
 NR 2 (190)
24 STYCZNIA

2019

I  powIATu  wejheRowSkIego ISSN: 2083-5671

koLejNe
 wYDANIe:
7 LuTego

2019

Ukazuje się od 2011 roku

Po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza, Wejherowo oraz inne miasta i gmi-
ny powiatu wejherowskiego włączyły się w żałobę. 
Mieszkańcy Wejherowa modlili się za zamordowa-
nego prezydenta, a niektórzy, podobnie jak przed-
stawiciele władz miasta i powiatu, wzięli udział w 
uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku.       Str. 2                                     

Żałoba 
i modlitwa

Już po raz szesnasty w ramach projektu Verba Sacra 
w wejherowskiej Kolegiacie w poniedziałek, 28 stycz-
nia o godz. 17 będzie można usłyszeć fragmenty Biblii 
w języku kaszubskim. Listy św. Jana zaprezentuje tra-
dycyjnie aktorka Danuta Stenka. Wcześniej wysłuchać 
będzie można komentarza teologicznego franciszka-
nina o. prof. dr. hab. Adama R. Sikory, autora przekła-
du. Reżyserem widowiska jest przemysław Basiński. 

Zapraszają:  prezydent Wejherowa krzysztof hil-
debrandt, ks. prałat Tadeusz Reszka oraz Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.                   Str. 9

Verba Sacra

Śpiewali na rzecz dzieci

W minioną niedzielę 20 stycznia podczas kolejnych mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla i Bł. S. Alicji 
Kotowskiej w Wejherowie zaśpiewali: chór męski „Harmonia” z Wejherowa, chór „Lutnia” z Luzina, schola 
dziecięca „Chrystusowe Owieczki”, Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, Chór „Calasanz” z Bolszewa oraz Chór 
„Camerata Musicale” z Wejherowa. Wieczorem w świątyni zabrzmiały kolędy w rockowej wersji w wykona-
niu zespołu Golden Life. Koncerty były elementem VII Charytatywnego Kolędowania Festiwal Serc, 
podczas którego parafialny zespół Caritas zbierał pieniądze na leczenie chorych dzieci. 

Nie zawiedli mieszkańcy Wejherowa, w tym przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego, którzy 
hojnie wrzucali datki do puszek oraz uczestniczyli w licytacji przedmiotów.                 Str. 7

Lider zespołu Golden Life wśród uczestników koncertu i akcji charytatywnej.            Fot. Leszek Spigarski

Przyjęte decyzją prezydenta Wejherowa i rad-
nych bonifikaty za przekształcenie użytkowania 
wieczystego gruntów we własność w naszym mie-
ście są jednymi z wyższych w kraju. Miasto oferuje 
pomoc wejherowianom w procesie uwłaszczenia ich 
mieszkań. W Wejherowie jest ok. tysiąca użytkow-
ników wieczystych.     .                                  Str. 3

Bonifikaty
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POŻEGNANIE

       W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Pani ukojenie. 

PANI
GABRIELI LISIUS

Staroście Powiatu Wejherowskiego

z powodu śmierci

T E Ś C I O W E J
łącząc się w bólu,

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

składa

Krzysztof  Hildebrandt
  Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PAWŁA  ADAMOWICZA
Prezydenta Miasta Gdańska

w latach 1998 - 2019
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w latach 1994 - 1998

Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990 - 1993

Samorządowca, który jako jeden z nielicznych w Polsce, 
niezmiennie od ponad dwóch dekad służył swojemu Miastu sprawując Urząd Prezydenta. 

Gdańszczanina, prawnika, człowieka zakochanego w Gdańsku 
czemu wyraz dał w 2018 roku zakładając Stowarzyszenie „Wszystko dla Gdańska”.

  
Pomorze i cała Polska poniosły 

niepowetowaną stratę. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
Samorządowcom oraz Współpracownikom,
którzy opłakują śmierć Pawła Adamowicza, 

wyrazy najgłębszego współczucia składa  

Krzysztof  Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 

wraz z Radnymi 
i współpracownikami

K O N D O L E N C J E

 - Stało się to, co było 
niewyobrażalne. Głęboko 
wierzyliśmy, że Paweł do 
nas wróci, że dalej będzie 
pełnił swoją misję Samo-
rządowca i Obywatela. Po-
mimo ogromnego wysiłku 
lekarzy i poświęcenia wo-
lontariusz-krwiodawców, w 
obliczu niepojętej nienawi-
ści i brutalności mordercy, 
nie udało się Pawła urato-
wać. - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 

po śmierci prezydenta gdańska pawła Adamowicza

Żałoba, modlitwa, smutek
w wejherowie i powiecie

Paweł Adamowicz od-
wiedził Wejherowo pod-
czas różnych wydarzeń. 
Spotykał się również z 
prezydentem Wejhero-
wa Krzysztofem Hilde-
brandtem.

Pawła Adamowicza 
wspominają mile seniorzy 
Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, 
którzy w ubiegłym roku 
uczestniczyli w Olimpia-
dzie „Obywatel-Senior” w 
Gdańsku odbywającej się 
pod Jego patronatem, a 
także kombatanci Związ-
ku Inwalidów Wojennych 
RP, z którymi spotkał się 
podczas walnego ze-
brania delegatów woje-
wództwa pomorskiego w 
październiku ub. roku.

Po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Wejherowo oraz inne 
miasta i gminy powiatu wejherowskiego włączyły się w żałobę, którą ogłoszono w Gdań-
sku i na Pomorzu. Mieszkańcy Wejherowa modlili się za zamordowanego prezydenta, a 
niektórzy, podobnie jak przedstawiciele władz miasta i powiatu, wzięli udział w uroczy-
stościach pogrzebowych w Gdańsku.

Wejherowa - Nikt nie jest w 
stanie zrozumieć bólu Rodzi-
ny i trudno słowami opisać 
tę tragedię. Składam naj-
szczersze kondolencje oraz 
wyrazy głębokiego współczu-
cia Rodzinie Pawła Adamo-
wicza. Łączę się w smutku i 
modlitwie za Jego duszę

W związku z tymi wyda-
rzeniami, w wejherowskich 
szkołach podstawowych, 
podczas lekcji wychowaw-
czych przeprowadzone zo-

staną pogadanki na temat 
przemocy i nienawiści.

We wtorek 15 stycznia 
wieczorem na placu Jaku-
ba Wejhera wejherowia-
nie zapalili znicze i oddali 
hołd prezydentowi Pawło-
wi Adamowiczowi. Zebrani, 
wśród ktorych był zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, odmówili 
modlitwę za zmarłego pre-
zydenta Gdańska. W inten-
cji Pawła Adamowicza w 

wejherowskiej Kolegiacie 
została rówież odprawiona 
msza święta. Po nabożeń-
stwie, które odprawili księża 
Tadeusz Reszka i Daniel 
Nowak z kazaniem ks. Pa-
tryka, uczestnicy przeszli 
na plac Jakuba Wejhera, 
gdzie zapalili znicze i od-
mówili modlitwę w Jego in-
tencji. Zaśpiewano również 
pieśń żałobną. Uroczystość 
odbyła się z udziałem gospo-
darzy miasta i powiatu.

Fot. Urząd Miejski
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AKTUALNOŚCI

20 lat temu ukazała się pierwsza książka Wydawnictwa 
BiT - Tomasza Żmudy-Trzebiatowskiego, którą było „Wejhe-
rowo na starej pocztówce”. Z okazji jubileuszu wydawnictwa 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił 
Medalem Róży Tomasza Żmudę-Trzebiatowskiego, wy-
dawcę książek oraz publikacji dokumentujących historię Ka-
szub, w tym naszego miasta (zdjęcie u góry). Wyróżniony 
jest wejherowianinem, mieszkającym obecnie w Gdańsku.

- Książki wydawnictwa BiT charakteryzują się wysokim 
poziomem merytorycznym i edytorskim - powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Wiele z nich ma 
charakter kolekcjonerski, co jest zasługą właścicieli - Beaty 
i Tomasza Żmuda-Trzebiatowskich. Moją ulubioną pozycją 
jest album „Spacerkiem po dawnym Wejherowie - na pocz-
tówkach z lat 1882-1944”, który prezentuje ponad 200 wi-
doków miasta.

                  * * *
Z okazji 30-lecia wejherowskiej Firmy EL-MARK Sp. z 

o.o. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróż-
nił właściciela firmy - Marka Kierznikowicza - Medalem 
Róży (zdjęcie u dołu). 

