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Ukazuje się od 2011 roku

jutro pierwsza droga
krzyżowa na kalwarii

Wczoraj, w Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post, a jutro 8 marca odbędzie się pierwsza w tym roku 
wielkopostna Droga Krzyżowa. Odprawiane we wszystkich kościołach nabożeństwo szczególny charakter ma 
na Kalwarii Wejherowskiej. We wspólnej modlitwie i przeżywaniu Męki Pańskiej pośród zabytkowych kaplic 
uczestniczą tłumy mieszkańców. Ojcowie Franciszkanie zapraszają w każdy piątek Wielkiego Postu do Sank-
tuarium Pasyjno-Maryjnego. Procesja na Kalwarię wyruszy z kościoła św. Anny około godz. 16.00, a wcześniej 
o godz. 15.00 w kościele odprawiona zostanie msza św. podczas której nastąpi uczczenie Relikwii Krzyża św.

W ubiegłym roku pierwsza Droga Krzyżowa na Kalwarii odbyła się dużo wcześniej, bo już 16 lutego.

Bezpłatna aplikacja w telefonie powiadamia wej-
herowian o terminie odbioru odpadów komunal-
nych oraz informuje  o Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów.                   Str. 4

ecoharmonogram

Udekorowane wspaniałymi świątecznymi ilumina-
cjami Wejherowo zajęło IV miejsce w ogólnopolskim 
plebiscycie „Świeć się z Energą”. Nagroda w tym 
konkursie - sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł decy-
zją prezydenta Wejherowa został przekazany na cele 
charytatywne, a dokładnie dla Kuchni św. Franciszka 
przy klasztorze w Wejherowie oraz dla Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek, prowadzącemu przytułek dla bez-
domnych przy ul. Kopernika 16.  Str. 7

sprzęt AgD 
dla kuchni
i przytuliska

W ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin za 
2018 rok, w kategorii powiatów powyżej 120 tys. 
mieszkańców, Powiat Wejherowski po raz kolejny 
znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej roz-
wojowych samorządów powiatowych w Polsce. Jak 
podkreśla starosta wejherowski Gabriela Lisius, 
sukces jest efektem konsekwentnego działania i re-
alizacji strategii rozwoju powiatu.                     Str. 5

powiat wśród
najaktywniejszych
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BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI
Zatrzymali desperata
Policjanci z Gniewina zatrzymali 24-latka poszukiwanego 

nakazem sądowym do odbycia kary pozbawienia wolności. 
Podczas zatrzymania mężczyzna groził, że popełni samobój-
stwo wyskakując przez okno. Prawie 7 godzin trwała akcja. 
Funkcjonariusze wezwali na miejsce policyjnych negocjatorów, 
strażaków i ratowników medycznych. Dialog był trudny, ponie-
waż mężczyzna był bardzo zdenerwowany i zdeterminowany. 

Czynności prowadzone przez policjantów ze Słupska, Ustki, 
Lęborka oraz Gniewina, zakończyły się późnym wieczorem za-
trzymaniem poszukiwanego mężczyzny.

groźny wypadek
W Gościcinie samochód osobowy zderzył się z mercedesem 

sprinterem. Kierowca został przetransportowany lotniczym po-
gotowiem ratunkowym do szpitala. 

Mundurowi wstępnie ustalili, że 19-letni kierowca audi 80, z 
nieustalonej jeszcze przyczyny, zjechał na przeciwległy pas ru-
chu i zderzył się czołowo z mercedesem. W wyniku uderzenia 
audi obróciło się na drodze, uderzyło w tył samochodu mer-
cedes (tył lawety), a następnie w bariery ochronne. Kierujący 
audi został przetransportowany do szpitala. Kierowca mercede-
sa był trzeźwy, kierowcy audi została pobrana krew do analizy.  

Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt telefoniczny 
58 672 97 53 lub 58 672 97 50 w godzinach 7.30-15:30.

jedenaście zarzutów 
za niszczenie samochodów
Policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniach samocho-

dów. Zatrzymali 50-latka z Wejherowa, który od pewnego czasu 
był poszukiwany w sprawie uszkadzanych samochodów. 

Mundurowi ustalili, że samochody, które zniszczył spraw-
ca, zaparkowane były przy ulicach. W pięciu z nich rozbita była 
przednia szyba. Dlatego też mundurowi założyli, że w każdym 
ze zdarzeń prawdopodobnie bierze udział ten sam sprawca. 
50-latek przejeżdżając rowerem w nocy obok zaparkowanych 
samochodów, uderzał w nie metalowym przedmiotem przy-
mocowanym do sznura. W dwóch innych samochodach znisz-
czył karoserię – oblewając je jakąś substancją. 

Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące stalkingu 
oraz uszkodzenia ciała. Mężczyzna został przesłuchany i usły-
szał zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozba-
wienia wolności do 5 lat.

Akcja smog
Policjanci prowadzili działania w ruchu drogowym na tere-

nie powiatu wejherowskiego. Zatrzymali 4 prawa jazdy, w tym 
3 za przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym oraz 6 
dowodów rejestracyjnych. 

Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których 
stan techniczny w oczywisty sposób, wskazuje na nieprawidło-
we działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co 
może wpływać na zwiększoną emisję spalin. 

Policjanci nie tylko kontrolowali stan techniczny samocho-
dów, ale także prędkość oraz trzeźwość kierujących. Jeden 
kierowca stracił prawo jazdy, gdyż brał udział w wypadku dro-
gowym związanym z potrąceniem osoby pieszej. 

Na terenie Gminy Szemud kierowca miał sądowy zakaz kie-
rowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz miał cofnię-
te uprawnienia przez uprawiony organ. 

Łącznie w trakcie działań funkcjonariusze skontrolowali po-
nad 150 samochodów oraz ujawnili 76 wykroczeń.

Kiedy policjanci weszli do 
budynku, na klatce schodo-
wej panowało ogromne zady-
mienie oraz bardzo wysoka 
temperatura. Po wyważeniu 
drzwi okazało się, że miesz-
kańcy już spali i nie wiedzieli 
co się dzieje, a w ich mieszka-
niu także było pełno dymu. 

Policjanci wyprowadzili 
bezpiecznie mieszkańców z 
budynku. Nie mogli już wró-
cić do środka, bo płomienie 
i wysoka temperatura zablo-
kowały wejście. 

pożar w Bożympolu wielkim 

policjanci ratowali 
mieszkańców

24 lutego wieczorem w mieszkaniu na I piętrze w budynku wie-
lorodzinnym w Bożympolu Wielkim wybuchł pożar. Na miejsce 
zdarzenia jako pierwsi przyjechali policjanci. St. sierż. Wiesław 
Sychowski oraz st. post. Wojciech Naczke wbiegli do budynku i 
ratowali mieszkańców, a sami podruli się tlenkiem węgla. Dwie 
godziny później zatrzymano podpalacza.

Mundurowi podczas akcji 
ratowniczej podtruli się tlen-
kiem węgla i musieli skorzy-
stać z pomocy medycznej.

W pożarze, które gasze-
niem zajeli się strażacy, nikt 
nie ucierpiał. 

Dwie godziny później 
funkcjonariusze z Gnie-
wina (oddelegowani do te-
go zdarzenia) zatrzymali 
31-letniego mężczyznę, któ-
ry spowodował pożar, śmier-
telnie zagrażający innym 
mieszkańcom. Mężczyzna 

po podpaleniu domu uciekł z 
miejsca zdarzenia. 

Zatrzymany nie tylko 
podpalił mieszkanie na I 
piętrze, ale zabarykadował 
drzwi wyjściowe klatki scho-
dowej i oblał je jakąś cieczą. 
Widział to swiadek. 

