiatowym).
Inwestycje pozadrogowe:
• Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 
• Budowa zadaszenia lodowiska przy ZS nr 3
• Szlak Nut Kaszubskich 
• Kontynuacja  rewitalizacji Parku Miejskiego im. Majkow-

skiego poprzez budowę wolier i faszynowanie kanałów 

Węzeł „Kwiatowa”,  Węzeł „Zryw” i Zachodnie Połączenie Drogowe Wejherowa  z  „Węzłem Działki” - to trzy wielkie, 
strategiczne inwestycje komunikacyjne w Wejherowie. Podstawowym celem tych inwestycji jest sprawne, bezpieczne  i 
wygodne dla mieszkańców połączenie północnej i południowej częścią miasta. 
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Ekologiczna gospodarka odpadami i ośrodek edukacji

Eko-Fabryka w Wejherowie

Wybór takiej lokalizacji 
podyktowany był koniecz-
nością powiększenia miejsca 
przyjmowania odpadów se-
gregowanych oraz stworze-
nia możliwości recyklingu 
odpadów, a także prowadze-
nia działań edukacyjnych i 
promocyjnych. Eko-Fabryka 
będzie nowym typem Punk-
tu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), który od dawna 
funkcjonuje na terenie ZUK. 

W ekologicznej fabryce 
stopień recyklingu odpadów 
czyli ich ponownego wyko-
rzystania ma być znacz-
nie większy. Tym samym 
zmniejszy się masa odpadów, 
podlegających składowaniu, 
a wszystko to przez zmianę 
organizacji gospodarki odpa-
dami wysegregowanymi. 

- Ani ta inwestycja ani 
nasz wysiłek nie dopro-
wadzą do celu bez zaan-
gażowania mieszkańców 
Wejherowa - mówi Roman 
Czerwiński prezes ZUK w 
Wejherowie. -  Dlatego istot-
nym aspektem są działania 
edukacyjne i promocyjne. 
W zdobywaniu wiedzy na 
temat segregacji i ponowne-
go wykorzystania odpadów 
pomoże Centrum Edukacji 

W Wejherowie powstanie Eko-Fabryka, która będzie wzorcowym modelem gospodar-
ki odpadami oraz ośrodkiem edukacji i ciekawym miejscem wizyt mieszkańców. Taki 
obiekt zbuduje i zorganizuje Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. Co cie-
kawe, Eko-Fabryka powstanie w ponad 100-letniej, zabytkowej, od dawna opuszczonej 
fabryce drzewnej, w przemysłowej części Wejherowa.

Ekologicznej z promocją, 
dedykowane mieszkańcom, 
grupom szkolnym, grupom 
zorganizowanym oraz oso-
bom indywidualnym. 

Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej będzie ciekawym miej-
scem, składającym się m.in. 
z wewnętrznej ścieżki edu-
kacyjnej pokazującej proces 
gospodarki odpadami, eks-
pozycji stałej i czasowej, wy-
stawy rzeczy odzyskanych w 
warsztacie AGD i warsztacie 
naprawy mebli. Będzie tam 
również skład rzeczy używa-
nych oraz biblioteka z odzy- sku „recykling pamięci”. We 

wspomnianych warsztatach 
odzyskają blask stare me-
ble i urządzenia (RTV/AGD),  
przywiezione przez miesz-
kańców do Punktu Przyjęcia 
Przedmiotów Przeznaczo-
nych do Ponownego Użycia.

- Wyrzucenie to ostatecz-
ność, stary mebel lub telewi-
zor zawsze może się komuś 
przydać, choćby jako dekora-
cja domu albo lokalu gastro-
nomicznego - dodaje prezes 
Roman Czerwiński.

Ważnym elementem 
Eko-Fabryki, która powsta-
nie na terenie dawnych za-
kładów drzewnych między 
ulicami Tartaczną i Prze-
mysłową, będzie Strefa 
Recyklingu i Upcyklingu - 
Park Naukowo-Maszynowy. 

Poza zbudowaniem eko-

logicznej fabryki. ZUK 
przewiduje stworzenie dzie-
więciu nowych punktów se-
lektywnej zbiórki odpadów 
na terenie miasta, każdy w 
postaci czterech podziem-
nych pojemników z widocz-
nymi górnymi platformami 
oraz kioskami wrzutowymi. 
Będzie tam można wrzu-
cać oddzielnie: makulatu-
rę, szkło, plastik i odpady 
zmieszane. Punkty zbiórki 
będą miały na celu poprawę 
estetyki otoczenia oraz za-
pewnienie łatwego dostępu 
i ergonomii użytkowania. 

Koszt inwestycji to ok. 12 
mln zł, ale jej realizacja za-
leży od pozyskania środków 
z zewnątrz. Wejherowski 
ZUK będzie zabiegał o do-
tację unijną, która może po-
kryć do 65 procent kosztów.

Powyżej: wizualizacja przyszłej Eko-Fabryki. Poniżej: obecny stan dawnych zakładów.

Prezes ZUK, Roman Czerwiński przekazał informacje 
na temat planowanej inwestycji.

Więcej stoisk 
przy cmentarzu

Jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych 
w sąsiedztwie cmentarza przy ul. ks. Roszczy-
nialskiego w Wejherowie przybyło kilka stoisk 
z kwiatami, zniczami i innymi akcesoriami.

Nowe stoiska w ciągu handlowym między parkingiem a 
bramą cmentarza poszerzyły ofertę dla osób odwiedzają-
cych cmentarz. Na co dzień dodatkowe punkty sprzedazy 
nie są potrzebne, ale w dni dużego ruchu przy cmentarzu, 
takie jak Wszystkich Świętych, Zaduszki oraz nadchodzą-
cy czas Bożego Narodzenia, stoiska z kwiatami i zniczami 
ułatwiają obsługę klientów, umożliwiając szybkie i wygod-
ne zakupy. Nowe kramy zbudował Zakład Usług Komu-
nalnych Spółka z o.o. w Wejherowie.

Pierwsze zajęcia odbędą się już 9 stycznia. W związku z tym 
SM ogłasza nowy nabór na szóstą edycję kursu samoobrony. 
Zgłoszenia zainteresowanych kursem kobiet przyjmowane są 
bezpośrednio przez instruktora, mł. spec. Straży Miejskiej w Wej-
herowie, Rafała Karcza w dni powszednie do godz. 15.00 pod nr 
tel. 695 650 914 lub na email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl 
Kurs trwa średnio 2 miesiące (16 spotkań), każda z edycji kończy 
się oficjalnym wręczeniem certyfikatów ukończenia kursu w Ra-
tuszu Miejskim. Szkolenie dla kobiet jest bezpłatne. 

Szósta edycja odbywać się będzie w Zespole Szkół nr 3 przy 
ul. Nanickiej 22 (mała sala) w poniedziałki i środy w godz. 20.30 
– 21.30. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktora sa-
moobrony i kickboxingu, Rafała Karcz, a część teoretyczną pro-
wadzi Zenon Hinca - komendant Straży Miejskiej. 

Kurs wzbogacony jest także o zajęcia z pierwszej pomocy przed-
medycznej, które prowadzi ratownik medyczny - Tomasz Groth.

Kolejny kurs samoobrony

Przydatne
umiejętności

Szósta edycja bezpłatnego kursu samoobrony, 
organizowanego przez Urząd Miejski w Wejherowie 
oraz wejherowską Straż Miejską, rozpocznie się na 
początku stycznia 2017 roku. Do tej pory (od wrze-
śnia 2015 r.) przeprowadzono pięć edycji kursu. 

