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Ukazuje się od 2011 roku

Modlitwa 
za Zmarłych

Sześć mierników pyłu zawieszonego zain-
stalowanych przez Urząd Miejski dokonuje 
już pomiarów. Na stronie internetowej miasta 
uruchomiano zakładkę, pozwalającą w przy-
stępnej formie śledzić pomiary na bieżąco. 

Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w Wej-
herowie to konieczność. Zainstalowany system jest 
odpowiedzią na wnioski mieszkańców, którzy chcą 
mieć dostęp do aktualnych danych na ten temat.                     

                                                                      Str. 3

Pomiary 
zanieczyszczeń
powietrza

Str. 8-9

wejherowo świętuje

Tradycyjna parada ulicami miasta (na zdjęciu deszczowe Święto Niepodległosci 2017), msza 
święta za Ojczyznę, pamiątkowe zdjęcie uczestników i śpiewanie pieśni patriotycznych - to 
niektóre punkty obchodów wyjątkowego święta 11 Listopada. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starosta wejherowski Gabriela Lisius zaprasza-
ją mieszkańców do wspólnego, świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Bądźmy tego dnia razem!  Wspólnie świętujmy Niepodległość!                      Str. 4-5 

100 lat Niepodległej
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AKTUALNOŚCI

Do wypadku drogowego 
doszło w Rybienku w gminie 
Gniewino. Na drodze zderzy-
ły się dwa pojazdy, Ford ga-
laxy z ciężarowym Manem, 
a właściwie jego przycze-
pą, która zjechała ze swoje-
go pasa ruchu i uderzyła w 
Forda. Policjanci szczegóło-
wo wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia. Kierująca fordem 
galaxy oraz jej pasażerka zo-
stały przetransportowane do 
szpitala. 

W Bożympolu Wielkim 
w gminie Łęczyce na drodze 
krajowej nr 6, 34-letni kie-
rowca bmw najprawdopo-
dobniej szarżował na śliskiej 
drodze i w trakcie wyprze-
dzania czołowo zderzył się z 
renaultem clio, kierowanym 
przez kobietę. W tym aucie 
jechało także 7-letnie dziec-
ko. W wyniku zderzenia za-
równo kierująca kobieta, jak 
i dziecko odnieśli poważne 
rany i zostali przetranspor-
towani do szpitala. 

Okazało się wkrótce, że 
nieodpowiedzialny kierow-

Niebezpiecznie na drogach powiatu 

Nieostrożność, brawura 
a nawet brak uprawnień

ca bmw, któremu nic się nie 
stało, nie miał uprawnień 
do kierowania samochoda-
mi. Policjanci z wejherow-
skiej drogówki zabezpieczyli 
miejsce wypadku, przepro-
wadzili oględziny wspólnie z 
technikiem kryminalistyki, 
aby wyjaśnić szczegółu tego 
wypadku.

Policjanci apelują o 
zachowanie szczególnej 
ostrożności. Kierowcy czę-
sto tracą czujność i nie 

zdejmują nogi z gazu. Wy-
starczy chwila nieuwagi, a 
najmniejszy błąd kierowcy 
może skończyć się zderze-
niem z innym pojazdem. 
Pamiętajmy także, aby 
prędkość pojazdu dostoso-
wać także do warunków 
drogowych, które teraz przy 
zmieniającej się jesiennej 
aurze, mogą nas zaskoczyć. 

Policja apeluje o rozsądek 
i ostrożność na drodze oraz 
kierowanie z wyobraźnią.

Podobnie jak w całej Polsce, na drogach powiatu wejherow-
skiego dochodzi do groźnych wypadków, których przyczyną jest 
na ogół nadmierna prędkość, brawura kierowców lub niezacho-
wanie przez nich należytej ostrożności, zwłaszcza w trudnych 
warunkach pogodowych.

Zderzenie samochodów na „szóstce”, w okolicy Bożego-
pola Wielkiego w gminie Łęczyce.

WAŻNE 
TELEFONY:

POgOTOWiE
58  677 61 02  

POLicjA 
58  672 97 22 
 
STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00

STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40

1 listopada, w uroczystość Wszystkich 
Świętych odszedł ksiądz Piotr Treder, pro-
boszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskie-
go w Łęczycach.

Świętej pamięci ksiądz Piotr Treder zmarł na zawał serca 
w wieku 53 lat, kilka dni przed swoimi urodzinami. 

Pochodzący z Sierakowic na Kaszubach (powiat kartuski) 
ksiądz Treder święcenia kapłańskie przyjął w 1992, a w Łę-
czycach posługiwał 17 lat, od 2001 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 listopada w ko-
ściele parafialnym w Łęczycach pod przewodnictwem 
dziekana gniewińskiego ks. kan. dra Mariana Miotka, 
natomiast dzisiaj, 8 listopada po porannej mszy św. ża-
łobnej w łęczyckim kościele, ks. proboszcz Piotr Treder 
zostanie pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w 
Sierakowicach. W tamtejszym kościele św. Marcina odbę-
dą się uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ks. 
biskupa Ryszarda Kasyny.

Proboszcz parafii w Łęczycach

Odszedł ks. Treder

K O N D O L E N C J E

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ks. Piotra Tredera
proboszcza parafii 

pw. św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach

Najszczersze wyrazy współczucia Parafianom i Bliskim
składają:

 Przewodniczący Rady 
  Powiatu Wejherowskiego

Ryszard Czarnecki 
wraz z Radnymi 

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami 

W niedzielę 4 listopada 
na ciało młodej kobiety na-
tknęły się osoby spacerujące 
w okolicach jeziora Morzycz, 
niedaleko Zakrzewa, także 
w gminie Linia.

- Na miejsce zdarzenia 
skierowani zostali funk-
cjonariusze prewencji i 
policjanci wydziału docho-
dzeniowo-śledczego Komen-
dy Policji Powiatowej w 
Wejherowie. Czynności nad-
zorował prokurator, a brał w 
nich udział biegły specjalista 
medycyny sądowej - wyjaśni-
ła asp. sztab. Anetta Potry-
kus, oficer prasowy KPP w 
Wejherowie. - Wkrótce zo-
stanie przeprowadzona sek-
cja zwłok. Policja wstępnie 
wyklucza udział osób trze-
cich w tym zdarzeniu.

W naszym powiecie nad bezpieczeństwem czuwało 81 po-
licjantów ruchu drogowego i 229 policjantów z innych pionów 
służbowych. W działania włączyli się także strażnicy miejscy 
z Wejherowa i Rumi. W okresie pięciu dni na terenie powiatu 
doszło do 28 kolizji i 3 wypadków drogowych.

W Rumi 1 listopada około południa doszło do awarii au-
tobusu miejskiego, który całkowicie zablokował wyjazd z ul. 
Górniczej na drogę krajową nr 6. Nie zabrakło kierowców, 
którzy wsiedli do swoich aut po spożyciu alkoholu. Policjanci 
zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Dzięki zaangażowa-
niu wielu policjantów w tym miejscu na drodze, ruch mi-
mo tak ogromnych trudności odbywał się płynnie. Policjanci 
nadzorowali także ruch osób pieszych i sprawdzali, czy są 
oni wyposażeni w elementy odblaskowe poza terenem zabu-
dowanym po zmierzchu. 

Podczas listopadowych działań w okolicach cmentarzy 
prowadzone były także kampanie profilaktyczne, w czasie 
których policjanci rozdawali odblaski w ramach akcji „Bądź 
widocznym patriotą”. 

Akcja  „Znicz”

Najważniejsze
bezpieczeństwo

W czasie tegorocznej akcji „Znicz 2018”, 
policjanci dbali o bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego. 

Linia

Znaleźli 
ciało 
kobiety

Od ponad tygodnia 
trwały poszukiwa-
nia zaginionej miesz-
kanki Lini. Bardzo 
młoda, bo dwudzie-
stoletnia kobieta wy-
szła z domu i ślad po 
niej zaginął. Nieste-
ty, doszło do tragedii.
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AKTUALNOŚCI

Pod koniec lutego br. pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podczas 
spotkania z radymi oraz z 
Tomaszem Nowakiem z 
Wejherowskiego Alarmu 
Smogowego zapowiedział 
uruchomienie systemu 
mierników do pomiaru za-
nieczyszczenia powietrza w 
mieście Zaproponował za-
kup przez Urząd Miejski i 
instalację na terenie mia-
sta czujników do pomiaru 
stężenia pyłów zawieszo-
nych PM 10 i PM 2,5, czyli 
podstawowych parametrów 
tzw. smogu.

KONIECZNY
MONITORING
- Stan naszego powierza 

jest ogromnie ważnym te-
matem, do którego od wie-
lu lat przywiązuję dużą 
uwagę - powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Konieczny jest 
zatem pomiar i stałe moni-
torowanie zanieczyszczenia 
powietrza w Wejherowie. 
Zainstalowany system jest 
odpowiedzią na wnioski 
mieszkańców, którzy chcą 
mieć dostęp do aktualnych 
danych na ten temat. Zależa-
ło mi, aby ten system został 
uruchomiony jeszcze przed 
sezonem grzewczym. 