Wręczając Medal Róży prezydent Wejherowa podkreślił, 
że prowadzona przez Marka i Stanisławę Kierznikowicz ro-
dzinna firma, specjalizująca się w branży energetycznej i 
budowlanej, charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju i 
ugruntowaną pozycją na mapie gospodarczej Pomorza. Zna-
na jest także jako ceniony wykonawca, pracodawca i podmiot 
otwarty na działalność charytatywną.

Dla wydawcy i przedsiębiorcy

Medale Róży
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt wyróżnił Medalem Róży dwie osoby: 
wydawcę i autora książek historycznych To-
masza Żmudę-Trzebiatowskiego oraz przed-
siębiorcę Marka Kierznikowicza.

Fot. Urząd Miejski

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Ustawa 
dokonała z mocy prawa tego przekształcenia, przy czym 
jest ono odpłatne.

- Ustawa, którą przyjął Sejm daje samorządom możli-
wość zastosowania bonifikaty od opłaty przekształceniowej. 
W przypadku gruntów należących do miasta wprowadzili-
śmy bonifikaty 90 proc., 70 proc. i 50 proc. zróżnicowane 
zależnie od terminu wniesienia opłaty - mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Są to jedne z 
wyższych bonifikat w kraju. Miasto oferuje pomoc miesz-
kańcom w procesie uwłaszczenia ich mieszkań. W Wejhero-
wie jest ok. tysiąca użytkowników wieczystych.

Właściciele domu lub lokalu w budynku mieszkalnym 
stojącym na gruncie Gminy Miasta Wejherowa oddanym w 
użytkowanie wieczyste powinni wiedzieć że:

Zaświadczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpiło z mo-

cy samego prawa, nie trzeba składać wniosków. W ciągu 12 
miesięcy otrzymają Państwo od prezydenta Wejherowa za-
świadczenie potwierdzające przekształcenie. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie obecnie analizuje nieru-
chomości pod kątem spełnienia niezbędnych przesłanek do 
wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie. 
Urząd Miejski w Wejherowie przekaże takie zaświadczenie 
do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejhe-
rowie, a ten z urzędu dokona wpisu własności gruntu oraz 
wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.

Opłata
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we wła-

sność jest odpłatne. Opłatę przekształceniową w wysokości 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obo-
wiązywałaby za użytkowanie wieczyste w 2019 roku należy 
wnosić przez okres 20 lat (licząc od dnia przekształcenia). 
Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, 
z wyjątkiem opłaty za rok 2019, którą należy uiścić do dnia 
29 lutego 2020 roku.

Kto może ubiegać się o bonifikatę?
Bonifikata od opłaty przekształceniowej dotyczy gruntów 

zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi lub wielorodzinnymi (w których co najmniej po-
łowa to lokale mieszkalne) oraz budynkami mieszkalnymi 
wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiek-
tami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożli-
wiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.

Przyjęte decyzją prezydenta Wejherowa i radnych bonifikaty za przekształcenie we 
własność w naszym mieście są jednymi z wyższych w kraju. Miasto oferuje pomoc 
wejherowianom w procesie uwłaszczenia ich mieszkań. W Wejherowie jest ok. tysiąca 
użytkowników wieczystych.

Wysokość bonifikaty
Możecie Państwo zaoszczędzić, wnosząc opłatę jednora-

zowo w krótszym terminie. Wysokość bonifikaty wynosi:
- 90% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 

terminie do dnia 29 lutego 2020 roku
- 70% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 

terminie do dnia 28 lutego 2021 roku
- 50% - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 

terminie do dnia 28 lutego 2022 roku

Jak skorzystać z bonifikaty
Po otrzymaniu od prezydenta Wejherowa zaświadczenia 

o przekształceniu, zamiar wniesienia opłaty jednorazowej 
należy zgłosić w piśmie kierowanym do Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i 
Urbanistyki w następujących terminach:

- do dnia 1 lutego 2020 roku - w przypadku bonifikaty 90 %
- do dnia 1 lutego 2021 roku - w przypadku bonifikaty 70 %
- do dnia 1 lutego 2022 roku - w przypadku bonifika-

ty 50 %,
Po zgłoszeniu zamiaru zostaną Państwo poinformowani 

na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej.
Jednocześnie informujemy, aby skorzystać z bonifika-

ty należy uregulować wymagalne zadłużenie wobec Gmi-
ny Miasta Wejherowa z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu, rocznej opłaty przekształceniowej oraz podatku 
od nieruchomości.

Zaświadczenie o spłacie należności
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej 

otrzymają Państwo kolejne zaświadczenie, tym razem po-
twierdzające całkowitą spłatę należności. Zaświadczenie to 
wraz z wnioskiem o wykreślenie w dziale III księgi wie-
czystej wpisu roszczenia o opłatę należy przesłać do Sądu 
Rejonowego w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. 
Reformatów 9. Wysokość opłaty za wniosek o wykreślenie 
wpisu to 250 zł, w przypadku opłaty jednorazowej lub 75 zł, 
w pozostałych przypadkach.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie 
Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, pok. 201, 
tel. 677-71-44.

W przypadku domu lub lokalu w budynku mieszkalnym 
stojącym na gruncie Skarbu Państwa należy zwrócić się do 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

przekształcanie użytkowania wieczystego we własność

Miasto udziela mieszkańcom
bonifikaty, nawet 90 procent

ogłoszenia, reklamy, kondolencje 
w  pulsie  wejherowa

606  101 502,  redakcja@pulswejherowa.pl
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Gośćmi spotkania byli  
wybitni specjaliści onkolodzy 
oraz chirurdzy onkologiczni z 
jedynego na Pomorzu akredy-
towanego Breast Unit - Cen-
trum Diagnostyki i Leczenia 
Chorób Piersi w Szpitalu 
Morskim im. PCK w Gdyni 
kierowanym przez prof. dr. 
hab. n. med. Wiesława J. 
Kruszewskiego (na zdj. u 
dołu). Poradnię Onkologii w 
wejherowskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym reprezentował 
jej szef, dr Krzysztof Ada-
mowicz. 

- Najczęściej występu-
jącą wśród kobiet chorobą 
nowotworową jest rak pier-
si - powiedział prof. Wie-
sław Janusz Kruszewski. 
- Najważniejsza jest szyb-
ka diagnostyka. Podstawo-
wą zasadą naszej pracy jest 
objęcie kompleksową opieką 
pacjentek z chorobami piersi 
tak, aby od momentu prze-
kroczenia progu naszego 
ośrodka, diagnostyka i ko-
nieczne leczenie toczyły się 
w sprawny, profesjonalny i 
jasny dla pacjentki sposób. 

Lekarze onkolodzy, m.in.  
dr Iwona Danielewicz (na 
zdj. u dołu) z Oddziału On-
kologii Szpitala Morskiego 
PCK w Gdyni podkreślali, że 
jedynym sposobem wczesne-
go wykrywania nowotworów 

Rozmowy o zdrowiu ze Szpitalami pomorskimi

Choroby nowotworowe
- jak zmniejszyć ryzyko?

Porozmawiajmy o zdrowiu ze Szpitalami Pomorskimi - pod takim hasłem w Wejherow-
skim Centrum Kultury mieszkańcy miasta i powiatu mogli wysłuchać prelekcji na temat 
profilaktyki chorób nowotworowych oraz leczenia onkologicznego. M.in. o niechlubnej 
statystyce oraz o coraz lepszych warunkach opieki nad chorymi mówili onkolodzy.

jest regularne poddawanie 
się badaniom profilaktycz-
nym. Bardzo ważny jest styl 
życia, czyli odpowiednia die-
ta, aktywność fizyczna i uni-
kanie palenia papierosów. 

- Każde zapalenie papie-
rosa to zaproszenie do siebie 
raka - powiedział dr Krzysz-
tof Adamowicz. 

Spotkanie połączono z 
wernisażem wystawy foto-
graficznej „Nie jesteś sam”, 
przygotowanej przez Funda-
cję Pokonaj Raka, która od 

11 lat prowadzi działania 
na rzecz osób doświadcza-
jących choroby nowotworo-
wej. Do profilaktyki zachęca 
poprzez oswajanie choroby, 
pokazywanie pozytywnych 
przykładów „wygranych”, w 
ten sposób przełamując lęk 
i strach.

Organizatorami spotkania 
byli: Szpitale Pomorskie, pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz Fun-
dacja Pokonaj Raka.