Za sprowadzenia do zda-
rzenia, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmia-
rach, mające postać pożaru, 
grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Sprawdzano trzeźwość tak-
sówkarzy, dokumenty, zezwo-
lenia i licencje wymagane w 
tym zawodzie. Każda taksów-
ka musi być wyposażona w 
taksometr z ważną legalizacją, 
co najmniej dwa miejsca dla 
pasażerów, dwoje drzwi z każ-
dej strony, dodatkowe światło 
z napisem TAXI umieszczone 
na dachu, apteczkę i gaśnicę 
umieszczoną w łatwo dostęp-
nym miejscu. Funkcjonariusze 
skontrolowali 16 kierujących 
taksówkami, a za popełnione 
wykroczenia drogowe manda-
tami ukarali 3 kierujących. 

Podczas kontroli policjanci 
nie stwierdzili naruszeń przepi-
sów z ustawy o transporcie dro-
gowym. Wszyscy kontrolowani 
taksówkarze posiadali wyma-
gane licencje. 

taxi 
pod lupą

policjanci wejherowskiej 
drogówki kontrolowali tak-
sówki w mieście. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie działając 
w terenie  zauważyli jak przed nimi na drogę przewróciły 
się trzy ogromne drzewa. Natychmiast zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia i wezwali strażaków. Policjanci z Komisaria-
tu Policji w Szemudzie jadąc przez  Pobłocie natknęli się na 
bardzo niebezpieczną sytuację na drodze. W pobliżu drogi ze-
rwała się linia energetyczna, która spadła na jezdnię. Funk-
cjonariusze natychmiast zabezpieczyli drogę oraz wezwali 
na miejsce pracowników firmy energetycznej.

W Wejherowie na głównych skrzyżowaniach z drogą kra-
jową nr 6 nie działała sygnalizacja świetlna, co przysporzyło 
wiele problemów komunikacyjnych. Na Osiedlu Staszica w 
bloku nr 4 wichura uszkodziła dach.

Porywy wiatru osiągały do 100 km/godzinę.

senny złodziej
Wczesnym rankiem 1 marca dyżurny Straży Miejskiej ode-

brał zgłoszenie o mężczyźnie śpiącym na jednej z klatek scho-
dowych w domu przy ul. Granicznej w Wejherowie. Gdy patrol 
przyjechał na miejsce, zaspany mężczyzna na widok strażników 
dobudził się szybko i zamierzał powędrować w „siną dal”. Został 
jednak zatrzymany dla sprawdzenia tożsamości.  Strażnicy za-
uważyli też nieopodal stojący rower górski. Okazało się wkrót-
ce, że rower został skradziony 26 lutego pracownikowi Banku 
Kaszubskiego.  

27- letni mieszkaniec gminy Luzino przyznał się do kradzie-
ży roweru. Sprawca wraz z rowerem zastał przekazany policji, 
która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

STRAŻ MIEJSKAwichury i ulewy
Gwałtowna burza, wichura i ulewy zaata-

kowały na początku tygodnia powiat wej-
herowski. Kilka drzew przewróciło się na 
drogi, zerwane były również linie energe-
tyczne, np. w Bojanie, Kniewie, Kostkowie. 

kontrolują budynki
Straż Miejska kontroluje oznakowania nieruchomości nu-

merami porządkowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi na budynkach zamieszczona powinna być w odpowiednim 
stanie technicznym tabliczka z numerem porządkowym. Wielu 
właścicieli nieruchomości o tym  zapomniało. Jeśli nie zastosują 
się do zaleceń, posypią się mandaty. 