Prezydent podkreślił, że 
pomimo ograniczeń zwią-
zanych z dokładnością po-
miarów, system ten pozwoli 
przekazywać mieszkańcom 
aktualne informacje, w cza-
sie rzeczywistym na temat 
zanieczyszczenia w różnych 
częściach miasta.

Czujniki dostarczyła 
firma TETABIT Sp. z o.o. 
Zakup wraz z montażem 
kosztował budżet miasta 
blisko 54 tys. zł.

Partnerem miasta w za-
kresie wyboru i instalacji 
całego systemu była Funda-
cja Regionalnego Monitorin-
gu Atmosfery Aglomeracji 
Gdańskiej (ARMAAG), któ-
ra od 25 lat tworzy sieć 

Sześć mierników pyłu zawieszonego zainstalowanych przez Urząd Miejski dokonuje już pomiarów. Na 
stronie internetowej miasta została uruchomiana specjalna zakładka, pozwalająca w przystępnej formie 
śledzić pomiary na bieżąco. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt, monitorowanie zanieczysz-
czenia powietrza w Wejherowie to konieczność. Zainstalowany system jest odpowiedzią na wnioski miesz-
kańców, którzy chcą mieć dostęp do aktualnych danych na ten temat. 

ważne informacje dla mieszkańców wejherowa

Pomiary zanieczyszczeń powietrza

monitoringu powietrza 
w regionie. Jak informu-
je Krystyna Szymańska, 
dyrektor ARMAAG, mierni-
ki powstały we współpracy z 
naukowcami z Politechniki 
Gdańskiej i są bardziej za-
awansowane technologicz-
nie w stosunku do zwykłych 
czujników tzw. niskokoszto-
wych, domowych.

- Mierniki zainstalowane 
są w miejscach, które wska-
zali mieszkańcy z uwagi na 
silne zanieczyszczenie powie-
trza. Zostały rozmieszczone 
w taki sposób, aby zapewnić 
reprezentatywność pomiarów 
- wyjaśnia Krystyna Szymań-
ska. - Lokalny system pomia-
ru i informacji o czystości 
powietrza będzie rozwijany. 

WAŻNA 
EdUKACJA
Jak wyjaśnia Beata 

Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, mier-
niki zostały zamontowane 
pod koniec września br. na 
słupach oświetleniowych w 
różnych częściach miasta. 
Mierniki nie zostały zain-
stalowane w Śródmieściu 
Wejherowa, ponieważ obok 
ratusza znajduje się profe-
sjonalna stacja pomiarowa 
Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska, 
która zapewnia wiarygod-
ne pomiary.

- Wszystkie te działania 
mają również walor eduka-
cyjny - mówi Beata Rutkie-
wicz - Chodzi o uczulenie 
mieszkańców na problem 
zanieczyszczenia powie-
trza w ich najbliższej oko-
licy. Wpisuje się to również 
w program walki ze smo-
giem, który realizujemy w 
Wejherowie.

O instalację mierników 
wnioskował m.in. Tomasz 
Nowak, założyciel Wejhe-
rowskiego Alarmu Smogo-
wego: - Bardzo cieszę się 
na tak szybki odzew władz 
miasta Wejherowa i zain-
stalowanie w mieście mier-

ników - mówi T. Nowak. 
- - Chciałbym, aby podob-
ne działania zostały podjęte 
w innych gminach naszego 
powiatu. Wiele osób nie zda-
je sobie sprawy, że wrzuca-
jąc butelkę plastikową do 
pieca robi komuś krzywdę. 
Sieć mierników może być 
dobrym narzędziem do śle-
dzenia stanu powietrza. 

Na pewno potrzebne jest 
kontrolowanie źródeł emi-
sji, w tym palenisk, ale 
także powszechna akcja 
edukacyjna wśród miesz-
kańców.

SPEŁNIONA 
OBIETNICA
Od początku w działania 

na rzecz poprawy jakości 
powietrza angażuje się wej-
herowski radny Wojciech 
Kozłowski.

- Obiecaliśmy, że mierniki 
w Wejherowie będą i słowa 
dotrzymaliśmy. - podkreśla 
radny Wojciech Kozłowski 
- To dowód, że do tematu 
czystego powietrza podcho-
dzimy poważnie, uczciwie - 
przecież nic nie ukrywamy 
- i w sposób kompleksowy.

Mierniki pyłu za-
wieszonego zamon-
towano przy ulicach: 

* Nanickiej - obok 

zadaszonego lodowi-

ska, 

* kochanowskiego  - 

obok bloku nr 15 i bo-

iska „jamajka”, 

* konopnickiej, 

* u zbiegu: Paderew-

skiego i Sikorskiego, 

* u zbiegu: Rosz-

czynialskiego i Ofiar 

grudnia 1970, 

*  Mostnika. 

- Cieszę się na tak szybki odzew władz Wejherowa i zainstalowanie w mieście 
mierników - mówi Tomasz Nowak, założyciel Wejherowskiego Alarmu Smogo-
wego. Obok niego na konferencji w ratuszu stoją (od lewej): zastepca prezy-
denta Wejherowa Beata Rutkiewicz, Krystyna Szymańska - dyrektor ARMAAG i 
radny Wojciech Kozłowski, który od dawna zajmuje się tą tematyką.                                                                                            

Z wynikami pomiaru 
powietrza w Wejhero-
wie można zapoznać się 
na stronie: http://po-
wietrze.wejherowo.pl

gdzie trwają
pomiary?

Wartości liczbowe podawane przez system miejskich mierników na stronie internetowej są 
pomiarami BIEŻACYMI tzn. podają wartość stężenia pyłów w powietrzu z ostatniej godziny. Fun-
dacja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) stosuje do oceny 
tych pomiarów skalę klasyfikacji zgodne z polskim indeksem jakości powietrza publikowanym 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Skala zawiera sześć poziomów zanieczyszczenia 
w zależności od kategorii indeksu oznaczonych symbolami graficznymi i kolorami:   

  https://powietrze.wejherowo.pl/help 
uwAgA
Wartości liczbowe z miejskich mierników przedstawiają bieżący stan powietrza, tak aby 

mieszkańcy mogli ocenić i mieli wiedzę, co się dzieje w danym momencie.  Przedstawiane 
wartości liczbowe w miejskim systemie są wynikami pomiarów BIEŻĄCYCH (jednogodzinnych) 
i nie należy ich porównywać do wartości dopuszczalnych (norm) ŚREDNIODOBOWYCH LUB 
ŚREDNIOROCZNYCH tzn. 40 µg/m3 i 50 µg/m3 dla PM10 oraz 25 µg/m3 dla PM2,5, które często 
pojawiają się w obiegu lub publikacjach. 

Wartości 40 µg/m3, 50 µg/m3 lub 25 µg/m3 można porównywać tylko z odpowiednio wyli-
czonymi średnimi stężeniami  rocznymi lub dobowymi, tzn. uśrednionymi pomiarami w ciągu 
roku lub 24 godzin. Porównywanie pomiarów bieżących z dopuszczalnymi średnimi stężeniami 
dobowymi lub rocznymi nie ma sensu. 

Poziomy dopuszczalne (normy) stężeń pyłów zgodnie z przepisami:
PM10
• 50 µg/m3 dla stężenia średniodobowego (pomiary uśrednione z 24 godzin), może być 

przekraczany nie więcej niż 35 dni w roku.
• 40 µg/m3 dla stężenia średniorocznego (pomiary uśrednione z roku kalendarzowego).
PM2,5
• 25 µg/m3 dla stężenia średniorocznego (pomiary uśrednione z roku kalendarzowego).
• dla pyłu PM2,5 nie ma normy dobowej! Nie ma granicznej wartości stężenia dobowego dla 

tej substancji, w związku z tym nie można określić przekroczeń dobowych stężenia pyłu PM2,5.
Wyżej opisane wartości 40 µg/m3 i 50 µg/m3 oraz 25 µg/m3 nie stanowią żadnej „normy” 

dla pomiarów z miejskich mierników. 

Fot. UM

jak ocenić wyniki bieżących pomiarów jakości powietrza? 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada o godz. 12.00 
w wejherowskim Muzeum 
w Pałacu Przebendowskich 
(na zdjęciu obok) odbędzie 
się „Koncert polski” w 
wykonaniu uczniów Szko-
ły Muzycznej II st. im. F. 
Chopina w Gdańsku. O tej 
samej porze (w ramach wy-
darzenia „Niepodległa w 
dźwiękach i obrazach” 
rozpocznie się plener ma-
larski Stowarzyszenie Arty-
stów Plastyków „Pasja”. 

O godz. 17.30 będzie moż-
na wysłuchać wykładu prof. 
dr hab. Marka Rocław-
skiego pt. „Polski, naro-
dowy charakter twórczości 
Fryderyka Chopina jako 
element w odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę”.

Po wykładzie, o godz. 
18.15 nastąpi licytacja ob-
razów na rzecz Ecekon, a na 
zakończenie, o  godz. 19.00 
- recital chopinowski. Przy 
fortepianie zasiądzie Piotr 
Pawlak. 