W konferencji wzię-
li udział m.in. Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa, Arkadiusz 
Kraszkiewicz - zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
Jolanta Sobierańska-
-Grenda - prezes Szpitali 
Pomorskich, Andrzej Zie-
leniewski - wiceprezes 
Szpitali Pomorskich, Beata 
Wieczorek-Wójcik, dy-
rektor ds. pielęgniarstwa, 
członkinie wejherowskiego 
Stowarzyszenia Amozonek.

Badania wykonywane będą w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego 
przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ. Do 
badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są 
ubezpieczone i nie były leczone z powodu raka piersi a tak-
że nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 
lat, lub są w grupie ryzyka i otrzymały w roku poprzednim 
wynik ze wskazaniem do wykonania mammografii po 12 
miesiącach. Na badanie zaprasza LUX MED Diagnostyka. 

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz aby sprawdzić 
uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/
formularz. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

jutro przy Ck „kaszuby”

Bezpłatna 
mammografia

Jutro, 25 stycznia br. w mammobusie przy 
Centrum Handlowym Kaszuby w Wejherowie 
będzie można wykonać bezpłatne badanie 
mammograficzne.

Organizatorami spotkania byli: Szpitale Pomorskie, prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, Wejherowskie Centrum Kultury oraz Fundacja Pokonaj Raka.

W poniedziałek 21 stycznia rankiem w Rybnie (gmina 
Gniewino) na oblodzonej drodze zderzyły się dwa auta 
osobowe. Całkowicie rozbite samochody zablokowały dro-
gę, a kierowcy poważnie poturbowani zostali odwiezieni 
do szpitala. 

Także w poniedziałek i też rano w Redzie kierowca au-
ta dostawczego nie opanował pojazdu i wyleciał do rowu 
przed skrzyżowaniem z ul. Rzemieślniczą, prawdopodob-
nie nie mogąc wyhamować przed skrzyżowaniem. 

Kierowca odmówił przewiezienia do szpitala.
We wtorek około południa w Gościcinie (gmina Wej-

herowo) na wysokości szkoły kierujący samochodem ford 
potrącił dziewięciolatka. Chłopiec prawdopodobnie wtar-
gnął na przejścia przy palącym się czerwonym świetle. 
Poszkodowany chłopiec został odwieziony do szpitala.

We wszystkich sprawach policjanci szczegółowo wyja-
śniają przebiegi zdarzeń.

uważajmy na drogach

Trudne warunki
i groźne wypadki

Z POLICJI

WAŻNE TELEFONY:
POgOTOWiE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03

KOmENdA  POLicji - Dyżurny 58 672 97 22 
 
STrAŻ POŻArNA  -  Dyżurny  58 677 61 00

STrAŻ miEjSKA   -  Dyżurny 58 677 70 40
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wiadomości ze Starostwa powiatowego 
w wejherowie

w Starostwie podpisano umowę

Nowa Strażnica 
powstanie w Rumi

Na jednej z nich zlokali-
zowanej u zbiegu ulic Kosy-
nierów i Aleksandra Fredry 
powstanie strażnica. Umo-
wa to kolejny krok do rozpo-
częcia inwestycji, pierwszym 
było podpisanie trójstronne-
go listu intencyjnego w paź-
dzierniku 2017 r. 

Zakładany koszt to blisko 
9 milionów złotych.

W ramach inwestycji 
wybudowana zostanie no-
wa strażnica dla JRG nr 2 
w Rumi. W przewidywanej 
koncepcji planowany jest bu-
dynek o powierzchni użytko-
wej ok. 1800 m kw. 

W strażnicy poza po-
mieszczeniami niezbędnymi 
do funkcjonowania JRG pla-
nowane jest wykonanie sali 

W Rumi powstanie strażnica dla jednostki ratowniczo-gaśniczej 
nr 2. W Starostwie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Staro-
stą Wejherowskim Gabrielą Lisius, a Burmistrzem Rumi Michałem 
Pasiecznym, na mocy, którego doszło do zamiany nieruchomości. 

edukacyjnej, a także wielo-
funkcyjnego boiska sporto-
wego, placu manewrowego 
oraz wspinalni wraz z bież-
nią do sportu pożarniczego.

Dotychczasowy budynek 
nie spełnia wymagań z za-
kresu bezpieczeństwa i hi-
gieny służby w obiektach 
przeznaczonych dla jedno-
stek pożarniczych PSP.

Zasady, tryb przyznania 
oraz wysokość nagród szcze-
gółowo reguluje uchwała nr IV/
XI/127/11 Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego z dnia 25 listopada 
2011 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawa-
nia nagród za osiągnięcie wy-
sokich wyników sportowych w 
międzynarodowym lub krajo-
wym współzawodnictwie spor-

Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie nagród za wysokie 
wyniki sportowe oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej za 2018 r. po raz kolejny 
otrzymają je najzdolniejsi zawodnicy i trenerzy z powiatu wejherowskiego.

towym. Kandydata do nagrody 
zgłosić może klub sportowy, 
komisja Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego właściwa do spraw 
sportu, właściwy polski zwią-
zek sportowy lub wojewódzki 
związek sportowy oraz Staro-
sta Wejherowski. Wyróżnienia 
przyznaje Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego po uzyskaniu opi-
nii Komisji  Sportu.

Wnioski należy składać w 
powiatowym Zespole placó-
wek oświatowo-wychowaw-
czych w wejherowie przy 
ulicy 3 Maja 49.

Termin skladania wniosków 
upływa 31 stycznia br.

Dodatkowe informacje oraz 
wymagane druki dostępne są 
na stronie internetowej:
www.powiatwejherowski.pl 

Nagrody dla sportowców

Starosta z wizytą u mamy i dziecka

wiktoria była pierwsza

Dziewczynka urodziła 
się w wejherowskim Szpita-
lu Specjalistycznym minutę 
po północy, dając wiele ra-
dości rodzicom, a także bra-
ciszkowi.

Starosta wejherowski Gabriela Lisisus odwiedziła malutką Wik-
torię - pierwszą mieszkankę powiatu wejherowskiego w 2019 roku!

Wiktoria jest także pierw-
szym dzieckiem urodzonym 
w tym roku w województwie 
pomorskim i jednym z dwóch 
pierwszych w Polsce.

Starosta Gabriela Lisius 

pogratulowała młodej ma-
mie i całej rodzinie narodzin 
córeczki oraz złożyła życze-
nia. Przekazała też upomi-
nek. Rodzina mieszka w 
Rybnie, w gminie Gniewino.

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem pożegnaliśmy

Śp. PAWŁA  ADAMOWICZA
wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska, wybitnego samorządowca, 
oddanego swemu miastu i mieszkańcom. Człowieka wielkiego serca, 

zasłużonego nie tylko dla Gdańska, ale dla całego Pomorza.
Inicjatora i Prezesa Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 

Gdańsk-Gdynia-Sopot, którego celem jest stworzenie wspólnoty 
łączącej wszystkie samorządy metropolii. 

 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef  Reszke
wraz z Radnymi
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POMAGANIE

W Wejherowie sztab WOŚP mieścił się, jak co roku 
w Wejherowskim Centrum Kultury i tam odbywały się 
występy artystyczne, sprzedaż gadżetów we foyer oraz 
licytacje. kwesta odbywała się tez na ulicach miasta. Wej-
herowscy wolontariusze zebrali w tym roku rekordową 
kwotę 93 468,75 zł. 

 Wśród kwestujących znaleźli się m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Jacek 
Thiel, wicestarosta wejherowski, Bogdan Tokłowicz, wice-
przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego oraz Piotr 
Bochiński, radny Wejherowa (wszyscy na zdjęciu poniżej).

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra-
ła już po raz 27. Tegorocznym celem jest za-
kup nowoczesnego sprzętu medycznegodla 
specjalistycznych szpitali dziecięcych. 13 
stycznia br. pieniądze zbierano w całej Polsce, 
również w całym powiecie wejherowskim.

Fot. Leszek Spigarski

woŚp
w wejherowie

Podczas koncertu Stowarzyszenie „Oliwskie Słonecz-
ko” przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na cele charytatyw-
ne. Zebrano kwotę w wysokości 3760 zł i 5 euro. Dochód ze 
zbiórki zostanie przeznaczony na zimowy wypoczynek dla 
podopiecznych stowarzyszenia. 