Podczas kontroli strażnicy zwracają uwagę na stan technicz-
ny rynien, skrzynek energetycznych, gazowych, spróchniałych 
okien z wypadającymi szybami, oraz tynków. Okazuje się, że 
w wielu przypadkach nad naszymi głowami wiszą zagrażające 
życiu i zdrowiu elementy zniszczonych tynków, opierzeń, ry-
nien, rur spustowych i poluzowanych gzymsów. W takich sytu-
acjach strażnicy nakazują niebezpieczne miejsca zabezpieczyć 
i zlikwidować zagrożenie. 
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Prezydent Wejherowa 
przyznał dotacje na 2019 
rok dla 58. organizacji po-
zarządowych, które działają 
na rzecz miasta i mieszkań-
ców Wejherowa. Łączna 
kwota tegorocznych dotacji 
wynosi 652 tys. zł.

- Dotacje dla organiza-
cji pozarządowych w Wej-
herowie są przeznaczone 
na realizację zadań zleco-
nych przez miasto z zakresu 
sportu, kultury, turystyki, 
ochrony zdrowia, profilak-
tyki uzależnienia od narko-
tyków oraz alkoholu - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - 
Podpisaliśmy umowy m.in. 
ze stowarzyszeniami sporto-
wymi reprezentującymi róż-
ne dyscypliny sportu - boks, 
piłkę ręczną, koszykówkę, 
lekkoatletykę i sporty walki. 
Kolejne umowy ze stowa-
rzyszeniami będą podpisy-
wane w najbliższym czasie. 
Aktywność organizacji jest 
bardzo ważna, mieszkań-
cy z tego korzystają. Jestem 
pełen podziwu dla zaanga-
żowania społeczników.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Wejherowa podpi-
sali umowy na dotacje, przyznane przez Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta, w ramach konkursu. Wsparcie od 
miasta otrzymało łącznie 58 organizacji.

wsparcie dla organizacji pozarządowych

Działają 
dla mieszkańców

Umowy już podpisali i dofinasowanie otrzymają m.in.: 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Chór „Camerata Musica-
le”, Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro 
Turris”, Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina”, 
Polski Związek Głuchych, Wejherowskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób z Autyzmem, Polskie Towarzystwo Laryn-
gektomowanych, Fundacja „Uśmiech Dziecka”, UKS „Basket 
- Ósemka”, Klub Sportowy Maximus, UKS SZÓSTKA, Klub 
Sportowy „Wejher”, WKB „GRYF”, Klub Sportowy „Tytani”, In-
tegracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”, Karate Klub 
Wejherowo, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe.

Oddanie do użytku 41. 
nowego autobusu (w tym 21. 
niskopodłogowego) pojazdu 
marki Solaris odbyło się z 
udziałem radnych miejskich 
i prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta.

- Nowoczesne autobusy 
wpisują się pozytywnie w pej-
zaż naszego miasta i jesteśmy 
ogromnie zadowoleni z wyso-
kiego standardu tych pojaz-
dów - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 

- Standard wejherow-
skich autobusów jest rze-
czywiście bardzo wysoki. 
Nie we wszystkich miastach 
jeżdżą tak nowoczesne au-
tobusy jak w Wejherowie - 

Nowy autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., zapre-
zentowany w ub. tygodniu na rynku w Wejherowie, poprawi kom-
fort przejazdów pasażerów. Jest nowoczesny, bezpieczny i spełnia 
najwyższe standardy. Kosztował MZK 870 tys. zł.

komfortowy i bezpieczny

Nowy autobus MZk

stwierdził prezes Czesław 
Kordel, podkreślając, że od 
2011 roku wszystkie kolejne 
autobusy są klimatyzowa-
ne i wyposażone w systemy 
przeciwpożarowe. Pojazdy 
te posiadają wewnętrzny 
monitoring, co umożliwia 
podglądanie wnętrza auto-
busu w trakcie jazdy, a w 
określonej sytuacji pomaga 
reagować. 