AKTUALNOŚCI
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Konferencję otworzy-
li: starosta powiatu wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius 
oraz powiatowy lekarz we-
terynarii w Wejherowie dr 
Wojciech Trybowski (na 
zdjęciu obok).

- Temat dzisiejszej kon-
ferencji jest bardzo aktual-
ny i ważny, co potwierdzają 
sygnały ze strony miesz-
kańców naszego powiatu 
- powiedziała starosta Ga-
briela Lisius.

Konferencję prowadził 
kierownik Referatu Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie An-
drzej Papke.  Na program 
spotkania złożyło się pięć pre-
lekcji oraz film edukacyjny. 

Odbyła się także dys-
kusja uczestników, wśród 
których znaleźli się samo-
rządowcy, komendanci służb 
inspekcji i straży, przedsta-
wiciele ochotniczych stra-
ży pożarnych, nadleśniczy 
nadleśnictw w powiecie wej-
herowskim, przedstawicie-
le izb rolniczych, doradztwa 
rolniczego i agencji rolnych, 
lekarze weterynarii, sołtysi z 
powiatu wejherowskiego, a 
także hodowcy trzody chlew-
nej i producenci żywności.

- Afrykański Pomór Świń  
jest groźną chorobą, której 
nie można zwalczyć, ale moż-

Podczas uroczystości w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wręczono listy gratulacyjne uczniom po-
wiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Dziesięciu uczniów pzostało stypendystami Prezesa Rady Ministrów 
na rok szkolny 2016/2017, natomiast 24 uczniów otrzymało stypendia unijne ze środków RPO WP 2014-2020 w 
ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego. Jedna ze stypendystek, Natalia Rosowicz uczennica ZSP nr 4 w 
Wejherowie uzyskała drugą lokatę w województwie. Gratulujemy.

Jak poinformował wi-
cestarosta wejherowski 
Witold Reclaf, do najważ-
niejszych tegorocznych za-
dań zalicza się przebudowę 
mostu przez rzekę Gościci-
nę w miejscowości Dąbrów-
ka Młyn oraz remont drogi 
powiatowej nr 213 na pięcio-
kilometrowym odcinku Ki-
sewo - Brzeźno Lęborskie. 
Łącznie w bieżącym roku 
zostanie przebudowanych 
oraz wyremontowanych ok. 

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego 
starosta Gabriela Lisius oraz przewodniczący Rady Powia-
tu Ryszard Czarnecki wręczyli księdzu Alojzemu Kąkolew-
skiemu, proboszczowi parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zwartowie złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przy-
znaną przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
wniosek starosty wejherowskiego.

Podczas ostatniej XXV sesji Rady Powiatu Wejherowskiego podsumowano realizację za-
dań w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu w 2016 roku. Radni wysłuchali 
też informacji na temat stanu środowiska naturalnego i jego ochrony na terenie powiatu.

Obrady Rady Powiatu Wejherowskiego po raz 25.

Drogi, ekologia, budżet

Stypendia dla najzdolniejszych

,,Afrykański Pomór Świń (ASF) realne za-
grożenie - zasady ochrony’’ to temat konfe-
rencji z cyklu „Bezpieczny powiat”, która 
odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Wejherowie 

Bezpieczny powiat

Groźna 
choroba świń

na jej zapobiegać poprzez 
wiedzę i działania prewen-
cyjne, na poziomie instytu-
cjonalnym oraz na poziomie 
hodowcy trzody chlewnej 
- informował powiatowy le-
karz weterynarii dr Wojciech 
Trybowski. Charakterystyki 
jednostki chorobowej u zwie-
rząt, jaką jest ASF dokonał 
pomorski lekarz weterynarii 
dr Paweł Niemczuk. 

O działaniach prewen-
cyjnych ze strony Inspekcji 
Weterynaryjnej mówiła lek. 
wet. Ewelina Bury - powia-
towy inspektor ds. zdrowia i 
ochrony zwierząt. Były też 
inne prelekcje.

Patronat honorowy nad 
konferencją objął wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich. 

21,4 km dróg powiatowych 
za ponad 14 mln zł.

Podczas tej samej sesji 
podjęto uchwały w spra-
wie zmiany budżetu powia-
tu wejherowskiego na rok 
2016, uchwalenia Roczne-
go Programu Współpracy 
Powiatu Wejherowskiego 
z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 
2017 rok. 
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WYDARZENIA

Poszukujemy pracownika do pracy biurowej, 
dwa, trzy razy w tygodniu, na umowę zlecenie.
 Wymagania:
-  znajomość obsługi komputera
-  dyspozycyjność
-  mile widziana znajomość języka niemieckiego
 Kontakt:
CV proszę wysyłać na adres e-mail: 
fes-wejherowo@eufundacja.eu

Fundacja 
Europejskie Spotkania

O G Ł O S Z E N I E

Zlot rozpocznie się o godz. 
13 w wejherowskim szpita-
lu, gdzie grupa rekonstruk-
torów Legion 501 spotka się 
z chorymi dziećmi. 

Otwarcie imprezy zapla-
nowano na godz. 15 przed 
ratuszem, gdzie w „gwiezd-
nej” scenerii prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt powita uczestni-
ków zlotu. 

Wykonane zostanie zdję-
cie uczestników zlotu, a po-
tem wszyscy przejdą do 
Filharmonii Kaszubskiej. 
Głównym punktem tego dnia 
będą premierowe projekcje 
filmu „Łotr 1. Gwiezdne woj-
ny - historie ”, o godz. 16.30 
i 19.30.

W Filharmonii Ka-
szubskiej przygotowano 
mnóstwo atrakcji dla mi-
łośników tego filmu, m.in. 
kiermasz książek, komik-
sów i pamiątek związanych 
z tematyką Gwiezdnych 
Wojen. Przygotowana zo-
stała strefa zabawy m.in. 
malowanie twarzy postaci z 
Gwiezdnych Wojen i „Kącik 
malucha” oraz strefa gier - 
planszowych, fabularnych, 

„Forcecon” w Wejherowie

Zlot Fanów 
Gwiezdnych Wojen

Rycerze Jedi, pochód Legionu, unikalne ekspozycje, strefa gier, 
kiermasz, a przede wszystkim premiera filmu „Łotr 1. Gwiezdne 
wojny - historie” - tak będzie wyglądał Zlot Fanów Gwiezdnych 
Wojen „Forcecon”, który odbędzie się 15 grudnia w Wejherowie. 
Tego dnia wejherowski rynek z pomnikiem Jakuba Wejhera vel 
Lorda Vadera oraz Filharmonia Kaszubska zamienią się w świat 
z Gwiezdnych Wojen. 

konsoli. O godz. 21.30 roz-
pocznie się konkurs na naj-
lepsze przebranie. 

Jednocześnie w godz. 
16.30-20.30 w sali konfe-
rencyjnej WCK odbywać 
się będą prelekcje i wykła-
dy, a w godz. 18.45-22.15 
przeprowadzony zostanie 
konkurs wiedzy o sadze 
Gwiezdnych Wojen. Zakoń-
czeniem zlotu będzie uro-
czyste wyjście Legionu 501 
z Filharmonii oraz odegra-
nie marszu imperialnego. 

Organizatorami są 
Urząd Miejski w Wejhero-
wie i Fundacja Ochrony i 
Promocji Zabytków Pomo-
rza „Pro turris”. 