W trakcie Luzińskiego Kolędowania z zespołem ENEJ 
można było usłyszeć najbardziej znane polskie kolędy i pa-
storałki w autorskich aranżacjach zespołu. Podczas koncertu 
zespół stworzył niepowtarzalny klimat, urozmaicając kolę-
dy melodiami z Ukrainy, które odwołują się do ich korzeni.

Organizatorem koncertu był wójt gminy Luzino wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Oliwskie Słoneczko.

W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Mar-
szałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie 11 
stycznia miało miejsce 11 Luzińskie Kolę-
dowanie z Gwiazdami, tym razem z popu-
larnym zespołem ENEJ. 

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

11 Luzińskie kolędowanie

eNej rozgrzał
publiczność

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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Organizatorzy wydarze-
nia: parafialny „Caritas” 
oraz Jacek Drewa i  Marcin 
Drewa, prowadzili kwestę 
do puszek oraz licytacje po-
darowanych na aukcję przed-
miotów. Wśród ofiarodawców 
znaleźli się przedstawicie-
le władz miasta i powiatu, a 
także wejherowscy radni i 
sportowcy, którzy co roku 
wspierają tę piękną akcję. 
Nie zawiedli hojni i wrażliwi 
mieszkańcy miasta.

Wydarzeniu patronuje Me-
tropolita Gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź, wojewoda po-
morski Dariusz Drelich, sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius, prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt 
i wójt gminy Wejherowo Hen-
ryk Skwarło. 

VII Charytatywne kolędowanie w kościele pw. Chrystusa króla i Bł. S. Alicji kotowskiej

Śpiewali i grali na rzecz chorych dzieci
Po raz siódmy w kościele pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie odbyło się Charytatywne Kolędowanie „Fe-

stiwal Serc”. W ostatnią niedzielę 20 stycznia zaśpiewały tam chóry i zespoły z powiatu wejherowskiego, a wieczorem wystąpił 
zespół rockowy Golden Life. Wszystko wpisuje się w piękną ideę pomagania i dzielenia się tym co najpiękniejsze, czyli własnym 
sercem. Zebrano 10 660 zł, przeznaczonych na leczenie dwóch chorych dziewczynek: Agatki i Wiktorii.

POMAGANIE

więcej zdjęć na:  facebook.com/pulswejherowa oraz w galerii na  www.pulswejherowa.pl

Fot. Anna Kuczmarska i Leszek Spigarski

W Pałacu Przebendowskich w Wejherowie 21 stycznia br. odbył się opłatek członków 
i sympatyków PiS powiatu wejherowskiego, na który przybyło około 100 osób. Opłatek 
pobłogosławił ksiądz dziekan Daniel Nowak. 

Życzenia obecnym złożyli prezes Pomorskiego Zarządu Okręgowego poseł Janusz 
Śniadek oraz poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Na spotkaniu obecni byli rad-
ni sejmiku wojewódzkiego Roman Dambek i Kazimierz Klawiter oraz radni PiS z 
terenu powiatu wejherowskiego.

Spotkanie członków i sympatyków piS

Noworoczne życzenia
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Żołnierze przemasze-
rowali ulicą Wałową oraz 
ulicą Jana III Sobieskie-
go na Plac Jakuba Wejhe-
ra, gdzie zaprezentowali 
mieszkańcom musztrę oraz 
strzelanie.

- Zgodnie z przywilejem 
miasto otrzymało nazwę 
Wejheropolis, czyli Wej-
herowo, a także wszystkie 
prawa i przywileje miast 
pruskich. Wejheropolis na-
zywane też Nowym Mia-
stem, było jedynym na 
Kaszubach miastem pry-
watnym - przypomniał 
zebranym prezes stowarzy-
szenia Pułk Czarnieckiego, 
Krzysztof Zdunkowski. 
- Miasto otrzymało prawo 
chełmińskie i była to ostat-
nia tego typu lokacją na Po-
morzu. 

Król ustalił również, 
że w herbie miasta będzie 
biały krzyż rycerzy mal-
tańskich na niebieskim 
polu, otoczony zielonym 
wieńcem wawrzynowym. W 
środku krzyża będzie czer-
wona róża.

Prawa miejskie dla Wej-
herowa potwierdził król Jan 
III Sobieski w 1696 roku.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego zorganizowało uro-
czystość z okazji 369. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Wejherowo. 13 stycznia 
1650 roku król Jan Kazimierz nadał przywilej loakcyjny osadzie Wejherowska Wola, za-
łożonej przez Jakuba Wejhera. Stowarzyszenie przypomniało o tym ważnym wydarzeniu 
w sobotę, 12 stycznia.

w rocznicę uzyskania praw miejskich przez wejherowo 

Miasto istnieje od 369 lat

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: 
facebook.com/pulswejherowa

WYDARZENIA

Więcej na ten temat:
https://www.facebook.com/
PulkCzarnieckiego/

w niedzielę uroczystość

Św. jan Bosko
patronem Rumi

27 stycznia o godz. 11.00 uroczystościom w salezjań-
skim Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomo-
żenia Wiernych w Rumi przy ul. Dąbrowskiego będzie 
przewodniczył Metropolita Gdański ks. arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź. 

Księża salezjanie prowadzą swoje dzieło w Rumi od 1937 
roku. Obecnie w mieście istnieją dwie parafie salezjańskie 
oraz salezjański zespół szkół, cieszący się renomą.

Zgromadzenie Salezjańskie czyli Towarzystwo św. Fran-
ciszka Salezego zostało założone przez św. Jana Bosko w 
drugiej połowie XIX w. w Turynie.

W odpowiedzi na starania kapłanów i 
mieszkańców Rumi, Stolica Apostolska wy-
dała dekret ustanawiający św. Jana Bosko 
patronem tego miasta. Uroczyste ogłoszenie 
decyzji Ojca Świętego nastąpi podczas mszy 
świętej w najbliższą niedzielę.

ksiądz jan Bosko był 
określany mianem „kapelana 
włóczęgów”, był duszpaste-
rzem, opiekunem i nauczy-
cielem opuszczonej, ubogiej 
turyńskiej młodzieży. Założył 
Zgromadzenie Wychowaw-
ców, którego posłannictwem 
było wychowanie młodzieży. 

Ksiądz Bosko określił swo-
ją metodę wychowawczą ja-
ko system prewencyjny, bądź 
zapobiegawczy. To owoc syn-
tezy geniuszu wychowaw-
czego ks. J. Bosko, osiągnięć 
nauk pedagogicznych i inspi-
racji z Ewangelii oraz tradycji 
chrześcijańskiej.

Sanktuarium NMP Wspomożycielki w Rumi znane jest 
na Pomorzu i w środowisku muzycznym w Polsce z 
corocznych prestiżowych festiwali muzyki religijnej - 
organowej i chóralnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, 
salezjanina, który pracował w Rumi.
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HISTORIA, EDUKACJA

Pochylając się nad ofia-
rą złożoną przez Polaków 
w imię odzyskania niepod-
ległości po 123 latach zabo-
rów uczniowie z Bożegopola 
postanowili przede wszyst-
kim oddać hołd bohaterom 
naszej małej ojczyzny, jaką 
stanowi powiat wejherow-
ski.  Mieszkając na tym te-
renie, nie sposób nie udać 
się na pełną zadumy i re-
fleksji wyprawę do Lasu 
Piaśnickiego i nie  pochylić  
nad mogiłami bohaterów. 

W podróży do Lasu Pia-
śnickiego towarzyszyła  
dyrektor Muzeum Piaśnic-
kiego, pani Teresa Patsidis 
wraz z współpracownikami, 
osoba niezwykle kontakto-
wa, empatyczna, „żyjąca ży-
ciem Muzeum Piaśnickiego”. 

Oddając głos  młodzie-
ży gimnazjalnej  moż-
na stwierdzić, że jest ona 
wspaniałym odbiorcą: spon-
tanicznym, pozbawionym 
stereotypów i uprzedzeń: 
„słuchając przewodnika, 
ogarniały mnie uczucia, 
których dotąd nie znałem. 
Przyprawiała mnie o dresz-
cze sama próba wyobraże-
nia sobie, co czuły ofiary 
stojąc nad swoim grobem 
i czekając na naciśnięcie 
spustu. Zastanawiałem się, 
czy możliwe okazałoby się 
zekranizowanie tamtych 

Dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim  
(gmina Łęczyce) miniony rok 2018 był rokiem szczególnym. Był świętowaniem  dwuletniej 
współpracy i spontanicznej przyjaźni z Muzeum Piaśnickim w Wejherowie.

wydarzeń.”  Z pewnością po-
dobne uczucia towarzyszy-
ły reżyserowi, Mariuszowi 
Sławińskiemu i obsadzie 
filmu „Piaśnica”. 