Organizatorzy Festiwalu Muzycznego „Niepodległa Wielu Wy-
miarów” zapraszają wejherowian do Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie w sobotę 10 
listopada odbędzie się kilka wydarzeń festiwalowych. Z kolei w 
niedzielę 11 Listopada w kościele św. Stanisława Kostki odbędzie 
się Koncert Niepodległościowy.

Zbliża się finał Festiwalu Muzycznego

Niepodległa wielu 
wymiarów

Prowadzenie: Justyna 
Ślubowska, a wstęp na 
wszystkie wydarzenia wolny!

W ramach Festiwalu 
„Niepodległa Wielu Wymia-
rów” 11 Listopada o godz. 
10.00 w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki w Wej-
herowie pieśni patriotyczne 
zaśpiewa Chór Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. 
Fryderyka Chopina w Wej-
herowie pod dyrekcją Ewy 
Rocławskiej.

Maraton odbędzie się 
11 listopada 2018 roku o 
godz. 18:00 w siedzibie Mu-
zeum pod honorowym pa-
tronatem Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
Jarosława Sellina.

Wydarzeniu towarzyszyć 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie oraz 
Fundacja im. Ks. prof. Włodzimierza Sedlaka zapraszają mieszkań-
ców Wejherowa i powiatu wejherowskiego na V Maraton Pieśni 
Patriotycznej w Pałacu.

wspólne śpiewanie w Pałacu

Maraton Pieśni
Patriotycznej

będzie okolicznościowa wy-
stawa malarska członków  
Stowarzyszenia Plastyków 
im. Stefana Lewińskiego 
działającego przy wejhe-
rowskim oddziale Zrzesze-
niaKaszubsko-Pomorskim 
oraz Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Obywatelskich „Pro 

Bono” w Luzinie.
Maraton wpisuje się w 

powiatowo-miejskie obchody 
Dnia Niepodległości w Wej-
herowie (program na plaka-
cie na sąsiedniej stronie).

Organizatorzy zapewnia-
ją śpiewniki i butelkę wody. 
Wstęp wolny!

Cykl spotkań w wejherowie

Solidarność
dla Niepodległości

Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki kaszubsko-Pomor-
skiej w wejherowie i wejhe-
rowska wspólnota Pokoleń 
- Muzeum Solidarności, w 
ramach projektu „Solidar-
ność dla Niepodległości”, 
zorganizowali na cykl spo-
tkań z okazji setnej rocznicy 
odzyskania Niepodległości.

6 i 7  listopada odbył się 
wykład pt. „Kaszubi w Nie-
podległej”, prelekcja histo-
ryczna, a także przejście 
ścieżką edukacyjno-histo-
ryczną w Lesie Piaśnickim 
i oddanie hołdu ofiarom 
zbrodni w latach 1939-1940.

Kolejne spotkanie zapla-
nowano jutro, 9 listopada 
o godz. 10.00 w siedzibie 
wspólnoty Pokoleń, przy ul. 
Mickiewicza 6a. 

W programie znajdzie się 
m.in. konkurs wiedzy z za-
jęć przeprowadzonych w 
ramach przedsięwzięcia, 
projekcja filmu pt.: „Droga 
do wolności”, dyskusja i roz-
mowa, koncert patriotyczny 
oraz wręczenie nagród.

Festiwal Muzyczny 
„Niepodległa wielu wy-
miarów” zainaugurowano 
15 sierpnia br. w Kościele 
NMP Królowej Polski Wej-
herowie, ale wydarzenia 
festiwalowe miały miej-
sce w także w Trójmieście, 
Tczewie, Pucku, Malborku 
i innych miejscowościach. 
To pierwszy festiwal na Po-
morzu, który objął dziesięć 
miejscowości, proponując 
w sumie osiemnaście kul-
turalnych wydarzeń. 
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AKTUALNOŚCI

Serdecznie dziękuję
za poparcie

w Wyborach 2018

Bogdan 
Tokłowicz

O G Ł O S Z E N I E

Radni obradowali w do-
tychczasowym składzie, 
gdyż radni wybrani w wybo-
rach 21.10.2018 r. obowiązki 
obejmą pod koniec listopa-
da. Ostatnia w VII kadencji 
sesja była okazją do  podzię-
kowań i gratulacji. 

- Gratuluję radnym, któ-
rzy weszli do Rady Miasta 
VIII kadencji, szczególnie 
gratuluję  Krzysztofowi Hil-
debrandtowi, który został 
ponownie wybrany przez 
mieszkańców na prezyden-
ta Wejherowa - powiedział 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Bogdan Tokłowicz. 

Podczas sesji przyjęto 
m.in. uchwałę o przekaza-
niu Wojewódzkiemu Sądo-
wi Administracyjnemu w 
Gdańsku skargi Prokurato-
ra Rejonowego w Wejhero-
wie na uchwałę Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie określenia 
Programu opieki nad zwie-

Instytut Europejskiego 
Biznesu organizuje kon-
kurs Samorząd Przyjazny 
Firmom od 2007 roku, wy-
różniając miejscowości, w 
których siedziby ma dużo 
dynamicznych i cennych 
przedsiębiorstw. 

Warunkiem do uzyska-
nia tego tytułu było funk-
cjonowanie na terenie 
miasta minimum 10 dy-
namicznych firm wyróż-
nionych tytułem Gepard 
Biznesu 2017 i minimum 
3 cenne firmy, wyróżnione 
tytułem Brylant Polskiej 
Gospodarki 2017. 

Wejherowo zostało wyróżnione w XI edy-
cji ogólnopolskiego konkursu Samorząd 
Przyjazny Firmom 2017 za sprzyjanie roz-
wojowi podmiotów gospodarczych. 

Instytut Europejskie-
go Biznesu znalazł w Wej-
herowie 40 dynamicznych 
firm wyróżnionych tytu-
łem Gepardy Biznesu 2017 
oraz 8 cennych firm wyróż-
nionych tytułem Brylanty 
Polskiej Gospodarki 2017. 

 - To dla nas duża sa-
tysfakcja, a jednocześnie 
motywacja do tego, by two-
rzyć i ulepszać warunki 
dla przedsiębiorców, któ-
rzy prowadzą lub planują 
prowadzić swój biznes w 
naszym mieście. - podkre-
śla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

kolejne wyróżnienie 
dla władz wejherowa

Przyjazny 
Samorząd 

Były gratulacje i podziękowania 

Ostatnia sesja Rady Miasta VII kadencji
Uchwalenie Programu współpracy na rok 2019 miasta Wejherowa z organizacjami poza-

rządowymi, zmiany w budżecie miasta na 2018 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej - 
m.in. takie uchwały podjęli wejherowscy radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

rzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Wejhe-
rowa od 1 kwietnia 2018 r. 
do 31 marca 2019 r. Proku-
rator zarzucił Radzie Miasta 
brak publikacji tej uchwały 
w Dzienniku Urzędowym. 

Z tym stanowiskiem nie 
zgadzają się jednak wejhe-
rowscy radni. Uchwała ta 
została opublikowana w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
i w Urzędzie Miejskim, by-
ła zatem ogólnodostępna dla 
wszystkich mieszkańców. W 
taki sposób samorządy, nie 
tylko wejherowski, przyjmują 
takie uchwały od lat. Również 
Wojewoda Pomorski podczas 
kontroli uchwały nie wykazał 
naruszenia przepisów. Do-
dajmy że przepisy określają 
szczegółowo, które uchwały 
muszą być publikowane  w 
Dzienniku Urzędowym. 

Teraz sąd orzeknie, czy 
uchwała powinna być pu-

Radni otrzymali pamiąt-
kowe albumy, a swoim 
niedawnym kontrkandy-
datom - Rafałowi Szlasowi 
i Arkadiuszowi Szczygło-
wi, prezydent Krzysztof 
Hildebrandt osobiście po-
dziękował i wręczył albu-
my. Na zdjęciu: Krzysztof 
Hildebrandt i Rafał Szlas.

Prezydent wejhe-
rowa krzysztof hilde-
brandt:

- Gratuluję radnym 
wybranym ponownie do 
Rady Miasta Wejhero-
wa i dziękuję jeszcze raz 
wszystkim radnym za 4 la-
ta kończącej się kadencji, 
za pełną zaangażowania 
pracę na rzecz naszego 
miasta i wejherowian. W 
mijającej kadencji współ-
praca dobrze się układała 
i przyniosła efekty, gdyż 
realizowanych zadań 
było wyjątków dużo. W 
sposób szczególny chciał-
bym podziękować także 
moim kontrkandydatom 
za kampanię, która miała 
spokojny i  merytoryczny 
charakter.

blikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łęczyce
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Gminy Łęczyce 

za liczny (51,05%) udział w wyborach samorządowych wy-
rażający troskę o naszą małą ojczyznę. 

Bardzo dziękuję za obdarzenie 
mnie zaufaniem po raz trzeci. 

Oznacza to dla mnie uznanie i 
wielki zaszczyt, a równocześnie wy-
zwanie i zobowiązanie do dalszej 
pracy na rzecz zaspokajania potrzeb 
Naszych Mieszkańców i dalszego 
zrównoważonego rozwoju Gminy.