Patronat medialny spra-
wuje m.in. „Puls Wejherowa”.

norowego Dawcy Krwi w 
Wejherowie. Więcej na te-
mat PCK i krwiodawstwa 

można się dowiedzieć, zaglą-
dając na stronę: 

www.krm.now.pl

Ofiarnie oddają krew potrzebującym

Najpiękniejszy dar

W spotkaniu wzięli 
udział: starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiń-
ski, a także Marek Olczy-
kowski - prezes Oddziału 
Rejonowego PCK w Gdyni 
i Ewa Trocka - przewod-
nicząca Klubu Honorowego 
Dawcy Krwi w Wejherowie. 
Uroczystość prowadził Szy-
mon Piotrowski.

Zebrani wysłuchali infor-
macji na temat działalności 
Oddziału Rejonowego PCK 
oraz działalności Klubu Ho-

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Honorowego Krwiodawstwa w 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyło 
się uroczyste spotkanie krwiodawców z Wejherowa i powiatu wej-
herowskiego. Najaktywniejszych krwiodawców wyróżniono od-
znakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne i dłu-
goletnie oddawanie krwi Odznakę Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi, przyznaną przez Zarząd Pomorski Oddziału 
Okręgowego PCK, otrzymali. 
- odznaczenia I stopnia o: Andrzej Sopek, Robert Czy-
żewski, Dariusz Pikron (I i II), Marek Kierznikowicz, Sla-
womir Drabik i Arkadiusz Magrian. 
- odznaczenia II stopnia:  Piotr Kreft i Alicja Motyl
- odznaczenia III stopnia: Grażyna Kuchta, Robert Lan-
kowski, Ryszard Borski, Michał Piotrowicz i Beniamin 
Kirszling. 

W Filharmonii i w Muzeum

Spotkania z muzyką
Jak co roku,  prezy-

dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt w prezen-
cie świątecznym zaprasza 
mieszkańców  na Koncert 
Wigilijny. Gościem wieczoru 
będą muzycy Polskiej Fil-
harmonii Kameralnej So-
pot pod dyrekcją maestro 
Wojciecha Rajskiego. 

Koncert odbędzie się 18 
grudnia o godz. 19.00, a 
bezpłatne bilety rozprowa-
dzane są od wczoraj 7.12 w 
kasach WCK. 

 * * *
W Muzeum Piśmiennic-

twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 
10 grudnia o godz. 18.00 od-
będzie się jubileuszowy 50. 
koncert z cyklu Spotka-
nia z muzyką kaszub p.t. 
CZĄDË ROKÙ. W progra-
mie wieczoru zabrzmią pie-
śni kompozytorów z Kaszub 
i Pomorza w wykonaniu ar-
tystów, będących gośćmi 
cyklu w latach 2002-2016. 
Wstęp wolny. 

 * * *
W święto Trzech Króli 

6 stycznia 2017 r. Wejhe-
rowskie Centrum Kultury 

zaprasza do wysłuchania 
i śpiewania kolęd, które 
swój rodowód mają w XVIII 
wieku. Zostały wybrane ze 
zbioru „Pastorałki i kolędy 
z melodyjami, czyli piosenki 
wesołe ludu w czasie świąt 
Bożego Narodzenia po do-
mach śpiewane z dodatkiem 
pieśni przygodnych w ciągu 
roku używane”. W koncer-
cie „Wejherowskie Betle-
jem” wezmą udział dzieci i 
młodzież ucząca się w WCK 
i nie tylko.

Bilety do nabycia już 
wkrótce w WCK.
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KULTURA

Promocje nowych książek w muzeum

Jakub Wejher
i archeologia

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie odbyły się promocje dwóch wydawnictw, które łączy 
tematyka historyczna, w dodatku związana z Pomorzem, powiatem 
wejherowskim i samym Wejherowem.

Na promocję książ-
ki pt. „Jakub, Mikołaj 
i Ludwik Wejherowie 
mężowie stanu Prus Kró-
lewskich i dowódcy woj-
skowi Rzeczypospolitej” 
prof. Józefa Włodarskie-
go, mieszkańców zapro-
sił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
oraz dyrektor Wydawnic-
twa Uniwersytetu Gdań-
skiego Joanna Kamień. 
Przybyło wielu gości, m.in. 
naukowcy z Uniwersytetu 
z rektorem uczelni prof. dr 
hab. Jerzym Gwizdałą na 
czele. Obecna była również 
starosta Gabriela Lisius.

M.in. za przybliżenie 
postaci założyciela Wejhe-
rowaa oraz jego braci na 
tle XVII-wiecznej historii 
Prus Królewskich, prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
uhonorował prof. Józefa 
Włodarskiego statuetkę Ja-
kuba Wejhera.

Ciekawą publikacją, za-
prezentowaną w muzeum  
jest  też przewodnik „Ar-
cheologiczne zabytki Po-

Bogata oferta Biblioteki Powiatowej

Pierwsze urodziny

Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Barbara Gu-
sman w gronie licznych 
urodzinowych gości wspomi-
nała otwarcie placówki oraz 
pierwszy rok działalności. In-
formacje i zdjęcia pokazane 
podczas multimedialnej pre-
zentacji potwierdziły fakt, że 
oferta biblioteki jest bogata i 
ciekawa, a każdy od małych 
dzieci po seniorów moze tam 
znaleźć nie tylko książki.

Za wsparcie i współpracę 

Spotkania z autorami, lekcje biblioteczne dla dzieci, imprezy z oka-
zji Tygodnia Bibliotek i Nocy Bibliotek, ogólnopolskie Czytanie Quo 
Vadis, wernisaże, przedstawienia, konkursy, spotkania ze studenta-
mi Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a nawet spacery po Wejherowie 
- wszystkie te wydarzenia i wiele innych ciekawych imprez zorganizo-
wała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaledwie w ciągu 
roku funkcjonowania przy ul. Dworcowej 7. 

Dyrektor biblioteki Barbara Gusman (po lewej) odbierała gratulacje, życzenia i 
kwiaty, m.in. od słuchaczek Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

statuetkami „Przyjaciela Bi-
blioteki” uhonorowano prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta, przedstawi-
cieli Wejherowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
YMCA, prezesa fundacji „Me-
tropolia Dzieci” Agnieszkę 
Błażewicz, Beatę Frącko-
wiak - nauczycielkę ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, „Słonecz-
ne Przedszkole” w osobie 
dyrektora Mariusza Koza-
kiewicza oraz Kingę Kraj-

kowską, która prowadzi 
teatr „Pod napięciem” w ZSP 
nr 2 (zdjęcie poniżej). Wręczo-
no także nagrody „Czytelni-
ka Roku”. Nagrody wręczali 
starosta powiatu Gabriela 
Lisius i członek Zarządu Po-
wiatu Jacek Thiel.

W części artystycznej Bo-
gna Zubrzycka z WUTW  
YMCA zaprezentowała 
swoje wiersze. Dla wszyst-
kich zaśpiewała Weronika 
Korthals.                              AK.

Więcej zdjęć na:   facebook.com/PulsWejherowa

Od lewej: Michał Jeliński z Urzędu Miejskiego prof. Józef Włodarski  i prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt podczas wręczania autorowi książki dyplomu oraz 
Statuetki Jakuba Wejhera.

morza. Województwo 
pomorskie”, wydany przez 
Wydawnictwo Region i Fun-
dację Ochrony i Promocji Za-
bytków Pomorza „Pro turris”. 

Autorzy: Jarosław Ell-
wart (autor książek krajo-
znawczych) i Piotr Kalka 
(archeolog) opisują w nim 
miejsca, w których znajdo-
wały się grodziska, cmen-
tarzyska,  kamienne kręgi, 
skanseny archeologiczne. 