10 grudnia 2018r. na za-
proszenie Muzeum ucznio-
wie klasy trzeciej gimnazjum 
wraz z dyrektorem szkoły 
Danutą Milewczyk, na-
uczycielami Beatą Jakusz, 
Anną Anisiewicz i Ma-
ciejem Białaszewskim 
uczestniczyli w premierze 
filmu ,,Piaśnica”, która mia-

ła miejsce w Warszawie.  
W wydarzeniu uczestni-

czyli m.in. przedstawicie-
le władz samorządowych 
powiatu wejherowskiego 
z wicestarostą Jackiem 
Thielem.  Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem ob-
jął  wiceminister Jarosław 
Sellin, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Opuszczając w czerwcu 
mury  szkoły im. Janusza 
Kusocińskiego w Bożympolu 

Wielkim uczestnicy projektu 
piaśnickiego będą w nowych 
szkołach rzecznikami współ-
pracy z Muzeum Piaśnickim 
w Wejherowie. Placówka już  
przygotowuje ciekawe pro-
jekty edukacyjne, związa-
nych z adaptacją budynku 
Villa Musica w Wejherowie. 

Już się cieszymy, dekla-
rując naszą gotowość współ-
pracy, życzliwość i przyjaźń.          

Beata Jakusz
nauczyciel SP 

w Bożympolu Wielkim

Szkoła w Bożympolu wielkim współpracuje z Muzeum

Młodzież na premierze filmu

Celem projektu realizowa-
nego w dniach 21-25 stycznia 
2019 r., jest symulacja doro-
słego życia przez uczestników, 
którzy uczą się pracować, zara-
biać, oszczędzać i wydawać pie-
niądze. Uczniowie uczestniczą 
w warsztatach edukacyjnych u 
przedsiębiorców, reprezentują-
cych różne branże. 

Strategicznym Partnerem 
jest Fundacja BGK, a patronat 
nad projektem objęło m.in. Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku 
oraz Prezydent Wejherowa.

uczniowie z wejherowskich szkół podstawo-
wych biorą udział w projekcie edukacyjnym „Ma-
łe Miasto wejherowo 2019”, organizowanym 
przez Fundację „Dom mojego Brata”. 

projekt edukacyjny

Małe Miasto
wejherowo

Młodzież z Bożegopola Wielkiego na premierze filmu „Piaśnica” w Warszawie, razem 
z nauczycielami i wicestarostą Jackiem Thielem..

Udział w warsztatach biorą 
m.in. wejherowscy policjanci.

Uroczysta inauguracja pro-
jektu odbyła się w  Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie.

O G Ł O S Z E N I E

Pilotem i tłumaczem wizyty była wejherowianka dr Alek-
sandra Kurowska-Susdorf, pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Gdańskiego i Akademii Marynarki Wojennej.

Goście ze Stanów Zjednoczonych zwiedzili wejherowski 
ratusz i spotkali się z prezydentem miasta Krzysztofem 
Hildebrandtem, który opowiedział im o historii Wejherowa 
oraz o funkcjonowaniu samorządu miejskiego.

- Cieszę się, że młodzi Amerykanie mieli okazję zobaczyć 
Wejherowo, Kaszuby i polską rzeczywistość. Mam nadzieję, 
że wywiozą od nas pozytywne wrażenia i przekażą je swoim 
rówieśnikom w Stanach Zjednoczonych - powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt.

Wejherowo odwiedziła kilkunastoosobowa grupa amerykańskich studentów z University of 
Wisconsin Parkside z prof. Helen Rosenberg na czele. Wizyta jest owocem współpracy Uniwer-
sytetu Gdańskiego z amerykańską uczelnią. 

Studenci z uSA w wejherowie

Fot. Urząd Miejski
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Czytaj nas 
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

KULTURA

Miejska Biblioteka publiczna informuje, że tylko 
do końca stycznia można zgłaszać publikacje do kon-
kursu gryf Literacki 2018. 

Szczegóły w regulaminie na stronie: 
https://biblioteka.wejherowo.pl/artykuly-komunika-
ty/2922-gryf-literacki-2018

Jego internetowa wersja 
pojawiła się na Facebooku, 
w grupie  „nowe czytanie 
to wyzwanie!”, do której 
można dołączyć w dowol-
nym momencie. W każdym 
miesiącu pojawiać się tam 
będzie nowe zadanie czy-
telnicze, które użytkownicy 
realizują, dzieląc się swo-
imi wrażeniami z lektury. 
Wśród najaktywniejszych 
czytelników co miesiąc roz-
losowywane będą upominki. 

Dla czytelników, którzy 
wolą tradycyjne formy kon-
taktu z książką, bibliote-
karze przygotowali krótszą 
wersję wyzwania. Zadania 
na 4 miesiące (od stycznia 
do kwietnia) pojawią się na 
specjalnych kartach pobie-
ranych w Wypożyczalni dla 
Dorosłych, gdzie czytelnik 
będzie się musiał udać po 
odpowiednią książkę. 

Bibliotekarze zachęcają 
do podjęcia wyzwań nie tylko 
czytelników, ale zapowiadają 
je także u siebie. Pomocne, 
w tym wypadku, będą kon-
sultacje z czytelnikami. Już 
teraz można wypełniać ano-
nimową ankietę, która po-
może dopasować biblioteczną 
ofertę do potrzeb jej użytkow-
ników (ankieta dostępna jest 
na stronie internetowej bi-
blioteki w zakładce „Komu-
nikaty”). Osobiście będzie 
można spotkać się z bibliote-
karzami podczas konsultacji 

Miejska Biblioteka publiczna proponuje

Nowe czytanie 
to wyzwanie!

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zachęca czytelni-
ków do podjęcia z Nowym Rokiem nowych wyzwań i planów. Mo-
że warto sięgnąć po książki nieznanych dotąd autorów lub nowy 
gatunek literacki? „Nowe czytanie to wyzwanie!” - mówią bibliote-
karze i zapraszają do udziału w wyzwaniu czytelniczym. 

pod hasłem „Jak #wejhero-
woczyta?”. 

Przedstawiciele różnych 
grup czytelników, podczas 
kreatywnej zabawy, będą 
mieli okazję przekazać swo-
je sugestie dotyczące oferty 
biblioteki.

Jak co roku biblioteka or-
ganizuje zajęcia podczas zi-
mowych ferii, tym razem pod 
nazwą „Ferie nie z tej bajki! 
Bliski i Daleki Wschód w ba-
śni i legendzie”. Wprawdzie 
zapisy dzieci dobiegły koń-
ca, ale w czasie ferii odbędą 

się dwa otwarte spektakle 
dla wszystkich: 12 lute-
go o godz. 10.00 - spektakl 
„Opowieści z Bombaju” oraz 
19 lutego o godz. 10.00 - 
spektakl „Anaruk, chłopiec 
z Grenlandii”. Wstęp wolny. 

 *  *  *
Wśród wielu ciekawych 

spotkań, 5 lutego godz. 
17.00 odbędzie się kolejne z 
cyklu „W kręgu zdrowia i 
urody”. Stylistka Aleksan-
dra Werenczuk-Hinc pod-
powie, jak odnaleźć własny 
styl i uporządkować szafę.

Klub Miłośników Wejherowa oraz Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie zapraszają na promocję książki 
Daniela Dempca „Straty wojenne wśród ludności po-
wiatu wejherowskiego w latach 1914-1919”.

To ciekawe spotkanie odbędzie się dzisiaj, 24 stycznia o 
godz. 17.00 w bibliotece przy ul. Dworcowej w Wejherowie.

historia wejherowa

promocja książki

W obecności przed-
stawicieli władz miasta 
i powiatu: starosty Ga-
brieli Lisius,  prezydenta 
Krzysztofa Hildebrand-
ta, zastępcy prezydenta 
Arkadiusza Kraszkiewi-
cza i wiceprzewodniczące-
go Rady Powiatu Bogdana 

Podczas uroczystego spotkania w wejherowskim Atanticu w mi-
niony wtorek 22 stycznia, Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku pożegnało się z gdyńską YMCĄ, dziękując jej 
dyrektorowi Grzegorzowi Arabczykowi. Prezes SWUTW Krystyna 
Laskowska przedstawiła nowy Zarząd Stowarzyszenia.