       
      Z wyrazami szacunku
     Piotr Wittbrodt
 Wójt Gminy Łęczyce
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Ostateczny projekt za-
gospodarowania parku zo-
stanie przygotowany na 
podstawie prac studentów 
architektury Politechniki 
Gdańskiej, wyłonionych w 
konkursie na najciekawszą 
koncepcję zagospodarowa-

W ratuszu zainaugurowano prace, dotyczące zagospodarowania 
Parku Kaszubskiego. Niewielki park pomiędzy ulicami Sobieskego 
i Strzelecką, zostanie na nowo zagospodarowany w ramach rewi-
talizacji Śródmieścia Wejherowa.

nia parku. Następnie ogło-
szony będzie przetarg na 
wykonawcę inwestycji. 

Jak mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, pod 
uwagę brany jest zwycięski 
projekt „Kaszubskie scho-

dy wrażeń” i projekt, któ-
ry w konkursie zajął drugie 
miejsce.

Park kaszubski od nowa

Studenci Pg proponują 
„schody wrażeń”

Na zdjęciach obok 
zwycięskie koncepcje 
studentów PG. 

Materiały Urzędu Miejskiego 

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Miejsca pobytu bezdom-
nych to zwłaszcza prze-
znaczone do rozbiórki 
pustostany, wiaty, przepu-
sty drogowe oraz prowizo-
ryczne szałasy zbudowane 
na terenach leśnych. 

Na koniec październi-
ka okazało się, że na tere-
nie Wejherowa przebywa 14 

Strażnicy sprawdzają miejsca pobytu bezdomnych

Trzeba im pomóc przed zimą
Od połowy października wejherowscy strażnicy miejscy, w ramach realizowanego 

od 1995 r. programu „Pomagamy Bezdomnym” sprawdzali miejsca, w  których mogą 
przebywać osoby bezdomne w trosce o ich los podczas nadchodzącej zimy. 

bezdomnych. Sześciu z nich 
posiada stałe miejsce zamel-
dowania, ale życie „na ulicy” 
wybrali sami bądź zostali 
wyrzuceni z domów przez 
najbliższe rodziny. Czterech 
bezdomnych pochodzi z są-
siednich gmin: Wejherowo, 
Łęczyce i Rumia. 

Wszystkie osoby, ujaw-

nione przez wejherowską 
Straż Miejską, jako przy-
czynę bezdomności podają 
nadużywanie alkoholu, kon-
flikty rodzinne, niepłacenie 
alimentów i niewnoszenie 
opłat za mieszkanie. Żad-
na z osób nie wyraziła chęci 
przebywania w schronisku 
dla bezdomnych. 

Bezdomni to w większości 
mężczyźni. Jest wśród nich 
jedna 69-letnia kobieta. Naj-
młodszy bezdomny ma 31 
lat. Połowa z tych osób po-
siada grupę inwalidzką. Gdy 
temperatura spadnie poni-
żej zera, miejsca ich przeby-
wania będą monitorowane 
przez Straż Miejską.

- Przekazujemy środki dla wejherowskiego klubu sporto-
wego, który poprzez udział drużyny unihokeja w rozgryw-
kach Ekstraligi Seniorów będzie godnie reprezentował i 
promował miasto - powiedział prezydent Krzysztof Hilde-
brandt.

- Dziękujemy za dotację, którą wykorzystamy na udział 
naszej drużyny unihokeja w rozgrywkach Ekstraligi Senio-
rów - powiedział Karol Idzi, prezes Klubu Sportowego Wej-
herowo. - Kadra zespołu liczy 18-19 osób. Nasz klub powstał 
w listopadzie 2017 r., już w sierpniu 2018 r. wystąpiliśmy w 
rozgrywkach, a od września gramy w Ekstralidze.

Prezydent Wejherowa przekazał dofi-
nansowanie w wysokości 3 tys. zł dla Klubu 
Sportowego Wejherowo w sekcji unihokeja.

3 tys. zł dla sekcji unihokeja

Dotacja na sport
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PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

Modlitwa 
na cmentarzach

Na głównym wejherow-
skim cmentarzu przy ul. 
ks. E. Roszczynialskiego 
na Śmiechowie (na zdję-
ciach) oraz na wszystkich 
nekropoliach powiatu wej-
herowskiego, 1 i 2 listopa-
da odprawiano msze święte 
za Zmarłych. Podczas dnia 
Wszystkich Świętych, Za-
duszek, a także  przez cały 
listopad pamięć o naszych 
bliskich zmarłych jest szcze-
gólnie silna. 

Na grobach pośród kwia-
tów płoną znicze, a wierni 
modlą się za Zmarłych na 
cmentarzach i w kościołach. więcej zdjęć na:  facebook.com/Pulswejherowa.

Zasłużeni i niezapomnieni

kwiaty na grobach
żołnierzy i więźniów

Jak co roku z okazji Wszystkich Świętych przedstawiciele władz 
Wejherowa i wojska, a także wejherowscy kombatanci złożyli kwia-
ty na kwaterze żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców oraz Kwate-
rze Sztutowiaków na starym cmentarzu przy ul. 3 Maja.

Przy kwaterze żołnierzy, 
poległych w obronie Pomo-
rza we wrześniu 1939 roku, 
kapelan wojskowy zainicjo-
wał modlitwę a proboszcz 
wejherowskiej Parafii św. 
Trójcy wygłosił okoliczno-
ściowe Słowo Boże. 

Składanie kwiatów i za-
palenie zniczy na grobach 
osób zasłużonych, spoczy-
wających na Wejherowskich 
Powązkach, to wieloletnia 
tradycja i dowód pamięci o 
wszystkich, którzy oddali 
życie za Ojczyznę w czasie II 
wojny światowej oraz w póź-
niejszych latach.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
spacerując po starym cmen-
tarzu ze swoim zastępcą 
Arkadiuszem Kraszkie-
wiczem zatrzymał się przy 
kilku grobach znanych wej-
herowian, m.in. przy na-
grobku por. Augustyna 
Westphala - ostatniego Ko-
mendanta Tajnej Organiza-
cji Wojskowej Gryf Pomorski 
oraz przy grobie dr Fran-
ciszka Panka. 

Fot. Urząd Miejski

Podczas uroczystości 
na  cmentarzu ks. prałat 
Tadeusz Reszka - pro-
boszcz parafii Trójcy 
Świętej, poinformował 
o nowej stronie interne-
towej dotyczącej wejhe-
rowskiej nekropolii.

Na stronie można zo-
baczyć aktualną mapę 
Cmentarza Parafialnego 
w Wejherowie Śmiechowie 

oraz znaleźć spis pochowa-
nych tam osób. Wpisując 
imię i nazwisko krewnego 
lub znajomego oraz datę 
urodzenia lub datę  śmier-
ci, możemy znaleźć miejsce 
pochówku poszukiwanej 
przez nas osoby.

Zakładka „Rocznice” 
przypomina o osobach zmar-

łych danego dnia kalenda-
rzowego.  Jest też zakładka 
„Zasłużeni”. Jak czytamy na 
stronie głównej, ten dział ma 
być rozwijany, a informacje 
nadal gromadzone. 

W galerii umieszczono 
piękne zdjęcia nagrobków, 
figur i kwiatów, a wszystko 
to pod adresem:

Nowa strona internetowa

Informacje o cmentarzu
i pochowanych osobach

http://mogily.pl/wejherowonowy
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W zorganizowanej po 
raz drugi akcji uczestniczy-
li uczniowie wejherowskich 
szkół i pracownicy instytucji 
publicznych, a wśród nich 
m.in. zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, dyrektor 
Filharmonii Kaszubskiej 
Jolanta Rożyńska, dyrek-
tor Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunal-
nych Jarosław Jędrzejew-
ski, radny Paweł Formela 
a także inicjator akcji -  dy-
rektor Muzeum Piaśnickiego 
Teresa Patsidis (wszyscy 
na zdjęciu obok).

Jak podkreśla Teresa 
Patsidis, inicjatywa naro-
dziła się z refleksji towarzy-
szącej obchodom Święta 
Zmarłych, gdy spotykano 
na cmentarzu zapomniane 
i  nieuporządkowane gro-
by. W akcję, potraktowaną 
m.in. jak lekcję historii, włą-
czyły się szkoły podstawowe 
nr 5, 6, 8 i 11 oraz Szkoła 
Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego, a także pracow-
nicy Urzędu Miejskiego, 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, Wejherowskiego 
Zarządu Nieruchomości Ko-
munalnych, Zakładu Usług 
Komunalnych i Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wejhero-
wie. W sumie na cmentarzu 
pracowało ponad 240 osób. 

- Na tym cmentarzu spo-
czywają ludzie zasłużeni, 
którzy budowali nasze mia-
sto, tworzyli tą społeczność 
i historię miasta na prze-
strzeni wielu lat. Cmen-
tarze są naszym dobrem 
kulturowym i musimy o nie 
dbać. Dlatego warto się po-
chylić nad grobami, które 
nie mają już swoich właści-
cieli i poświęcić im chwilę, 
aby oczyścić je z zarastają-
cej trawy i opadających li-
ści - mówi Teresa Patsidis.