Niektóre obiekty znajdu-
ją się na terenie powiatu 
wejherowskiego, a dzięki 
przewodnikowi można się 
dowiedzieć, jak do nich do-
trzeć. Kurhany w Lewinie 
(gmina Linia), grodzisko na 
Zamkowej Górze pod Wej-
herowem oraz nad jeziorem 
w miejscowości Orle (gmina 
Wejherowo) to tylko niektó-
re tajemnicze miejsca, opisa-
ne w tej książce.                      AK.

Jarosław Ellwart i Piotr Kalka, autorzy przewodni-
ka „Archeologiczne zabytki Pomorza”.
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IDĄ ŚWIĘTA

Ich losy były i wciąż są 
dramatyczne.  Dla rodaków 
spędzających święta na daw-
nych Kresach takie wyrazy 
wsparcia i zwykłej życzliwo-
ści są bardzo potrzebne. Dla-
tego dzieci z Zespołu Szkół 
nr 3 w Wejherowie przygo-
tują dla nich kartki z życze-
niami świątecznymi. 

Poprzednia edycja w Wej-

Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz wolontariusze, pracujący na terenie Wejherowa zapra-
szają mieszkańców do udziału w kolejnej edycji akcji „Rodacy Bohaterom”. Zbieramy świą-
teczne paczki, które zostaną przekazane starszym ludziom, kombatantom Armii Krajowej, 
żyjącym na Kresach, będącym w ciężkiej sytuacji materialnej, osobom na ogół samotnym. Po-
darujmy im słowa otuchy i naszej pamięci zwłaszcza, że przed nami Boże Narodzenie!

herowie zakończyła się suk-
cesem, udało zebrać się 130 
kg produktów oraz ok. 100 
kartek z życzeniami. W całej 
Polsce w ub. roku zebrano 50 
ton paczek, które pojechały 
do żołnierzy na Kresy. 

- Spotkania były ogrom-
nie wzruszające. Dzię-
ki „Rodacy Bohaterom” 
pokazujemy zasłużonym 

weteranom AK, że o nich 
pamiętamy, że dziękujemy 
za ich poświęcenie i chcemy 
choć trochę ułatwić im sta-
rość - mówią organizatorzy.

Paczki świąteczne dotrą 
do: Stowarzyszenia Żołnie-
rzy AK na Białorusi, Klu-
bu Weteranów AK w Wilnie 
Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów na Litwie Sto-

Akcja w Wejherowie trwa od 1 do 16 grudnia 2016
Miejsca zbiórki paczek oraz produktów: 
Hotel Marmułowski, ul. 12 Marca 207 

codziennie, od 7.00 do 22.00

Szczególnie potrzebne są:  kawa, herbata, kakao, olej, 
makaron, cukier, owoce w puszkach, słodycze, itp. 

Potrzebne są także bożonarodzeniowe kart-
ki z życzeniami oraz świąteczne opłatki.

warzyszenia Wrzesień’39, 
Lwowskiego Towarzystwa 
Polskich Kombatantów i 
Osób Represjonowanych

Głównym organizatorem 
akcji jest Stowarzyszenie 
Odra-Niemen. Koordynacją 
zbiórki w Wejherowie zaj-
muje się Rozalia Mucha 
(roza.cichowska@wp.pl, tel. 
514 822 550).

Pomoc dla Polaków na Kresach

Świąteczna akcja

O G Ł O S Z E N I E

Jarmarki, kierma-
sze, akcje charytatyw-
ne - takie wydarzenia 
organizowane są przed 
Świętami Bożego Na-
rodzenia w miastach i 
gminach powiatu wej-
herowskiego.

W następną niedzielę 18 
grudnia br. w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Luzinie od-
będzie się coroczna impreza 
„Boże Narodzenie na Kaszu-
bach”. Wójt Gminy Luzino ser-
decznie zaprasza na kiermasz 
oraz przegląd stołów bożona-
rodzeniowych, zaplanowany 
w godzinach 15.00-19.00.

Natomiast w najbliższą 
sobotę 10 grudnia w Parku 
Wiejskim w Bożepolu Wielkim 
odbędzie się II Gminny Kier-
masz Bożonarodzeniowy, 
na który zaprasza wójt Gminy 
Łęczyce oraz Gminna Instytu-
cja Kultury. Na kiermaszu pod 
hasłem „Idą Święta” będzie 
można kupić m.in. ozdoby 
choinkowe i stroiki.

Kiermasze
świąteczne

W dniach 12-14 grudnia w godzinach 12.00-17.00, 
w sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Po-
licealnych przy ul. Dworcowej 5 w Wejherowie odbędzie 
się Świąteczny Kiermasz Charytatywny.

Kiermasz
charytatywny

Mikołajki
na rynku

Dużo radosci dostarczyła dzieciom zabawa na 
wejherowskim rynku 6 grudnia. Wystarczyło spoj-
rzeć na roześmiane buzie uczestników, żeby upew-
nić się, że impreza z okazji dnia Świętego Mikołaja 
jest  bardzo udana i potrzebna.     Fot. Urząd Miejski
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UROCZYSTOŚCI

Życzenia i kwiaty przekazał pani Jadwidze dyrektor 
Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Gdańsku  Jarosław Pergoł wraz z kierow-
nikiem placówki terenowej KRUS w Wejherowie Jadwigą 
Klińską. Stulatka otrzymała również  list od prezesa KRUS 
z gratulacjami i życzeniami oraz decyzją o przyznaniu doda-
tek emerytalny dla stulatki. 

Jubilatce złożyli wizytę również przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy Szemud - przewodnicząca Rady Gminy 
Szemud Aleksandra Perz oraz wójt Gminy Szemud Ry-
szard Kalkowski, który przekazał pani Jadwidze list gra-
tulacyjny, prezent oraz kwiaty. 

Państwo Urszula i Sta-
nisław Bladowscy zostali 
zaproszeni na uroczystość z 
okazji 60-lecia związku mał-
żeńskiego. Pozostałe siedem 
par obchodziło Złote Gody, 
czyli 50-lecie małżeństwa. 
Są to: Krystyna i Joachim 
Badura, Irena i Henryk 
Dawidowscy, Barbara i 
Stanisław Harasiuk, Kry-
styna i Zygmunt Hazuka, 
Teresa i Jerzy Grzelczak, 

Mammobus przyjedzie 
już dziś (8 grudnia) do Luzi-
na i stanie przy Hali Widowi-
skowo-Sportowej, przy ul. 
Mickiewicza 22. Również 8 
grudnia mammobus poja-
wi się w Lini, na placu przed 
Urzędem Gminy. 

Badanie mammograficzne 
w ramach Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi jest 
bezpłatne dla kobiet w wieku 
50-69 lat (co 2 lata). Nie jest wy-
magane skierowanie lekarskie. 

Bezpłatne badania dla pań 
w wieku 40-49 oraz 70-75 lat, 
realizowane jest z Funduszy 
Norweskich. Wymagane jest 
skierowanie lekarskie. 

Luzino i Linia

Badania

Jubileusz w Będargowie

Pani Jadwiga 
przeżyła sto lat

Mieszkanka Będargowa, pani Jadwiga 
Labudda urodziła się w listopadzie 1916 ro-
ku. Z okazji setnych urodzin jubilatkę od-
wiedzili goście.

Jadwiga Labudda i jej goście z KRUS: dyrektor Jaro-
sław Pergoł i kierownik placówki Jadwiga Klińska.

Osiem par jubilatów świętowało małżenskie jubileusze w Pałacu Przebendowskich i Key-
serlingków w Wejherowie. Jubilaci otrzymali z rąk prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP.

Antonina i Ryszard Ryn-
kowscy oraz Krystyna i 
Konrad Wiercińscy.