Tokłowicza, utalentowa-
ni seniorzy z WUTW zapre-
zentowali nowy spektakl 
uniwersyteckiego teatru 
„Srebrna Nitka”, oparty na 
tekstach Juliana Tuwima, 
w reżyserii Kingi Kraj-
kowskiej. 

Jak zwykle było uroczo i 

zabawnie, a kreacje aktor-
skie zasługują na uznanie. 

Przypominamy, że o usa-
modzielnieniu się  z dniem 1 
stycznia 2019 roku działają-
cego od 13 lat Wejherowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu „Pulsu”.

kreatywni, zdolni i pełni energii

Seniorzy z wuTw 
działają samodzielnie

więcej zdjęć na:   facebook.com/pulswejherowa
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WAŻNA INWESTYCJA
Mimo 8 km długości 

(średnica 700 mm, robo-
cze ciśnienie 8,4 MPa), ze 
względu na swoje strate-
giczne znaczenie gazociąg 
wysokiego ciśnienia relacji 
Reszki-Wiczlino został wpi-
sany do katalogu inwestycji 
towarzyszących inwesty-
cjom w zakresie terminalu 
LNG, tzw. specustawy. 

Budowa gazociągu Resz-
ki-Wiczlino jest ważnym 
elementem wzmocnienia 
bezpieczeństwa dostaw pa-
liwa gazowego. Dzięki tej 
inwestycji będzie możliwe 
zwiększenie przepustowości 
systemu przesyłowego oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw gazu do odbiorców. 
Jest to szczególnie istotne 
np. podczas długotrwałych 
mrozów oraz ograniczeń do-
staw gazu do regionu. 

Gazociąg umożliwi współ-
pracę Kawernowego Pod-
ziemnego Magazynu Gazu 
Kosakowo z krajową siecią 
przesyłową. Realizacja in-
westycji wpłynie także na 
uatrakcyjnienie terenów pod 
nowe inwestycje.

HARMONOGRAM 
INWESTYCJI
W sierpniu 2018 r. uzy-

skano decyzję środowiskową, 
a w grudniu 2018 r. wojewo-
da pomorski wydał decyzję 
lokalizacyjną, która jest ko-
lejnym istotnym etapem re-
alizacji inwestycji i umożliwi 
przystąpienie do prac nad 
uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. Zakończenie bu-
dowy gazociągu zapla-
nowano na 2020 r.

KORZYŚCI 
DLA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH
Gazociąg oznacza dodat-

kowe środki finansowe, któ-
re wpłacane będą corocznie 
przez GAZ-SYSTEM do bu-
dżetu gminy w wysokości 
do 2% wartości odcinka ga-
zociągu zlokalizowanego na 
jej terenie. Obecnie z tytułu 
dotychczas wybudowanych 
gazociągów i obiektów in-
frastruktury przesyłowej do 

Wojewoda pomorski 21 grudnia 2018 r. wydał decyzję lokalizacyjną dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-
-Gdańsk na odcinku Reszki-Wiczlino. Inwestycja będzie przebiegać przez tereny gminy Wejherowo i miasta Gdynia. Jej re-
alizacja wpłynie na zwiększenie przesyłu gazu pomiędzy dwoma gazociągami: Szczecin-Gdańsk oraz Włocławek-Gdynia. 
Umożliwi także współpracę Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo z siecią przesyłową. 

budżetu gminy Wejherowo 
wpływa podatek w wysoko-
ści ok. 912 tys. zł, a do mia-
sta Gdyni – ok. 250 tys. zł. 
(dane za 2018 r.). Każdy do-
datkowy kilometr gazociągu 
przesyłowego czy obiektów 
naziemnych infrastruktury 
przesyłowej oznacza zwięk-
szenie tej kwoty. 

ODSZKODOWANIA
Właściciele nieruchomo-

ści otrzymają odszkodowa-
nia za ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomo-
ści. Wynika to z ustanowie-
nia strefy kontrolowanej 
gazociągu, zajęcia nieru-
chomości na czas budowy. 
Odszkodowania będą wypła-
cane również za szkody rolni-
cze i inne powstałe w trakcie 
budowy gazociągu. 

Wartość odszkodowania 
zostanie określona na pod-
stawie operatów szacunko-
wych sporządzonych przez 
uprawnionych rzeczoznaw-
ców majątkowych. Będą one 
opracowywane na zlecenie 
wojewody pomorskiego.

Wypłata odszkodowań 

nastąpi po zakończeniu in-
westycji na podstawie decy-
zji wojewody, przy czym ich 
wysokość będzie proporcjo-
nalna do rzeczywiście ponie-
sionych szkód.

STANDARDY 
REALIZACJI 
INWESTYCJI
W trosce o bezpieczeństwo 

i niezawodność przesyłu ga-
zu oraz wymagania ochrony 
środowiska GAZ-SYSTEM 
stosuje nowoczesne i spraw-
dzone technologie. Spółka 
wykorzystuje przy tym rów-
nież najlepszej jakości mate-
riały oraz najnowocześniejsze 
systemy zabezpieczeń. 

Przy budowie gazociągu 
zostaną zastosowane rury 
stalowe o zwiększonej wy-
trzymałości, a także specjal-
na izolacja. Spawanie będzie 
wykonywane automatycznie 
lub półautomatycznie, zaś 
sam gazociąg zostanie pod-
dany hydraulicznym pró-
bom specjalnym. Każda ze 
spoin gazociągu zostanie 
poddana kontroli poprzez 
specjalistyczne badania. Da-

    przebieg projektowanego gazociągu Reszki-wiczlino
Trasa projektowanego gazociągu będzie zlokalizowana głównie na terenach leśnych, 

a także na gruntach rolnych w Łężycach i we wsi Reszki (gm. Wejherowo). Częściowo in-
westycja będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o śred-
nicy 500 mm.

je to gwarancję bezawaryjnej 
eksploatacji oraz zabezpie-
cza przed emisją gazu do 
środowiska, wód powierzch-
niowych czy podziemnych. 
Przez cały okres realizacji 
inwestycji jest zapewniany 
profesjonalny nadzór inwe-
storski i przyrodniczy. 

Po wybudowaniu gazo-
ciągu, jego przebieg zostanie 
trwale oznakowany żółtymi 
słupkami znacznikowymi. 
Strefa kontrolowana, czyli 
obszar, na którym operator 
gazociągu jest zobowiązany 
do kontrolowania wszelkiej 
działalności osób trzecich, 
wyniesie 12 metrów (po 6 m 
na stronę, od osi gazociągu). 

TROSKA 
O ŚRODOWISKO
Inwestycje GAZ-SYSTEM 

są realizowane z poszanowa-
niem środowiska naturalne-
go oraz zgodnie z wymogami 
prawa polskiego i unijnego. 
Dla wszystkich budowanych 
gazociągów uzyskuje się de-
cyzje środowiskowe, a reali-
zacja inwestycji uwzględni 
zawarte w nich wytyczne.

Inwestor i wykonawca
Za realizację inwestycji jest odpowiedzialny GAZ-SYSTEM, 

który całkowicie pokrywa koszty związane z przygotowa-
niem i wybudowaniem gazociągu. 

Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego 
jest TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o zna-
czeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.  Kluczowym 
zadaniem spółki jest zarządzanie najważniejszymi gazo-
ciągami w Polsce oraz transport paliw gazowych siecią 
przesyłową o łącznej długości ok. 11 000 km na terenie 
całego kraju. Rozbudowując system transportu ziemnego, 
GAZ-SYSTEM łączy oczekiwania klientów z rozwojem firmy 
i rynku gazu w Polsce. 

koNTAkT
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
tel. 58 744 54 83/84
e-mail: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl 
www.gaz-system.pl

Zielone światło dla strategicznej inwestycji 
w regionie pomorskim

Węzeł gazowy

  Tekst na prawach ogłoszenia
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LUDZIE I ICH PASJE

Wszystko zaczęło się od 
16-letniego Adriana, syna 
Sylwii i Adama Pienczke, 
który ponad 10 lat temu, 
jeszcze jako przedszkolak 
trafił na zajęcia z ceramiki w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Luzinie. Przez ponad 2 la-
ta zawozili Adriana na zaję-
cia artystyczne, prowadzone 
przez utytułowaną plastycz-
kę Łucję Włodek-Jabłońską. 