Na zabytkowym cmentarzu przy ul. 3 Maja, zwanym Wejherowskimi Powązkami, 
odbyła się akcja sprzątania grobów, zainicjowana przez Muzeum Piaśnickie w Wej-
herowie. Była to część ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Nie pozwól pamięci zarastać 
trawą... Sprzątnij grób obok”. Cmentarz sprzątało ponad 200 osób.

- Dzięki tej akcji na ty-
dzień przed Świętem Zmar-
łych został uporządkowany i 
oczyszczony ze śmieci oraz li-
ści nasz zabytkowy cmentarz, 
nazywany Wejherowskimi 
Powązkami. To wspaniała 
akcja edukacyjna dla dzie-
ci i młodzieży, w ramach 
której odkrywają groby wy-
bitnych wejherowian i osób, 
które wniosły wielki wkład w 
rozwój miasta i odzyskanie 
niepodległości przez Polskę 
- mówi Arkadiusz Kraszkie-

wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.  

Jak informuje Muzeum 
Piasnickie,  do akcji włą-
czyli się również strażacy z 
Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 1 (zdjęcie powyżej 
po prawej), a także żołnierze, 
którzy sprzątali kwaterę 1 
Morskiego Pułku Strzelców. 

Dodajmy, że współorga-
nizatorem akcji na wejhe-
rowskim cmentarzu była 
parafia pw. Św. Trójcy w 
Wejherowie.

Nie pozwól pamięci zarastać trawą

wielkie sprzątanie grobów
na wejherowskich Powązkach

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie  oraz  Muzeum Piaśnickie w Wejherowie

Więcej zdjęć na http://www.wejherowo.pl/artykuly/trwa-akcja-nie-pozwol-pamieci-zarastac-trawa

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

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

O G Ł O S Z E N I E
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EDUKACJA, KULTURA

Pomysł spotkania, podob-
nie jak idea powstania teatru 
przy liceum dwie dekady te-
mu, wyszedł od Edyty Ły-
sakowskiej-Sobiczewskiej. 
Choć nie do wszystkich uda-
ło się dotrzeć, to i tak licz-
ba osób, które postanowiły 
powspominać dawne, kre-
atywne czasy, przerosła 
oczekiwania. Uczniom i ab-
solwentom liceum towarzy-
szyli nauczyciele: dyrektor I 
LO (PZS nr 1) - Katarzyna 
Bojke, a także Beata Płot-
ka i Iwona Kwidzińska. 

Budujące było ujrzeć 
pierwsze pokolenia „Luc-
ków”, które zjawiło się tłum-
nie i radośnie opowiadało o 
wyjazdach, próbach, żartach 
i wpadkach. Choć niektórzy 
nie widzieli się latami, na 
scenie wyglądali jak zgra-
na paczka, przerzucająca 
się barwnymi historiami z 
„Luckowego” życia” pełnego 
wrażeń, doznań i smaków. 
To właśnie siła „Lucków” 
- wspólne artystyczne do-
świadczanie młodości po 

Dawni i obecni aktorzy na scenie w auli liceum

Dwadzieścia lat 
Teatru „Prawie Lucki”

Na dwudziestolecie Teatru „Prawie Lucki”, działającego przy I Liceum im. Jana III 
Sobieskiego przybyło kilkadziesiąt osób. Absolwenci oraz uczniowie tej wejherowskiej 
placówki spotkali się w auli liceum, gdzie wspólnie spędzili dzień. Rozpoznawali się na 
starych zdjęciach, dzielili się wspomnieniami i - jak na święto teatru przystało - oglą-
dali prezentacje teatralne. 

prostu wiąże ludzi. Oczywi-
ście, nie zabrakło Lucjana 
Romanka (dziś kardiologa) 
- wzoru do naśladowania, 
laureata wielu ogólnopol-
skich nagród człowieka o 
„czekoladowym głosie”. 

Wśród prezentacji znala-
zły się monodramy: monodra-
my: jeden  przedstawiający  
Antygonę  (pełna ekspresji 
gra Moniki Płomin), drugi 
- niedoszłą aktorkę, w którą 
wcieliła się Agata Wicka, 
świetnie balansująca mię-
dzy groteską a komizmem. 
Były też sentymentalne pio-
senki w wykonaniu Barba-
ry Tempskiej i Roksany 
Jocz. Marta Kowalska i 
Hanna Brzezińska przy-
gotowały skecz, odnoszący 
się do różnych spektakli, 
w których obie występowa-
ły. Wyśmienitym zabiegiem 
okazało się wystawienie 
dwóch wersji tego samego 
spektaklu pod tytułem „Nu-
da”. Jedną przygotowały te-
goroczne maturzystki: Kasia 
Papke, Aneta Neumuller, 

Klaudia Onowszak i Oli-
wia Langer, a drugą grupa 
absolwentów: Katarzyna 
dyszewska, Katarzyna  
Truskolaska i Wojciech 
Cichy.  Obie interpretacje 
tekstu o kompleksie dziew-
czyn ze wsi były komiczne, 
jednak największe wrażenie 
robiło zestawienie różnych 
światów - młodszego i star-
szego. Mimo różnicy wieku, 
wszyscy aktorzy angażowali 
się tak samo i osiągnęli suk-
ces, rozśmieszając publicz-
ność do łez. Niespodzianką 
dla wszystkich uczestników 
spotkania był pyszny tort z 
logo teatru, który zaserwo-
wał Wojciech Cichy.

Przy okazji jubileuszu 
można stwierdzić, że dzię-
ki działalności szkolnego 
teatru, wielu wejherowian 
zdobyło ciekawe doświad-
czenia i umiejętności, m.in. 
podczas spotkań z wybitny-
mi aktorami, w trakcie pra-
cy nad trudnymi tekstami 
(przede wszystkim T.Róże-
wicza - ich duchowego mi-

strza), występów na scenach 
(także poza granicami Wej-
herowa - w Poznaniu, Kra-
kowie, Radomsku, Sopocie i 
innych), które zaowocowały 
ok. 200 nagrodami indywi-
dualnymi i zespołowymi, na 
różnych szczeblach. Wszyst-
ko to, jak twierdzą młodzi 
aktorzy, przydaje się im w 
dorosłym życiu. 

- Połowa 40 lat pracy w 
szkole to kontakt ze wspa-
niałymi, twórczymi, inteli-
gentnymi, wrażliwymi, ale  
i pełnymi poczucia humoru 
młodymi ludźmi. Bez nich 
moja praca nie miałaby tyle 
blasku i radości. I ich obec-
ność, ciepłe słowa, wspo-
mnienia, listy od tych, którzy 
nie mogli przybyć,  są dla 
mnie największym podzięko-
waniem za 20 lat wspólnych 
przeżyć - mówi Edyta Łysa-
kowska-Sobiczewska, na-
uczycielka języka polskiego 
w I LO w Wejherowie, reży-
ser, instruktor i szefowa Te-
atru „Prawie Lucki”.
 Marta Kowalska 

w dniach 15-17 listopada 2018 r. odbędzie się XIII Ogól-
nopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama 
Luterka w wejherowie. Przegląd jest organizowany przez Wej-
herowskie Centrum Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, dzięki dużej dawce 
entuzjazmu oraz dzięki wsparciu instytucji i osób prywatnych.

Prezentacje zaplanowano w dwóch miejscach: w Filharmo-
nii Kaszubskiej oraz w auli I LO w Wejherowie. Tegorocznym 
mottem wydarzenia będą „Różne smaki świata tego”. 

Więcej informacji na stronie:  http://www.wck.org.pl

„Luterek” po raz trzynasty

Festiwal 
teatralny

Po powitaniu odbędzie się koncert Agnieszki Ko-
stenckiej i Andrzeja Marczyńskiego, a potem promo-
cja „W malënowim chróscewim i wëbróné baladë” - zbioru 
wierszy Bolesława Leśmiana, który na język kaszubski 
przełożyła Idã Czajinã. Zaplanowano mistrzowską recyta-
cję w wykonaniu autorki, a także występ uczniów Szkoły 
Podstawowej w Liniewie.

Ida Czajinô (pol. Ida Czaja), poetka, tłumaczka, recyta-
torka, nauczycielka, urodziła się 50 lat temu w Kamieni-
cy Szlacheckiej. Jako poetka zadebiutowała w 1990 r. Na 
język kaszubski przełożyła m.in. dramat Williama Szek-
spira „Romeo i Julia”. 

Ida Czaja zaprasza

Poetyckie 
urodziny

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na po-
etyckie urodziny Idë Czajinë - Idy Czai, które 
świętować będziemy jutro 9 listopada o godz. 
18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza 
na najbliższe spotkanie z fitoterapeutą z cyklu „W kręgu 
zdrowia i urody”.  

W czwartek 15 listopada o godz. 16.30 Michał Konkel 
opowie o sposobach walki ze stresem i złym samopoczuciem. 
Wstęp wolny.