Prezydent Wejhero-
wa pogratulował jubila-
tom długoletnich związków 
małżeńskich i w imieniu 
Prezydenta RP wręczył im 
„Medale za długoletnie po-
życie małżeńskie”, a także 
upominki i kwiaty.

- Cieszę się, że mogę Pań-
stwu pogratulować i podzię-

kować za wspólne życie w 
długoletnim związku mał-
żeńskim. Dzisiejszy świat 
się zmienia. Współczesne 
małżeństwa z różnych po-
wodów nie są tak stabilne, 
a młodzież nie garnie się 
do związków małżeńskich. 
Dziękuję Państwu za wspól-
nie przebytą drogę - powie-
dział prezydent. Krzysztof 
Hildebrandt podkreślił, że 
wśród jubilatów znajdują się 

osoby, z którymi osobiście 
współpracował w różnych 
etapach swego życia i dlate-
go ta uroczystość ma dla nie-
go charakter szczególny.

W części artystycznej dla 
seniorów zaśpiewała mło-
dzież z Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie: Magdalena Gorczyca, 
Klaudia Kułakowska i 
Bartosz Dopke.

Małżeńskie jubileusze

Ponad pół wieku razem

Przedświąteczne spotkanie Stowarzyszenia „Barka”

Życzenia i podziękowania
Uroczyście i świątecznie było na spotka-

niu opłatkowym członków Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bar-
ka” w Wejherowie oraz ich gości.

W uroczystości udział wzięli m.in.: starosta Gabrie-
la Lisius, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz i wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa Sło-
wi, oraz ks. proboszcz z Koleczkowa, Roman Naleziński. 

Prezes SPON „Barka” Wojciech Kaczkowski podzięko-
wał gościom za przybycie, a także darczyńcom, którzy wspie-
rali działalność stowarzyszenia.

Jak co roku, spotkanie opłatkowe SPON „Barka” miało 
bogatą oprawę muzyczną. Dla uczestników wystąpił Chór 
Męski „Harmonia” z Wejherowa oraz zespół „Koleczkowia-
nie” z Szemuda. Z okazji nadchodzącego Bozego Narodzenia 
wszyscy składali sobie świąteczne życzenia.

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/powiatwejherowski

Fot. Urząd Miejski
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KULTURA

W Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Wej-
herowie zakończono 
uroczyście X Powiato-
wy Konkurs Czytelni-
czy - 70 lat Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół powia-
tu wejherowskiego Podczas 
uroczystości wręczono na-
grody laureatom konkursu 
wiedzy o historii i działal-
ności MBP w Wejherowie 
oraz konkursu plastyczne-
go. Nagrody otrzymali też 
autorzy najlepszych prezen-
tacji o historii i działalności 
wejherowskiej biblioteki im. 
Aleksandra Majkowskiego.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody

Powiatowy Konkurs Czytelniczy

Spotkania są wyni-
kiem porozumienia mię-
dzy DPS w Wejherowie a 
Stowarzyszeniem Plasty-
ków im. Stefania Lewiń-
skiego, działającym przy 
Zrzeszeniu Kaszubsko-
-Pomorskim odział Wej-
herowo. porozumienie 
podpisały: Alicja Hilla - 
dyrektor DPS oraz Teresa 
Uzdrowska - prezes Sto-
warzyszenia Plastyków. 

Porozumienie ma cha-
rakter wolontariacki i ma na 
celu prowadzenie spotkań 
w ramach  terapii zajęcio-
wej, w których uczestniczą 
członkowie stowarzyszenia 
i mieszkańcy domu. 

Odbywające się w so-
boty spotkania  są formą 
integracji społecznej, ma-
jącej na celu organizowa-

W Domu Pomocy Społecznej

Terapia 
zajęciowa

W każdą sobotę w Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Przebendowskiego 1 w 
Wejherowie odbywają się spotkania Sto-
warzyszenia Plastyków spod szyldu ZKP. 

nie zajęć plastycznych dla 
mieszkańców, w tym rów-
nież  niepełnosprawnych. 
Organizatorom zalezy na 
stworzeniu tym osobom 
możliwości uczestnicze-
nia w normalnym życiu,  
w których uczestniczą peł-
nosprawni oraz na kształ-
towaniu więzi między 
społecznością lokalną.

O G Ł O S Z E N I E

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI

O G Ł O S Z E N I A

Business Centre Club co 
roku przyznaje statuetki i 
nagrody w konkursie „Lider 
Polskiego Biznesu”. Finał 
konkursu i ceremonia wrę-
czenia statuetek odbywa 
się podczas Wielkiej Gali 
Liderów Polskiego Biznesu 
w Teatrze Wielkim w War-
szawie i ma już ponad dwu-
dziestoletnią tradycję.

Dodatkową imprezą jest 
aukcja dzieł sztuki BCC, z 
której dochód przeznaczo-
ny jest na działalność cha-
rytatywną Business Centre 
Club. Właśnie na tej aukcji 
będzie można zobaczyć i ku-

21 stycznia 2017 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w 
Warszawie odbędzie się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. 
W imprezie towarzyszącej weźmie udział wejherowianka, Longina 
Wysocka oraz jej obrazy, w dodatku w znakomitym towarzystwie.

W skład pracy weszły 
rozdziały wcześniej opubli-
kowanych książek B. Brezy 
- fragmenty monografii „Hi-
storia Wejherowa” pod red. 
J. Borzyszkowskiego oraz 
„Dzieje gminy Wejherowo”, 
pod red. B. Brezy. Wspo-
mniane książki zostały wy-
dane dzięki finansowemu 
wsparciu miasta oraz gminy 
Wejherowo.  

Podczas obrony nawią-
zywano do wielu ciekawych 
wątków z dziejów Wejhero-
wa i okolicy. Prof. J. Kutta 
m.in. apelowal, aby poznać 
dalsze losy wejherowian, 

Ciekawe lata międzywojenne

Doktorat z historii 
Wejherowa i okolic

„Historia miasta i gminy Wejherowo w okresie międzywojennym” 
to temat pracy doktorskiej Bogusława Brezy, którą były dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej obronił 
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

pić dwa obrazy znanej wej-
herowski artystki, Longiny 
Wysockiej, która osobiście 
weźmie udział w imprezie.

- Bardzo się cieszę, że mo-
je prace zostały dostrzeżone 
i wyróżnione, a w dodatku 
zostaną przeznaczone na 
szczytny cel  - mówi Longina 
Wysocka, która w tym roku 
obchodziła 25-lecie twórczo-
ści. - Czuję satysfakcję tym 
bardziej, że pośród wysta-
wionych na aukcji obrazów 
są prace wybitnych artystów, 
na przykład Franciszka Sta-
rowieyskiego i Wiktora Zina.

Na aukcji w Teatrze Wiel-

kim w Warszawie będzie 
można kupić dwa obrazy L. 
Wysockiej: „Słoneczniki” i 
„Pasja”. Gratulujemy!

prawdopodobnie współpra-
cowników burmistrza Teo-
dora Bolduana, ujętych na 
specjalnej liście gończej 
przez hitlerowców. Czy uda-
ło im się przeżyć wojnę? 
Gdzie się ewentualnie ukry-
wali? Jest to tym bardziej 
interesujące, że do bliskich 
współpracowników T. Boldu-
ana należało też kilku wej-
herowskich Niemców, a do 
sukcesów burmistrza trzeba 
zaliczyć m.in. rozbicie poli-
tycznej jedności społeczności 
niemieckiej w Wejherowie.

 Obrona pracy doktorskiej 
B. Brezy była potwierdze-

niem bogactwa naszych lo-
kalnych dziejów, mogących 
stanowić przedmiot wielu 
naukowych badań.