Utalentowany
Adrian
Ceramika spodobała się 

małemu Adrianowi, szyb-
ko zdobywał umiejętno-
ści, w dodatku okazało się, 
że nie brakuje mu talentu 
plastycznego. W 2008 i 2009 
roku Adrian Pienczke zdobył 
nagrody na Ogólnopolskim 
Konkursie Ceramicznym 

od ozdobnych mis i pater po ceramiczne buty 

Artystyczne pasje rodziny pienczke
Piękne ceramiczne przedmioty - naczynia i ozdoby dekorują 

niejedno polskie mieszkanie. Jednak piękna ceramika w domu 
państwa Sylwii, Adama i Adriana Pienczke w podwejherowskim 
Kąpinie jest szczególna, bo wykonana przez domowników. Cera-
mika stała się bowiem rodzinną pasją. 

CERAMIONY w Elblągu. 
Pierwsze sukcesy dodały 

chłopcu skrzydeł i jeszcze 
bardziej wciągnęły w świat 
artystyczny. Kolejnym eta-
pem w ceramicznej eduka-
cji Adriana były zajęcia w 
Wejherowskim Centrum 
Kultury. 

Zdolni rodzice
W niektórych lekcjach 

uczestniczyli też rodzice 
dzieci, dzięki czemu swoich 
umiejętności tej dziedzinie 
spróbował Adam Pienczke. 

Za swoje pierwsze prace 
otrzymał pochwały. Okazało 
się, że tata, podobnie jak syn 
wykazuje zdolności plastycz-
ne i manualne, a poza tym 
starannie wykonuje swoje 
prace. Nic dziwnego, bo pan 
Adam prowadzi firmę sto-

larską i wykonuje m.in. ar-
tystyczne meble oraz inne 
przedmioty do wyposażenia 
wnętrz. Łączy różne mate-
riały (np. żywicę i drewno), 
wymyśla nowe wzory.

Ceramiką zainteresowała 
się również mama, czyli pani 
Sylwia, co było rzeczą oczy-
wistą. Sylwia Pienczke jest 
bowiem absolwentką stu-
diów plastycznych, a dokład-
nie Wyższej Szkoły Sztuki 
Stosowanej w Poznaniu, w 
której studiowała wzornic-
two i scenografię teatralną.  
Pracowała później w pracow-
ni jubilerskiej w Gdańsku, 
na ulicy Mariackiej, słyną-
cej z takich placówek. 

Rodzinna wystawa
Pani Sylwia również 

uczęszczała na zajęcia ce-
ramiczne w Wejherowskim 
Centrum Kultury.

- Ceramika bardzo mnie 
wciągnęła, wykonuję różne 
prace, a najchętniej przed-
mioty użytkowe, takie jak 
misy, patery, wazony - mó-
wi Sylwia Pienczke. -  Mąż 
znany jest z oryginalnych ce-
ramicznych butów, a syn lu-
bi wykonywać postaci oraz 
domki, ale nie stroni też od 
dekoracyjnych misek.

Najwięcej satysfakcji 
przyniosła rodzinie wspól-
na wystawa „Rodzinnie ce-
ramicznie”, która odbyła się 
dwa lata temu w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie.  Prace całej trójki 
wypełniły aż dwie sale Pała-
cu Przebendowskich. Satys-
fakcja była tym większa, że 
wystawa cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem.

Nie tylko ceramika
Skoro ceramika stała się 

jednym z zajęć wszystkich 
członków rodziny, trzeba 
było kupić piec do wypa-
łu gliny. Ostatnio korzy-
sta z niego głównie Sylwia 

Pienczke i od czasu do cza-
su jej syn. Oboje odnoszą 
kolejne sukcesy w ogólno-
polskich konkursach CE-
RAMIONY. W ubiegłym 
roku Adrian zdobył wyróż-
nienie, a pani Sylwia zosta-
ła wyróżniona dwukrotnie 
w 2017 oraz w 2018 roku. 

Oboje interesują się też in-
nymi dziedzinami sztuki, na 
przykład fotografią. Adrian 
zdobył wyróżnienie i trzecie 
miejsce w konkursach foto-
graficznych. Fotograficzny 
sukces ma swym koncie rów-
nież pan Adam, który otrzy-
mał dyplom w konkursie 
„Architektura Małego Trój-
miasta Kaszubskiego”.

Sport i teatr
Adrian, który jest uczniem 

I Liceum Ogólnokształcące-
go w Wejherowie pasjonuje 
się też sportem, a dokładnie 
tenisem, który uprawia od 
ośmiu lat. Półkę w jego poko-
ju zdobią pokaźne puchary, 
zdobyte w tenisowych tur-
niejach. Ale to nie wszystko. 

Kolejną pasją  Adria-
na jest teatr. Chłopak jest 
członkiem grupy teatralnej 
Młode Atelier przy Teatrze 
Atelier im. Agnieszki Osiec-
kiej przy plaży w Sopocie.

Każda praca jest inna
Wracając do ceramiki, 

goszcząc w domu państwa 
Pienczke w Kąpinie zapy-
tałam, jak powstają piękne 
misy, figurki i inne kolo-
rowe przedmioty. Okazuje 
się, że to żmudna i mozol-
na praca, wymagająca cier-
pliwości i precyzji. 

- Najpierw specjalnie 
dostosowanej do pieca gli-
nie trzeba nadać wybrany 
kształt, a kiedy przeschnie, 
należy nowy przedmiot wy-
palić w piecu - wyjaśnia pa-
ni Sylwia. - Potem następuje 
trudny proces szkliwienia, a 
zarazem dekorowania pracy 
kolorami i wzorami. Na ko-
niec przedmiot czeka  jesz-

cze wypalanie w piecu. 
Jak mówią państwo 

Pienczke, prace ceramiczne 
można wyrabiać, korzysta-
jąc z gotowych form, ale oni 
robią wszystkie prace ręcz-
nie. Dlatego nie ma dwóch 
identycznych przedmiotów. 
Oglądając - choćby na stro-
nie internetowej - misy, 
patery, wazony i rozmaite fi-
gury, trudno oprzeć się wra-
żeniu, że większość prac jest 
inspirowanych morzem, o 
czym świadczą barwy i takie 
motywy jak muszle czy ryby. 

Łączy je przede wszyst-
kim oryginalność i pasja 
autorów,  widoczna w każ-
dej pracy.      

Anna Kuczmarska

Ceramiczne buty autorstwa Adama PienczkeAdrian Pienczke i jego ceramiczny świat.

Na rodzinnym zdjęciu nie mogło zabraknąć kota o imieniu Misiek, który lubi wy-
legiwać się w ciepłym wnętrzu, ale także spacerować z rodziną po pobliskim lesie.
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SPORT I OGŁOSZENIA

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Rad osiedli Miasta wejherowa 
zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) i w związ-
ku z Uchwałą Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku – Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości informację 
o obwodach głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli oraz terminie wyłożenia spisu wyborców. 

        § 1.
Datę wyborów do Rad Osiedli wyznacza się na dzień 17 lutego 2019 roku.
        § 2.
Tworzy się następujące obwody głosowania:

Przemysłowa
1

Przemysłowa
2

Śmiechowo Północ
3

Śmiechowo Południe
5

Sucharskiego
7

Budowlanych, Gulgowskiego, Heyki, Karnowskiego, Krasiń-
skiego, Lelewela, Mostowa, Nad Kanałem, Niska, Okrężna, Pod-
miejska, Przemysłowa, Rogali, Tartaczna,

Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Graniczna, Jana z Kolna, 
Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Majkowskiego, Nanicka, - bez nume-
rów 4,6,8,12,14,16 – bloki, Narutowicza, Ofiar Piaśnicy, Pułaskie-
go, Słoneczna, Słowackiego, Traugutta, Żeromskiego,

Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Fenikowskiego, Grottgera, 
Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, Nor-
wida, Rybacka, Skargi, Staffa, Stefczyka, Szczukowskiej, Szy-
prów, Tuwima,

Boczna, Brzozowa, Cicha, Judyckiego – numery parzyste od 2 do 
16, Kamienna, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, 12 Marca – od nr 
147 do 202 (bez numerów 183, 183A, 185, 186, 187, 187A, 189, 191, 
191A, 193, 195, 197, 199, 201), Matejki, Myśliwska, Nowa, Obroń-
ców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Osiedle Staszica 
- blok nr 4, Paderewskiego, Płk. Dąbka, Pogodna, Polna, Południo-
wa, Poprzeczna, Roszczynialskiego, Sędzickiego, Sikorskiego - od 
nr 3 do 32, Skibniewskiej, Środkowa, Torowa, Wąska, Wschodnia,

Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Ro-
gaczewskiego, Słowińców, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, 
Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota.