Więcej o ciekawych spotkaniach w bibliotece można się 
dowiedzieć na stronie:  www.biblioteka.wejherowo.pl

Miejska Biblioteka zaprasza

jak walczyć 
ze stresem?
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WYDARZENIA

Starosta Wejherowski
I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 

10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. 
U. z 2017r.   poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 30.10.2018r., na wniosek  z 
dnia 2018-10-04. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.:

„Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami” 
w miejscowości Koleczkowo, gmina Szemud

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 123, 24/68, 121/2, 121/1, 80/11, 80/12, 80/18 (z po-
działu działki nr 80/15), 80/16 (z podziału działki nr 80/6), 25/35 (z podziału działki 
nr 25/34), 81/2 (z podziału działki nr 81/1), 484/1 (z podziału działki nr 484), 77/13 (z 
podziału działki nr 77/1)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 122, 24/71, 28/1, 25/28, 484/2 (z podziału działki 
nr 484), 77/14 (z podziału działki nr 77/1), 24/56, 77/4, 77/12.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherow-
skim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 
212   w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi 
na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, 
w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępo-
wania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

O G Ł O S Z E N I E 

Dobiega końca przebudowa ul. Rybackiej

Będzie prawoskręt
i nowa nawierzchnia

Zmodernizowany zosta-
nie 400-metrowy odcinek 
ulicy. Przesunięto powstał 
dodatkowy, trzymetrowy 
pas, nowa wiata autobusowa 
oraz nowe oświetlenie. 

Koszt inwestycji wynosi 

niemal 3 mln zł. Kwotę 500 
tys. zł dołożyło do tego za-
dania miasto Wejherowo w 
ramach współpracy ze Sta-
rostwem. 

Wspólnie realizowane są 
różne inwestycje w mieście, 

a na budowie prawoskrę-
tu oraz na bezpieczeństwie 
użytkowników ulicy Rybac-
kiej bardzo zależy m.in. wła-
dzom miasta. Mieszkańcy od 
dawna czekali na przebudo-
wę tej zakorkowanej ulicy.

dobiega końca przebudowa ulicy Rybackiej w Wejherowie. 
Głównym celem inwestycji jest budowa prawoskrętu z ul. Ry-
backiej w drogę krajową nr 6. Przy okazji ta powiatowa droga 
jest gruntownie remontowana. 

Fot. Leszek SpigarskiTak wyglądała ulica Rybacka trzy dni temu, 5 listopada...

Fot. Leszek Spigarski... a tak było wcześniej, dokładnie 30 października br.

więcej zdjęć na:   facebook.com/Pulswejherowa

OBWIESZCZENIE      

Wejherowo od wielu lat 
wspiera inicjatywy, które 
służą mieszkańcom, są wśród 
nich działania związane z 
kulturą, ochroną zdrowia, 
sportem i rekreacją, a także 
ze sprawami społecznymi. W 
tym roku prezydent Wejhe-
rowa przyznał dotacje dla 59 
organizacji pozarządowych 
na łączną kwotę 636 800 zł.

- Przekazujemy środki 
dla wejherowskiego chóru, 
który poprzez swoje wystę-
py i udział w konkursach 
międzynarodowych godnie 
reprezentuje i promuje mia-
sto - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

W podpisaniu umowy 
uczestniczyli także Alek-
sandra Janus - dyrygent 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał dofinan-
sowanie w wysokości 11 tys. zł dla  Chóru Mieszanego „Camerata 
Musicale”, który odnosi sukcesy na konkursach i festiwalach.

chóru Camerata Musicale 
oraz Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta.

- Dziękujemy za do-
finansowanie, które wy-
korzystamy na udział w 

Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki w Cieszynie 
- powiedziała Monika Pro-
chera, prezes Wejherow-
skiego Chóru Mieszanego 
„Camerata Musicale”.

Dotacja dla chóru „Camerata Musicale”

Śpiew i promocja

Fot. Urząd Miejski



12

www.pulswejherowa.pl8 listopada 2018

EDUKCJA I KULTURA

W siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie 
„Święty Jan Paweł II - promieniowanie ojcostwa”.

Spośród 129 nadesłanych na konkurs prac, wyłoniono 33, których autorzy otrzymali na-
grody, m.in. z rąk starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius. Dla laureatów przygotowane 
zostały zagadki, które dotyczyły najważniejszych wydarzeń z życia Jana Pawła II.

W klimatycznej kawiar-
ni dwudziestolecia między-
wojennego utalentowani 
uczniowie „Elektryka” pre-
zentowali  utwory poetów 
okresu międzywojennego, 
czyli J.Tuwima, S. Młodo-
żeńca, M. Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej, J.Przybosia.

 Wierze recytowali i pio-
senki śpiewali: Magdalena 
Klawikowska, Anasta-
zja Pracka, Aleksandra 
Maszke, Natalia Bau-
za, Sandra Rogala, Hu-
bert Koss, Piotr Krecz, 
Jakub Kryczka, Kacper 
drzymalski, Oskar Berg-
mann, Jakub Zadomski, 
Adrian Włuka i Mak-
symilian Wierciński. O 
oprawę muzyczną w aran-
żacjach przedwojennych 
utworów zadbali: Mateusz 
dunst - akordeon, Adam 
Szymerowski - fortepian, 
Piotr Wojtaś - skrzypce 

Fot. Starostwo Powiatowe

W auli Powiatowego Zespoły Szkół nr 2 w Wejherowie odbył się 
niezwykły wieczór poetycko-muzyczny, zatytułowany „Uchodzo-
ne umyślenia poemacę”, czyli Futurobnia w Elektryku. Młodzież 
szkolna przeniosła się razem z publicznością w lata dwudzieste i 
trzydzieste XX wieku, czyli w okres międzywojenny. 

i Tymoteusz Stankow-
ski - skrzypce.  Agata Ką-
kol, Olaf Porada i Patryk 
Szymborski zadbali o na-
głośnienie, a oprawą  me-
rytoryczną i artystyczną 
zajęły się: Agnieszka Gra-
czyk, Iwona Nicińska, 

Magdalena Smentek i Jo-
anna Żurowska. 

Wśród widzów zasiadła 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, dyrektor 
PZS nr 2 Krystyna Grub-
ba, nauczyciele, rodzice 
uczniów i młodzież szkolna.

Stypendium Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
na rok szkolny 2018/2019 
przyznawane jest w ramach 
programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży - mieszkańców 
województwa pomorskiego.

- Cieszę się, że wśród naj-
lepszych uczniów wojewódz-
twa pomorskiego znaleźli się 
młodzi wejherowianie - mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 

W programie znalazł się 
koncert chóru szkolnego pod 
kierownictwem Aleksan-
dry Janus, a także prezen-
tacje taneczne i recytacje 
wierszy  w wykonaniu naj-
młodszych dzieci.

Jak powiedziała zastępca 
dyrektora szkoły Aleksan-
dra Klawiter-Pohnke, w 
organizację programu arty-
stycznego włączyli się na-
uczyciele klas „0” oraz trójki 
klasowe i Rada Rodziców.

- Wieczorki poetycko-mu-
zyczne w naszej szkole or-
ganizowane są tradycyjnie 
kilka razy w roku. Tym ra-
zem motywem przewodnim 
była „Jesień w poezji i mu-
zyce” - powiedziała Aleksan-
dra Klawiter-Pohnke.

Po zakończeniu kon-
certu dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 9 Olga To-

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie przygotowa-
li interesujący program artystyczny zatytułowany „Jesień w po-
ezji i muzyce”. Szkolny koncert zadedykowali rodzicom.

maszewska podziękowała 
za znakomite przygotowa-
nie występów: Małgorza-
cie Kubiaczyk, danucie 
Malinowskiej, Emilii Na-
wrockiej, Marcie Stra-
szewskiej, Aleksandrze 
Janus i Annie Noetzel. 

Zachwycona publiczność 

nagrodziła wykonawców 
gromkimi brawami.

Wśród gości, których po-
witała dyrektor szkoły Olga 
Tomaszewska, obecny był 
m.in. zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
oraz Anna Wiśniewska-
-Miotk z Rady Rodziców.

uczniowie „Dziewiątki” dla rodziców

jesienny koncert
wieczór poetycko-muzyczny

Artystyczna
podróż w czasie

W klimatycznej kawiarni dwudziestolecia międzywo-
jennego uczniowie prezentowali utwory z tamtych lat.

Powiatowy konkurs dla dzieci

Święty jan Paweł II 

wejherowianie wśród stypendystów

uzdolnieni uczniowie
Młodzi wejherowianie znaleźli się wśród najlepszych uczniów 

na Pomorzu. Szesnaścioro uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z Wejherowa otrzymało stypendium Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego, które finansowane są ze środków 
europejskich dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Gratuluję wszystkim 
stypendystom i życzę im dal-
szych sukcesów.

Siedmioro stypendystów 
to uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 11 w Wejherowie: 
Jowita Jeka, Kacper Ja-
kubowski, Agata Janca, 
Zofia Klimczuk, Bartosz 
Wasilewski, Szymon Za-
leśny i Paweł Głowacki.