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

Obrazy L. Wysockiej
na aukcji w stolicy

        Wójta Gminy Łęczyce
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 

zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 199 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/24/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 
23 marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w 
obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 16 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, 
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w dniach: poniedziałek od 7.30. do 17.00, wtorek - czwartek 
od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się dnia 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu lub prognozie od-
działywania na środowisko planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: sekretariat@leczyce.pl z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r.

 Łęczyce, dnia 8 grudnia 2016 roku

     Wójta Gminy Łęczyce
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu cz. działki nr 93/9 i działki nr 105/1 w obrębie 

geodezyjnym Bożepole Małe, gmina Łęczyce,
 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.12.2016r. do 06.01.2017 

w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 19.12.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycach o 
godz. 9.00

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. 
U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. 
poz. 353 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2017r.

 Łęczyce, dnia 8 grudnia 2016 roku

O G Ł O S Z E N I E O G Ł O S Z E N I E
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EDUKACJA

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

W konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół muzycznych  
z Wejherowa i Trójmiasta, 
jak i również z całej Polski. 

Uczniowie szkół mu-
zycznych zaprezentowali 
programy, składające się z 
utworów różnych epok, od 
baroku do współczesności. 
Wykonawców oceniało ju-
ry pod przewodnictwem dr 
hab. Pawła Rydla z Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku.

Uczniowie naszej szko-
ły otrzymali następujące 
lokaty: III miejsce Agata 
Sulborska, uczennica pa-
ni Elżbiety Lieder (obie 
na zdjęciu) oraz wyróżnie-
nie - Zbigniew Trusewicz 
(na zdjęciu przy fortepia-
nie), uczeń pani Urszuli 
Zakrzewskiej. 

Gratulujemy sukcesów i 
życzymy kolejnych.

Konkurs został zorgani-
zowany po raz 11. przez Pań-
stwową Szkołę Muzyczną I 
st. im. F. Chopina w Wej-
herowie oraz Stowarzysze-
nie Miłośników Muzyki przy 
PSM I st. w Wejherowie. 

W rywalizacji drużyn 
ośmiu szkół powiatowych 
najlepsi okazali się uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejherowie. 
Drużyna „Elektryka” zdoby-
ła I miejsce na Olimpiadzie 
Wiedzy o Kaszubach i Po-
morzu, ale także nagrodę za 
najlepszą prezentację o na-

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

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

REKLAMY 
I

OGŁOSZENIA

W  PULSIE 

WEJHEROWA

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 
okazali się najlepsi spośród uczestników XVII Olimpiady Wiedzy o 
Kaszubach i Pomorzu, która odbyła się w I  Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Ksiąząt Pomorskich w Rumi.

Górą wejherowski  „Elektryk”

Wiedzą wszystko 
o Kaszubach

szym regionie. Reprezentant 
tej szkoły, Wojciech Skierka 
zajął I miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej. Dodajmy, że 
opiekunem zwycięskiego ze-
społu jest nauczycielka geo-
grafii w ZSP nr 2, Barbara 
Zabłońska.

Drugie miejsce w konkur-
sie zajęli uczniowie I LO w 

Rumi, a trzecie - reprezen-
tacja Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Rumi (II LO).

Nagrody laureatom 
wręczał Wojciech Ryba-
kowski, członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskie-
go oraz dyrektor I LO im. 
Książąt Pomorskich, Lucy-
na Penkowska.

Muzyka Krajów Nadbałtyckich

Konkurs pianistyczny
w Szkole Muzycznej

W Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Wej-
herowie odbyła się XI edycja Konkursu Pianistycznego „Muzyka 
Krajów Nadbałtyckich”. Młodzi uczestnicy zaprezentowali swoje 
umiejętności i talent, a było co podziwiać.
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SPORT

W rywalizacji wzięło 
udział ponad 110 zawodni-
czek z całego powiatu. 

Kolejne miejsca zajęły dru-
żyny: II miejsce – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Wejherowie, III miejsce - ZSP 
nr 1 w Rumi, IV miejsce - ZSP 
w Redzie, V miejsce - ZSP nr 
3 w Wejherowie.

Organizatorami zawo-
dów byli: Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie 
oraz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Rumi.

Wejherowianie byli lepsi, 
ale i tak nie potrafili zwycię-
stwa „dowieźć” do końca. W 
41.minucie zdobyli gola, a w 
93.minucie padło wyrówna-
nie. Gryfici mieli też parę in-
nych dogodnych sytuacji, ale 
skuteczność też im szwan-
kowała. Praktycznie cały 
początek spotkania to prze-
waga żółto-czarnych. W dru-
giej połowie goście próbowali 
przejąć inicjatywę na boisku. 

Obrońcy i bramkarz sku-
tecznie radzili sobie z ataka-
mi zambrowiczan i potrafili 
także skontrować rywali, ale 
zatrzymywali się na bram-
karzu. W 79.minucie 19-let-
ni Klimczak strzelił prosto w 
bramkarza. Potem Ciechań-

Piłka nożna

Gryf  spadkowy
Wejherowscy piłkarze drugoligowi koń-

czą obecny rok bez zwycięstwa. W ostatnim 
meczu podzielili się punktami z Olimpią 
Zambrów 1:1. Bramkę dla Gryfa zdobył M. 
Marczak.

ski zadryblował się i obrońca 
Olimpii odebrał mu piłkę. W 
doliczonym czasie gry przy-
padkowo odbita piłka trafiła 
do napastnika Olimpii, a ten 
wpakował ją do siatki Ferry. 

Na początku spotkania 
Radosław Michalski, prezes 
Pomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej, wręczył preze-
som WKS „Gryf” Wejherowo 
srebrną tarczę z okazji 95-le-
cia założenia klubu. 

Gryf Wejherowo: Ferra - 
Mońka, Szur, Brzuzy, Dampc 
- Tomczak (Wicon), Łysiak, 
Kołc, Klimczak -Chwastek - 
Marczak (Ciechański).

Kolejny mecz na Wzgórzu 
Wolności odbędzie się już w 
rundzie wiosennej. 

Piłka ręczna. Mistrzostwa Powiatu

Najlepsza drużyna z ZSP nr 4
Szczypiornistki z ZSP nr 4 w Wejherowie wygrały Finały Mistrzostw Powiatu Wejhe-

rowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 

W najbliższą sobotę 10 grudnia na hali sportowej Zespołu 
Szkół w Lini rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej Weteranów kat. 50+ (1966 
i starsi). W grupie „A” od godz. 10 zagrają: Sokół Ełganowo, MKS 
Władysławowo, Gmina Wejherowo, AD Dąbrówka Linia, Wiarus 
Bytów.  Od godz. 12 w grupie „B” zagrają: Weterani Starogard 
Gdańsk, Gmina Puck, Słupsk, AP Marko-Gol Gdańsk.

Pierwsze minuty, to pro-
wadzenie Tytanów, a późnij 
było już tylko gorzej. Rywale 
postawili bardzo mocną obro-
nę, przez którą Tytani nie 
mogli się przedrzeć. Po 25 mi-
nutach goście prowadzili 6:14. 
Przed przerwą Tytani zerwali 
się do gry, i zmniejszyli prze-

Piłka ręczna 

Tytani bez zwycięstwa
Na własnym parkiecie Tytani przegrali ze Szczypiorniakiem 

Olsztyn 27:40. Drużyna z Wejherowa jest osłabiona wieloma kon-
tuzjowanymi zawodnikami i już przegrywa piąty raz z rzędu. 

wagę gości do pięciu goli.
W drugiej połowie, goście 

nie pozwolili Gospodarzom 
na wiele. Dominowali przez 
resztę spotkania i dokładali 
kolejne bramki.