Bema, Bolduana, Ceynowy, Czarnieckiego, Czeladnicza, 
Chmielewskiego, Drzeżdżona, Dzięcielskiego, Gdańska, Gryfa Po-
morskiego, Hufca Harcerzy Gdańskich, Jaśminowa, Mestwina, I 
Morskiego Pułku Strzelców, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obroń-
ców Poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej, Patoka, Pokoju, 
Reja, Rzemieślnicza, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego,

Śmiechowo Północ
4

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

Siedziba Zarządu 
Osiedla Sucharskiego

ul. Krofeya 34

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

Śmiechowo Południe
6

Gniewowska, Krótka, Krzyżowa, Podgórna, Sikorskiego od nr 
34 do 172, Śmiechowska, Wniebowstąpienia - numery nieparzy-
ste od 1 do 23, Wysoka,

Nazwa Osiedla
Numer
obwodu

Ulice Siedziba
Obwodowej 

Komisji Wyborczej

oBwIeSZCZeNIe
MIejSkIej koMISjI wYBoRCZej

z dnia 16 stycznia 2019 roku

Głosowanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2019 roku w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od 08.00 do 20.00.

                § 3.
Spis wyborców udostępniony będzie od dnia 24 stycznia 2019 roku w dni robocze w godz. 07.30-15.30 w Wydziale Spraw Obywatel-

skich Urzędu Miejskiego w Wejherowie - pokój nr 04. 

Zastępca Przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Wejherowie

/-/ Ewa Michalik

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „pulsie  wejherowa” 
znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl

Szczypiorniści Tytanów Wejherowo już w so-
botę 26 stycznia rozpoczynają rundę rewanżową 
i walkę o awans do pierwszej ligi rozgrywek w 
piłce ręcznej. W pierwszym meczu spotkają się 
w Gnieźnie z KS Szczypiorniak.

W ramach przygotowań do rundy rewanżowej Tytani 
zorganizowali turniej towarzyski, w którym pokonali SMS 
Gdańsk i przegrali z GKS Żukowo. W tabeli II ligi wejhero-
wianie ustępują tylko SKPR USAR Kwidzyn.

piłka ręczna

Tytani zagrają 
o awans

Do łącznego wyniku drużyny zaliczane były sztafety oraz 
wyścigi indywidualne. W igrzyskach dzieci zwyciężyła re-
prezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Kostkowie 
przed SP nr 8 w Wejherowie, SP nr 6 w Rumi i SP w Boja-
nie. Wśród chłopców ekipa Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi 
przed SP w Gniewinie, SP nr 8  w Wejherowie i SP w Bojanie.

W igrzyskach młodzieży szkolnej wygrała drużyna dziew-
cząt z SP nr 8 w Wejherowie przed SP w Kostkowie, Pod-
stawową Ekologiczną Szkołą Społeczną w Rumi i SP w 
Bolszewie. Wśród chłopców wygrała Salezjańska Szkoła  
Podstawowa w Rumi przed SP nr 8 w Wejherowie, SP w 
Gniewinie i SP w Bolszewie.

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych oraz MOSiR w Rumi.

pływanie drużynowe

Mistrzostwa 
powiatu

Na basenie MOSiR w Rumi rozegrano Powia-
towe Igrzyska Dzieci oraz Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Drużynowym 
Dziewcząt i Chłopców. W rywalizacji wzięło 
udział ponad 150 zawodników i zawodniczek z 
powiatu wejherowskiego. 

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne 

dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz Żukowski

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się:  
   24 stycznia  oraz  7 i 21 lutego 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E
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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 wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506

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

Wydawca: INFo-pRZekAZ  
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
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

Druk:  express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
ISSN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

O G Ł O S Z E N I E

Współpraca:  Leszek Spigarski

OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E
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wTBS sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/
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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

Kapituła PZKB postanowiła nagrodzić zawodników i tre-
nerów, imprezę roku, sędziego oraz partnera PZKB, łącznie 12 
Herosów. Paulina Stenka, była najmłodszą z wyróżnionych. 
Paulinę doceniono przede wszystkim za  zdobycie Mistrzo-
stwa Świata juniorów (Włochy), za sięgnięcie dwukrotnie po 
Puchar Świata (Austria i Węgry). W 2018 r. była najbardziej 
utytułowaną juniorką Polskiego Związku Kickboxingu. Tre-
ner Rafał Karcz z Wejherowa odebrał podziękowanie za po-
moc i współpracę na rzecz rozwoju polskiego kickboxingu jako 
trener kadry Polski juniorów. 

6 stycznia br. w Warszawie, Paulina Stenka, Rafał Karcz, 
Zuzanna Kalbarczyk i Tomasz Hirsz uczestniczyli w egzami-
nie na stopnie mistrzowskie DAN w kickboxingu. Wszyscy 
zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskali stop-
nie I DAN - Kalbarczyk, Stenka, Hirsz oraz II DAN - Karcz. 

kickboxing 

paulina Stenka 
herosem

Osiemnastoletnia Paulina Stenka z Kębło-
wa w trakcie Balu Mistrzów Kickboxingu, 
który odbył się w Węgrowie odebrała tytuł 
zawodniczki roku 2018 w kickboxingu.

O G Ł O S Z E N I E

Pływak z Wejherowa zo-
stał złotym medalistą na 
dystansie 50 m stylem kla-
sycznym z czasem 0:29.15 
i ustanowił rekordy okrę-
gu świętokrzyskiego senio-
rów oraz juniorów 16, 17 i 
18-letnich. Kolejnego dnia 
zawodów uzyskując wynik 
1:03.40 w konkurencji 100 m 
stylem klasycznym, 16-letni 
wejherowianin wywalczył 
srebrny medal i ustanowił 

Wspaniały sukces osiągnął Dominik Bielawa, zdobywając zło-
ty medal i tytuł Mistrza Polski Juniorów podczas Zimowych Mi-
strzostw Polski Juniorów 16-letnich w pływaniu.

pływanie. Mistrz polski juniorów

Złoty Medal Dominika

nowe rekordy.
Do puli medali należy 

również dołożyć srebrny me-
dal sztafety KSZO Ostrowiec 
na dystansie 4x100 m sty-
lem zmiennym wywalczony 
przez Jana Króla, Michała 
Klimasa, Dawida Majsaka i 
Dominika Bielawy.

Dominik jest uczniem Li-
ceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, 

gdzie trenuje pod okiem 
olimpijczyka Marcina Ma-
lińskiego. Duże możliwości 
rozwoju daje pływalnia dł. 
50 m, której brakuje w woje-
wództwie pomorskim.

Wyniki uzyskane przez 
młodszą siostrę Dominika 
również wzbudzają uzna-
nie. Anna Bielawa uczęsz-
cza do VI klasy Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Wej-
herowie i trenuje pływanie. 

W swojej kategorii wie-
kowej zajmuje czołowe 
miejsca w rankingu Polski 
i zdobywa medale na zawo-
dach w okręgu pomorskim. 

Ania jest powołana do Ka-
dry Wojewódzkiej Młodzi-
ków. Gratulujemy!

Bramki strzelały: Magda Lińska - 2, Karolina Drewa - 2, Julia 
Bargańska - 1. Dziewczyny z Luzina zagrały w składzie: Nikola Kan-
kowska, Bernadetta Landowska, Weronika Mutke, Maria Lińska, 
Julia Fajter, Oliwia Potrykus, Milena Fajter, Oliwia Falk, Karolina 
Drewa, Magda Lińska, Julia Bargańska, Anna Miszka, Nikola Mała-
szycka, Zofia Okoń. 

W styczniu w turnieju Hanza Cup w Elblągu zawodniczki GO-
SRiT w okrojonym składzie pechowo nie wyszły z grupy na pierw-
szym miejscu, bo przy równej ilości punktów o tym, kto wyszedł 
z grupy zdecydowali organizatorzy.

piłka nożna kobiet

Drużyna goSRiT Luzino trenuje
podopieczne trenera Sylwestra piątka rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej od meczu towarzyskie-

go z trzecioligową ApLg gdańsk. wynik to zwycięstwa luzinianek w gdańsku 4:5. 

Dominik Bielawa

Paulina Stenka i Rafał Karcz