Stypendium Marszał-

ka Pomorskiego otrzyma-
ło pięcioro uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 8: Marty-
na Labuda, Maksymilian 
Górski, Maciej Lubocki, 
Wiktoria Sawicka-We-
nsora i Wiktoria Tandek 
oraz Magdalena Willma 
i Igor Roszman ze Szkoły 
Podstawowej nr 6, a także 
Natalia Matejewska i Zu-
zanna Patok ze Szkoły Pod-
stawowej nr 9.
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Firma motoryzacyjna poszukuje 
dyspozycyjnego 

i kreatywnego kierowcy 
pomocy drogowej, 

prawo jazdy kat. B lub C, praca 
na terenie wejherowa i gdyni. 

kontakt:  600-326-517

O G Ł O S Z E N I E

O historii powstania ru-
chu Polskiego Czerwonego 
Krzyża, działalności PCK 
oraz działalności struktur 
OR PCK w Wejherowie opo-
wiedziała Paulina Chyziń-
ska. Goście mogli zobaczyć 
prezentację artystyczną 
w wykonaniu utalentowa-
nych muzyków i wokali-
stów. Na scenie wystąpili: 
Roksana Jocz, Małgosia 
Talarczyk i Witold Ce-
chosz. Następnie przewod-
nicząca grupy, dominika 
domagała przeprowadzi-
ła ceremonię przysięgi Spo-
łecznych Instruktorów 
Młodzieżowych PCK. Ślu-
bowani złożyły i tytuł SIM 
otrzymały: Agnieszka 
Nieścior, Julia Kotłow-
ska i Marta Płotka, któ-
re ukończyły trzyetapowe 
szkolenie i zdobyły wyma-
gane umiejętności.  

Prezes Oddziału Re-
jonowego PCK w Wej-
herowie, Szymon 
Piotrowski podziękował 
rodzicom, opiekunom SK 
PCK oraz współpracującym 
instytucjom. Podczas Ga-
li PCK Grupa Społecznych 
Instruktorów Młodzieżo-
wych PCK w Wejherowie 
została uhonorowana przez 
Zarząd Główny Polskiego 
Czerwonego Krzyża Odzna-
ką Honorową IV Stopnia za 
długoletnią działalność na 

Gala Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, która odbyła 
się w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 (I LO) w Wejherowie 
z okazji dnia Młodzieży PCK, była okazją do podziękowania wo-
lontariuszom za działalność na rzecz innych ludzi.

rzecz PCK od 2006 roku. 
Uczestniczący w gali za-

stępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
pogratulował prezesowi 
Zarządu Oddziału Rejo-
nowego PCK Szymonowi 
Piotrowskiemu oraz pozo-
stałym członkom PCK obec-
ności w wielu wydarzeniach 
masowych i sportowych na 
terenie Wejherowa. 

Rejonowy Oddział PCK 
w Wejherowie zrzesza oko-
ło 150 członków skupionych 
w kołach PCK, w Grupie 
Społecznych Instruktorów 
Młodzieżowych PCK oraz 
Klubie Honorowych Daw-
ców Krwi, z czego większość 
stanowi młodzież szkol-

nych kół PCK. Wolontariat 
PCK organizuje prelekcje i 
warsztaty z  zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy dla 
dzieci, dorosłych, seniorów.

Tradycje działalności 
PCK w Wejherowie sięgają 
lat 50-tych XX wieku. Nato-
miast ratownictwo medycz-
ne PCK rozwinęło się na 
przełomie XX/XXI wieku, a 
więc stosunkowo niedawno.

Podziękowania i podsumowania

gala Młodzieży PCk

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

W programie zaprezento-
wano kaszubskie dogmaty, 
związane ze śmiercią i pogrze-
bem. Uczniowie przybliżyli 
również swoim rówieśnikom 
dawne wierzenia, związane 
z „łepi” i „wieszczi”, których 
dzisiaj nazwalibyśmy wam-
pirami, uśmiercającymi swo-
je rodziny, a czasami nawet 
całe wsie.  

Prezentacje przeplatane 

Dawne wierzenia i zwyczaje

kaszubskie zaduszki
30 października 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie po raz drugi odbyły się 
„Kaszubskie zaduszki”, przygotowane przez uczniów uczęszczają-
cych na język kaszubski.

były występami artystycz-
nymi: piosenkami i wiersza-
mi, wykonywanymi w języku 
polskim i kaszubskim (m.in. 
teksty polskich piosenek 
przetłumaczone na język ka-
szubski).

To wszystko - zdaniem 
opiekunów występu, Jolan-
ty Piastowskiej i Toma-
sza Lesnera - miało służyć 
przybliżeniu młodzieży I LO 

wierzeń i zwyczajów kaszub-
skich, ale także przygotować 
do przeżywania tego nie-
zwykłego czasu, gdy odwie-
dzając groby, wracamy we 
wspomnieniach do bliskich, 
których już z nami nie ma, 
gdy ze smutkiem powtarza-
my słowa wiersza ks. Jana 
Twardowskiego: „Żal, że się 
za mało kochało, że się my-
ślało o sobie…”

W trakcie koncertu usły-
szymy muzykę instrumen-
talną z filmu „Papusza”, 
piosenki z filmów: „Wodzi-
rej”, „Mała Vilma”, a także 
piosenki z płyty „Consen-
sus”. We foyer odbędzie się 
wystawa Edwarda Grze-
gorza Funke  „Jan Kanty 
Fotograficzny”.

Jan Kanty Pawluśkie-
wicz to jeden z najbardziej 
znanych kompozytorów mu-

wejherowskie Centrum kultury zaprasza

jan kanty Pawluśkiewicz
Jan Kanty Pawluśkiewicz zagości w Filharmonii Kaszubskiej. 

Nie tylko usłyszymy go z zaprzyjaźnionymi muzykami na scenie: 
21 listopada o godzinie 19.00, ale także zobaczymy wystawę jego 
malarstwa w galerii Filharmonii Kaszubskiej. Wernisaż wystawy 
20 listopada o 17.00.

zyki filmowej i rozrywkowej 
w Polsce, współtwórca le-
gendarnej grupy ANAWA z 
Markiem Grechutą, a na-
stępnie Andrzejem Zauchą 
na czele. To także kompo-
zytor wielu znanych piose-
nek z repertuaru Grzegorza 
Turnaua, Andrzeja Zauchy, 
czy Marka Grechuty oraz 
twórca m.in.: „Opery żebra-
czej”, oratorium „Nieszpo-
ry Ludźmierskie”, poematu 

symfonicznego „Harfy Pa-
puszy”, musicalu „Szalona 
lokomotywa”.

Nie każdy wie, że zajmuje 
się także malarstwem. Jak 
sam twierdzi - maluje od 
zawsze. To przez młodzień-
cze umiłowanie do rysunku 
wybrał się na wydział archi-
tektury Politechniki Kra-
kowskiej, gdzie zajmował 
się m.in. malarstwem, gra-
fiką i rzeźbą.
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Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa

Pierwszego gola gospodarze mogli strzelić już w 20. mi-
nucie, ale nie strzelili karnego. Pięć minut później objęli 
jednak prowadzenie, ale P. Kołc błyskawicznie wyrównał. 
Kilkanaście minut potem padła kolejna bramka dla Stali, a 
po trzech minutach M. Koziara kolejny raz wyrównał. Przy-
jemności dla wejherowian na tym się skończyły, natomiast 
dla gospodarzy był ich ciąg dalszy. 

Po godzinie gry Stal strzeliła trzeciego gola i nie oddała 
już jednobramkowej przewagi, a kilkanaście minut później 
strzeliła gola na 4:2. W doliczonym czasie gry gospodarze 
byli blisko zdobycia piątej bramki.

Gryf Wejherowo: Więckowicz - Brzuzy, Wicki, Liberacki, 
Goerke (Sikorski), Chwastek, Kołc, Koziara (Machol), Czy-
chowski (Włodyka), Ryk, Rogalski. 

Trener wejherowian Piotr Rembowicz, przestrzegał, że 
zespół z Gniezna jest silny i gra solidną piłkę. Miał racę, bo 
w pierwszych fragmentach gry goście pokazali, że będą wy-
magającym przeciwnikiem.

Remisowy wynik utrzymywał się do 14 minuty, ale ostat-
nie dziesięć minut pierwszej połowy to popisowa gra Tyta-
nów, którzy schodzili do szatni prowadząc 13:12. W drugiej 
części wejherowianie utrzymywali bezpieczną przewagę nad 
Szczypiorniakiem. W 52 minucie Tytani wyszyli na prowa-
dzenie (22:18) i do końca spotkania kontrolowali wynik. 
Bardzo dobrze tego dnia spisywali się bramkarze, którzy 
skutecznymi interwencjami. W zespole Tytanów po kontuzji 
zagrał R. Sałata, który jednak nie grał zbyt długo. Tytani z 
kompletem punktów umocnili się na fotelu wicelidera tabeli. 

Skład Tytanów (bramki): Warmbier (6), Koss (4), Szreder 
(3), Wicon (3), Grabowski (2), Sałata (2), Bartoś (2), Jan-
kowski (1), Wicki (1), Jurkiewicz (1), Nowosad, Nowociński, 
Papke, Sikora, Zwolakiewicz, Cholcha.

- Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, to niestety sła-
ba obrona. Byliśmy też mało skuteczni w ataku. W drugiej 
połowie zagraliśmy lepiej w obronie, ale za to popełnialiśmy 
szereg błędów technicznych. Na szczęście w ostatnich minu-
tach wywalczyliśmy przewagę i spokojnie dowieźliśmy ją do 
końca - ocenił Piotr Rembowicz, trener Tytanów.