- Czterech kluczowych gra-
czy ma kontuzję, resztę też do-
padły jakieś choroby i drobne 

urazy. Do tego dochodzi sła-
ba frekwencja na treningach 
i tak to wygląda. Na dzień 
dzisiejszy nie mamy zdrowia, 
żeby zagrać spotkanie na 
przyzwoitym poziomie. For-
macja defensywna praktycz-
nie nie istniała - ocenił trener 
Paweł Paździocha.

Piłka nożna. Linia

Turniej weteranów

W Luzinie odbyły się 
I Mistrzostwa Pomorza 
Drużyn Sołeckich LZS 
o Puchar Wojewody Po-
morskiego w halową pił-
kę nożną.

Zwyciężyła drużyna z Go-
ścicina z gminy Wejherowo. 
Puchar fair-play zdaniem 
sędziów otrzymał Strzepcz z 
gminy Linia.

LZS

Najlepsze 
Gościcino

Złote medale zdobyli: To-
biasz Roda kat. dzieci do 42 
kg pointfighting, Julia Kwi-
dzińska kat. kadet starszy 
do 55 kg pointfighting, Ma-
ja Walkusz kat. dzieci do 42 
kg pointfighting, Maja Wal-
kusz kat. kadet młodszy do 
42 kg pointfighting, Adam 
Wróbel kat. senior do 79 kg 
pointfighting, Adam Wró-
bel kat. senior do 84 kg po-
intfighting. 

Srebrne medale odebrali: 
Dorian Kupc kat. dzieci do 
28 kg pointfighting, Dorian 
Kupc kat. dzieci do 32 kg po-
intfighting, Julia Kwidziń-
ska kat. kadet starszy do 55 
kg light contact, Wiktoria 
Szmidt kat. kadet starszy 

Występujący w IV lidze pomorskiej drużyna KTS-
-K GOSRiT Luzino pokonała we własnej hali Salos 
Rumia 10-5. 

Drużyna gości przyjechała do Luzina wzmocniona aktualnym Mi-
strzem Polski księży Pawłem Jakimcio. Znakomita gra luzińskich ju-
niorek, a zwłaszcza Kasi Płotki, która zdobyła komplet punktów dało 
zwycięstwo drużyny. Punkty zdobyli: Katarzyna Płotka - 3, Magda 
Płotka – 2, Dariusz Michalak - 1,5, Krzysztof Gruszczyński - 3,5.

Tenis stołowy

Luzino wygrało 

Kickboxing

WSS gromi rywali
W czwartej edycji międzynarodowego tur-

nieju Muszynianka Cup w Nowym Sączu 
podopieczni Rafała Karcza z Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowe wywalczyli 15 
medali, w tym 6 złotych, 4 srebrne i 5 brą-
zowych.

do 60 kg pointfighting. 
Brązowe medale wywal-

czyli: Kacper Labudda kat. 
kadet młodszy do 42 kg po-
intfighting, Tobiasz Roda 
kat. dzieci do 37 kg point-
fighting, Julia Kwidzińska 
kat. kadet starszy do 60 
kg pointfighting, Wikto-
ria Szmidt kat. kadet star-
szy do 65 kg pointfighting, 
Adam Wróbel kat. senior do 
79 kg light contact.

Już 10 grudnia, bardziej 
doświadczona kadra, re-
prezentować będzie nasz 
region w zawodach w Zie-
lonej Górze. Wystartują: 
Zuzia Kalbarczyk, Paulina 
Stenka, Filip Stark, Miko-
łaj Herzberg i Rafał Karcz. 

Po dwóch dniach sportowej 
rywalizacji wygrała drużyna Je-
dynka Reda, która w wielkim fi-
nale, pokonała bardzo dobrze 
grających gospodarzy, KTS-K 

W Luzinie grali młodzi piłkarze
GOSRiT Luzino 1:0. 

Najlepsze drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe statuetki, meda-
le oraz sprzęt sportowy. Z okazji 
70 urodzin Ludowych Zespołów 

Sportowych, Piotr Klecha prezes 
pomorskiego LZS ufundował 
statuetkę dla najlepszej druży-
ny turnieju ze środowiska wiej-
skiego, którą otrzymał zespół 

GOSRiT Luzino. 
Najlepszym zawodnikiem 

został Mateusz Sell, najlepszym 
bramkarzem Jakub Karczewski 
z GOSRiT Luzino.

W Luzinie rozegrano czwarty międzynarodowy turniej Kaszub Cup. 
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OGŁOSZENIA  DROBNE

SPORT  i OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie należy wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl

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
Kupię kawalerkę lub małe 

mieszkanie na Os. 1000-lecia i 
okolice. Tel. 511 874 564 

 * * *
Sprzedam mieszkanie w cen-

trum Wejherowa 62 m kw. 2 pię-
tro, kuchnia w zabudowie. 

Tel. 534 234 513

WYNAJEM
Mieszkanie w centrum Wej-

herowa wynajmę. 
Tel. 692 115 879

SPRZEDAM
Sprzedam kilka płyt – muzy-

ka pop, rock, soul z lat 1970-80. 
Chętnie też kupuję płyty z tego 
typu muzyką, coś extra.

 Tel./sms 605 966 593
 * * *
Sprzedam piec węglowy SE-

KO 18 KW, stan bdb. Cena 700 zł. 
Tel. 694-706-250
 * * *
Sprzedam bardzo tanio pie-

cyk gazowy Junkers. 
Tel. 508 071 417
 * * *
Sprzedam tanio papugę żół-

tą z klatką. Tel. 789 431 218
 * * *
Oddam stolik pod telewizor, 

szary z półką szklaną. 
Tel. 789 431 218

Sprzedam krzesełko do kar-
mienia dziecka na kółkach, zie-
lone oraz matę edukacyjną dla 
dziecka z wiszącymi zabawkami 
i melodyjką (50 zł). 

Tel. 505 567 034
 * * *
Sprzedam dwuosobową so-

fę wypoczynkową w bardzo do-
brym stanie. Cena 100 zł.

Tel. 503 923 874 
 * * *
Sprzedam talerz-czaszę do 

montażu TV satelitarnej za 20 zł. 
Tel. 697 781 168
 * * *
Sprzedam wannę akrylową z 

uchwytami plus korek plus ba-
teria. Stan bardzo dobry. Cena 
250 zł. Tel. 58 778 17 35

 * * *
Sprzedam wersalkę finkę, 

mało używaną. Wejherowo. 
Tel. 500 582 694
 * * *
Sprzedam bardzo tanio pie-

cyk gazowy Junkers. 
Tel. 508 071 417

NAUKA
Lekcje fizyki i chemii (w tym 

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

Tel. 58 677 01 50

RÓŻNE
Proszę o kontakt dostawcę 

drewna opałowego z Chyloni. 
Tel. 730 025 386
 * * *
Kupię rusztowania. 
Tel. 730-025-386
 * * *
Sprzedam drewno opałowe 

pocięte, porąbane cena od 130 
zł za metr. Tel. 500 640 327

 * * *
Kupię drewno opałowe, ga-

łęziówkę twardą do pocięcia. 
Tel. 730 025 386

W turnieju głównym (open) zwyciężył Krzysztof Szwe-
min (Rekowo) pokonując w finale Mariusza Wołowieckie-
go (Gdańsk) 3:1. Trzecie miejsce zajął  Robert Wołowiecki 
(Gdańsk). W kategorii dziewcząt do 16 lat kolejne miejsca 
zajęły: Marta Zimnicka (Gdańsk),  Weronika Jarzębińska i 
Sofia Turkiewicz (obie Bolszewo). W kategorii chłopców do 
16 lat kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bohn (Rumia), Robert 
Szornak (Rumia), Adam Czerniowski (Gdynia).