Wcześniej Tytani Wejherowo mimo dobrej i wyrównanej 
gry, w tym po dwóch dogrywkach, przegrali z pierwszoligo-
wym Sokołem Kościerzyna 34:38 i odpadli z rozgrywek Pu-
charu Polski w piłce ręcznej. Jednak już w kolejnym ligowym 
pojedynku, pokonali ekipę Szczypiorniaka Olsztyn 34:24.

Piłka nożna. II liga

Z tarczą 
i na tarczy

Wierni kibice wejherowian po pojedynku 
na Wzgórzu Wolności ze Zniczem Pruszków 
i rozgromieniu rywali 5:2 z entuzjazmem 
spoglądali na wynik meczu ze Stalą w Sta-
lowej Woli. Spotkało ich jednak przykre roz-
czarowanie bo Gryf został przez „Stalówkę” 
rozstrzelany 4:2. 

Piłka ręczna. Tytani na fali

Łatwo nie było
Szczypiorniak Gniezno nie znalazł spo-

sobu na pokonanie Tytanów Wejherowo i 
wielkopolanie przegrali 25:22. 

Tydzień wcześniej w strugach deszczu i przy zimnym wie-
trze przyszło grać kolejny mecz ligowy piłkarzom Wikędu 
Luzino. Podopieczni trenera Pawła Radeckiego zremisowali 
bezbramkowo z Aniołami w Garczegorzach. 

W miniony weekend na własnym boisku w Luzinie, po-
czątek meczu należał już zdecydowanie do gospodarzy i już 
w piątej minucie bramkę zdobył D. Lisowski. Kilka minut 
później w sytuacji sam na sam znalazł się K. Opłatkowski, 
ale nie zdołał pokonać bramkarza gości. Potem drużyna go-
ści przejęła inicjatywę, a konsekwencją tego była bramka 
wyrównująca. 

Po przerwie mecz zmienił swoje oblicze. Wikęd utrzymy-
wał się przy piłce i starał się wyjść na prowadzenie. Jednak 
to indywidualny błąd obrońcy Arki otworzył drogę do bram-
ki, a K. Opłatkowski pokonał bramkarza z Gdyni. Do końca 
meczu wynik nie uległ zmianie, choć Wikęd miał kilka okazji 
do podwyższenia wyniku. 

Po kilkumiesięcznej przerwie na boisko powrócił J. Tobia-
ski. W pierwszym składzie wystąpił 16-letni Ł. Michałek, a 
w drugiej połowie pojawił się 15-letni K. Bornowski.

Wikęd Luzino: Składowski – Borski, Lisowski, Kowalski, 
Bank, Fierka (Bornowski), Mienik (Mienik), Wicon, Dąborw-
ski, Michałek (Korzyczkowski), Opłatkowski (Zadrowski).

Piłka nożna. IV liga

wikęd Luzino
pokonał Arkę II

W Luzinie doszło do pojedynku pomię-
dzy zespołami sąsiadującymi ze sobą w 
tabeli, w którym Wikęd pokonał drugą 
drużynę Arki Gdynia 2:1.
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godziny pracy

Poniedziałek   7.00-17.00
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Poniedziałek   16.00-17.00

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06
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Współpraca:  Leszek Spigarski
Było to okazałe zwycię-

stwo dziewcząt w 11 kolejce 
III ligi kobiet. Bogatym łu-
pem bramkowym podzieliły 
się dwie zawodniczki: Magda 
Lińska i Karolina Drewa (je-
den gol był samobójczy), któ-
re ustrzeliły po „hattricku”. 
Po tym zwycięstwie GOSRiT 
powrócił na pozycję wiceli-
dera. W kolejnym meczu lu-
zińska drużyna wyjeżdża do 
Lęborka, gdzie w spotkaniu 
rywalizować będzie z Lwem.

Piłka nożna. III liga kobiet. 

Ostre strzelanie 
dziewczęta w trzecioligowego GOSRiT Luzino w kolejnym meczu rozgromiły 

na własnym stadionie piłkarki Olimpii Czersk 7:0. 

W rozgrywanej w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 w Wej-
herowie Powiatowej Licealiadzie w Badmintonie drużynowym Chłopców, 
zwyciężyła reprezentacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.

W Wejherowie, na hali PZS nr 4 rozegrano Powiatową 
Licealiadę w Unihokeju Chłopców, w której zwyciężyła re-
prezentacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, 
grająca w składzie: Paweł Baran, Oskar Formella, Maciej 
Koszałka,  Szymon Krauze, Rafał Maciszka, Mikołaj Jaku-
bowski, Krzysztof Lubiewski, Szymon Rzepka, Maciej Kor-
thals, Patryk Kunc, opiekun drużyny - Sebastian Richter.

W Powiatowej Licealidzie w Unihokeju Dziewcząt roz-
grywanej w PZ  nr 2 w Wejherowie zwyciężyły dziewczęta 
z Powiatowego Zespołu Szkół  nr 4 w Wejherowie, grając w 
składzie: Patrycja Cierocka, Wiktoria Dampc, Kamila Do-
marus, Karolina Drewa, Angelika Górska, Marta Kandzio-
ra, Milena Kosznik, Klaudia Langa, Marcelina Majewska, 
Julia Myszk, Angelika Stencel, Katarzyna Szymikowska, 
opiekunowie drużyny - Maciej Syska oraz Adam Duda. 

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Powia-
towy Zespół Szkół nr 4 i 2 w Wejherowie.Badminton. Licealiada

Zwycięska drużyna za-
grała w składzie: Fabian 
Kątny, Damian Patelczyk, 
Bartłomiej Szwarc, a opieku-
nem był Zbigniew Ciesielski.

Kolejne miejsca zajęły: 
Powiatowy Zespół Szkół nr 

3 w Wejherowie, PZS nr 1 w 
Wejherowie, PZS w Redzie, 
PZS nr 2 w Rumi, PZS nr 
4 w Wejherowie i PZS nr 1 
w Rumi.

W rywalizacji wzięło 
udział ponad 20 zawodników 

z powiatu wejherowskiego. 
Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie 
oraz Powiatowy Zespół Szkół  
nr 3 w Wejherowie. 

unihokej

Powiatowe 
Licealiady 

Tenisistki stołowe MAR-BRUK ZRB GOSRiT Luzino w ramach 
6 kolejki ligowej pokonały we własnej hali IKTS NOTEĆ Inowro-
cław 7:3. Tym samym luzińskie zawodniczki awansowały na 7 
pozycje w ligowej tabeli. Kolejne spotkanie GOSRiT zagra 17 li-
stopada w Rawie Mazowieckiej z miejscowym MLUKS Dwójka.

Tenis stołowy. I liga

kolejne zwycięstwo
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wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

SPORT I REKREACJA
kickboxing. Trzy turnieje

Sportowe trofea
Kickboxerzy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sporto-

wego oraz sekcji kickboxingu GOSRiT Luzino odnieśli 
sukcesy w kolejnych zawodach.

W nowym sezonie 2018/19 w konfrontacji sztuk walki z serii „Po-
lish Fighter Cup” - edycja VII w Szczecinie, bezkonkurencyjna była 
świeżo upieczona Mistrzyni Świata z Włoch Paulina Stenka. Drugie 
miejsca zdobyli: Karolina Młynik do 65 kg kick-light senior, Adam 
Brzozowicz do 84 kg kick-light junior i Mikołaj Sobotka do 94 kg kick-
-light junior. Trzecią lokatę wywalczył Przemysław Krause do 94 kg 
kick-light senior. 

W Świdniku podczas Pucharu Polski w kickboxingu dwa srebrne 
medale w kat. kadetek starszych zdobyła Nikola Siecińska, natomiast 
w Sejnach koło Suwałk w Pucharze Państw Bałtyckich zwyciężyła Zu-
zanna Kalbarczyk (GOSRiT Luzino). 

Sportowcy w ciągu trzech tygodni zdobyli cenne medale w imprezach 
rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Podopieczni trenera Rafała 
Karcza wywalczyli 8 medali: 2 złote, 5 srebrnych i 1 brązowy medal. 

8 grudnia kolejny sprawdzian, tym razem dla młodszych zawodni-
ków. W Warszawie odbędzie się Mikołajkowy Turniej Kickboxingu.

W sobotę 10 listo-
pada  w Luzinie roze-
grany będzie Halowy 
Turniej Piłki Nożnej 
Służby Liturgicznej. 

Będzie to pierwszy etap 
zmagań o Mistrzostwo Ar-
chidiecezji Gdańskiej i pra-
wo do reprezentowania 
naszej Diecezji na Mistrzo-
stwach Polski. 

Turniej wpisuje się także 
w obchody 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Nie-
podległości. 

Patronat honorowy nad 
turniejem objął ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź - Me-
tropolita Gdański oraz Ga-
briela Lisius - Starosta 
Wejherowski.

 Jedną z trzech aren, na 
których odbywać się będą 
sportowe zmagania jest lu-
zińska Hala Widowiskowo-
-Sportowa GOSRiT. 

Więcej o turnieju na: 
http://www.knc24.pl/ha-
lowa-pilka-nozna-10834

Piłka nożna

Turniej 
halowy
w Luzinie