Zawody rozegrano także w połączonej kategorii osób nie-
pełnosprawnych w której zwyciężył Zbigniew Skwarczyński 
2:0 pokonując Łukasza Goike (obaj Wejherowo).

Organizatorem zawodów było Integracyjne Stowarzysze-
nie Sportowe „START” Wejherowo.

Tenis Stołowy

Mistrzostwa
W Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie Śmie-

chowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Po-
wiatu Wejherowskiego w Tenisie Stołowym, 
z udziałem 61 zawodniczek i zawodników z 
Trójmiasta, Wejherowa, powiatu wejherow-
skiego oraz puckiego.

Marta Patok wywalczy-
ła brązowy medal, a Kornel 
Szalewski, Michał Wójcik, 
Juliusz Wcisło, Laura Chru-
ścik i Jakub Wójcik przegrali 
swoje walki o medale i zajęli 
miejsca tuż za podium. 

Judocy UKS Team Dra-
gon udanie startowali w 
XXVI Turnieju Judo im. An-
toniego Reitera. W turnieju 
wzięło udział 343 uczestni-
ków z 32 klubów. 

W kategorii młodziczek  
do 44 kg Agata Syska nie 
dała szans rywalkom i wy-
grała wszystkie walki przed 
czasem zdobywając pierwsze 
miejsce. Karolina Skwar-
ło (-38 kg) zajęła 5 miejsce 
a Jakub Wójcik (+56 kg) - 4 
miejsce.

Judo

Lwy z 
Wejherowa

Podczas turnie-
ju dzieci w judo „To 
my gdańskie lwy”, 
Zuzanna Syska z 
UKS Team Dragon 
Wejherowo, wygra-
ła wszystkie walki i 
zdobyła złoty medal. 
Bartek Piotrowski 
zajął drugie miejsce. 

Najlepsze tenisistki i prezes ISS „Start”, K. Ruchalski.
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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

Z POLICJI

W nocy z piątku na sobotę na drodze z Wejherowa do Cho-
czewa, w Tadzinie, 27-letni kierowca dostawczego renaulta, 
jadąc w kierunku miejscowości Mierzyno stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w drzewo. Pprawdopodobną przyczy-
ną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze. 

Śmierć na miejscu poniósł 25-letni pasażer, natomiast 
kierowca i drugi pasażer zostali przetransportowani do 
szpitala. Na miejscu wypadku obecny był prokurator, bie-
gły lekarz medycyny sądowej i biegły specjalista z zakresu 
rekonstrukcji wypadków drogowych. Kierowca był trzeźwy, 
jednak pobrano jego krew do analizy. Teraz sprawą zajmują 
się śledczy, którzy wyjaśnią okoliczności zdarzenia.

Tadzino. Auto na drzewie

Śmiertelny 
wypadek

Młody mężczyzna stracił życie w wypadku 
samochodowym, który wydarzył w miejsco-
wości Tadzino w powiecie wejherowskim.

Usłyszeli 64 zarzuty
Policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wejhe-

rowie pracując na sprawami kradzieży infrastruktury kolejowej na 
terenie gmin Linia i Choczewie ustalili, że za te przestępstwa od-
powiadają trzej sprawcy w wieku od 20 do 44 lat. Działali wspólnie, 
a ich łupem padały głównie szyny kolejowe oraz śruby i podkłady 
kolejowe, które sprzedawali w punktach skupu złomu. Mężczyź-
ni usłyszeli po 64 zarzuty dotyczące kradzieży. Dwaj z nich byli 
poszukiwani listami gończymi, więc trafią do aresztu śledczego.

Wieczorne potrącenie
Na ul. 3 Maja doszło do potrąceniau 46-letniej kobiety przez 

23-letniego kierowcę Fiata Seicento. Zdarzenie miało miejsce wie-
czorem. Kobieta prawdopodobnie wtargnęła na przejście dla pie-
szych bezpośrednio przed jadącego fiata. Kierowca był trzeźwy. 
Piesza została przewieziona do szpitala. 

Policja przypomina, ze aby poprawić swoje bezpieczeństwo 
na drodze, dobrze jest mieć na odzieży elementy odblaskowe. 
Nawet w mieście, to rozsądna konieczność. Poza terenem zabu-
dowanym po zmierzchu każdy pieszy ma obowiązek posiadać 
element odblaskowy (czytaj obok). 

Uderzył w drzewo
Na trasie Miłoszewo-Strzepcz w gminie Linia kierujący samo-

chodem marki VW LT na łuku drogi, prawdopodobnie stracił pa-
nowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. 
Przewoził 4 pasażerów, który nie odnieśli żadnych poważnych 
obrażeń ciała. Natomiast 37-letni kierowca został przetranspor-
towany do szpitala.

Agresywny ojciec
Policjanci z Wejherowa zatrzymali agresywnego 54-latka po-

dejrzanego o znęcanie się nad rodziną. Mężczyzna był pod wpły-
wem alkoholu i awanturował się. Okazało się także, że wielokrotnie 
wszczynał awantury, podczas których znęcał się psychicznie oraz 
fizycznie nad swoją 27-letnią córką. Za popełnione przestępstwa 
może spędzić w odosobnieniu nawet do 5 lat. 

Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór. Został on tak-
że zobowiązany do opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego loka-
lu oraz ma zakaz kontaktowania się i  zbliżania się do niej i do jej 
miejsca zamieszkania.

Okres jesienno-zimowy jest sporym wyzwaniem zarów-
no dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Szybko 
zapadający zmrok, częste opady, a przez to pogorszona wi-
doczność powoduje, że o wypadek nietrudno. Policjanci przy-
pominają, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas 
samych. Świetnym sposobem na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych jest noszenie przez elementów odblaskowych. Obec-
nie obowiązujące przepisy wymagają od pieszych, tak dzieci 
jak i dorosłych, by nosiły odblaski podczas poruszania się 
drogą po zmroku, poza obszarem zabudowanym.

Kierowcy, jadąc nieoświetloną drogą, w deszczu, często 
oślepieni światłem reflektorów innych samochodów, widzą 
tylko to, co rzuca się w oczy, co emituje bądź odbija światło. 
Badania pokazały, że nawet w dobrych warunkach pogodo-
wych, po zmroku, pieszy nienoszący odblasków jest widocz-
ny z odległości około 30 m. Nawet mały, pojedynczy element 
odblaskowy sprawia, że pieszy jest widoczny z odległości ok. 
130-150 m.

Jakie odblaski nosić? Na rynku dostępne są przeróżne ro-
dzaje odblasków: opaski, szelki, kamizelki, zawieszki i wiele, 
wiele innych. Każdy z nich spełnia swoją rolę, należy jednak 
pamiętać, że dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest nosić 
ich kilka - im jest ich więcej, tym więcej odbitego światła 
trafia do oczu kierowcy samochodu. 

Ważne jest też właściwe umieszczenie odblasków. Powin-
no się ich używać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka 
klatki piersiowej i pleców. Naprawdę warto!

Dla bezpieczeństwa pieszych

Odblaski mogą
uratować życie

Obowiązkowe używanie odblasków dotyczy 
pieszych poruszających się po zmroku w tere-
nie niezabudowanym. Zdrowy rozsądek podpo-
wiada, aby o odblaskach pamiętać nie tylko poza 
miastem i nie tylko z myślą o uniknięciu kary. 