Każdy nowy autobus ni-
skopodłogowy przystosowa-
ny jest do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Ważne 
też jest bezpieczne i kom-
fortowe miejsce kierowcy. 
Autobus spełnia normę Eu-
ro 6, posiada lżejszy silnik 

o większej mocy, który zu-
żywa mniej paliwa i oleju. 

Pojazd został zakupiony 
ze środków Miejskiego Za-
kładu Komunikacji Sp. z o.o. 

W uroczystej prezenta-
cji autobusu wzięli udział 
m.in. zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
dyrektor Zarządu Komu-
nikacji Miejskiej w Gdyni 
dr Hubert Kołodziejski 
i przewodniczący Zarządu 
Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej - Kamil Bujak. 

Nowy pojazd poświęcił 
ks. prałat Tadeusz Resz-
ka, proboszcz parafii pw. 
Trójcy Świętej.

Kierowcami autobusu są (od lewej): Piotr Szoda (mistrz kierowców komunikacji 
miejskiej w Polsce) i równie znakomity kierowca  - Tomasz Koliński.

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane 
w „pulsie wejherowa” znajdziesz na stronie:   
          www.pulswejherowa.pl
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Aplikacja EcoHarmonogram umożliwia wyszukiwanie 
harmonogramu wywozu odpadów po adresie, EcoHarmono-
gram to darmowa aplikacja, której najważniejszym zada-
niem jest przypominanie mieszkańcom o terminie wywózki 
śmieci. Zawiera informację o Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK), do którego należy wywozić kłopotliwe 
odpady takie jak metal, złom, chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony sa-
mochodowe itp. Ponadto w aplikacji można sprawdzić, jak 
sortować odpady. W aplikacji EcoHarmonogram dowiemy 
się też, jakie pojemniki znajdują się w naszej gminie i co po-
winniśmy do nich wrzucać.

Bezpłatna aplikacja dostępna jest na systemy: Android, 
Windows Phone i Apple iOS.

Każdy użytkownik może dostosować aplikację do siebie. 
Dzięki temu możemy ustawić sobie, czy chcemy otrzymy-
wać powiadomienie o wywozie odpadów dzień, dwa lub trzy 
wcześniej, a także godziny, w których taka informacja nam 
się wyświetli. Dodatkowo aplikacja przypomina m.in. o ter-
minach płatności za wywóz odpadów.

Aplikację można pobrać za pośrednictwem portalu Urzędu 
Miejskiego, pod adresem: 

www.wejherowo.pl/artykuly/ecoharmonogram
-wywozu-odpadow-w-twoim-telefonie-a6367.html

Kilkusetmetrowy łącznik 
pomiędzy ul. Dworcową, a 
ul. Spacerową zostanie wy-
łożony kostką betonową. 
Wyremontowane zostaną 
chodniki i miejsca postojowe. 
Wzdłuż chodników zostaną 
wykonane pasy zieleni.

- Prosimy mieszkańców 
o zachowanie szczególnej 
ostrożności i stosowanie się 
do oznakowania pionowego 
- informuje Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. - Dołożymy 
wszelkich starań, aby zmi-
nimalizować utrudnienia, 
ale są one nieuniknione. Li-
czymy na wyrozumiałość, 
ponieważ budujemy dla nas 
mieszkańców.

Zakład Usług Komunal-
nych informuje mieszkań-
ców miasta Wejherowa, że 
zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych, w tym zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz materiałów 
budowlanych pochodzących 
z drobnych remontów domo-
wych (ilość 160 litrów) od-
bywać się będzie w marcu 
bieżącego roku, w terminach  
zgodnych z zapisami harmo-
nogramu odbioru odpadów 
komunalnych (obowiązu-
jącego od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019 r.). 

Ustalone w harmonogra-
mie terminy zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych 
dla nieruchomości o zabudo-
wie jednorodzinnej obowią-

Zbiórce podlegają:
• Meble domowe ( stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.);
• Elementy wyposażenia mieszkań ( dywany, wykładziny, 

materace)
• Meble ogrodowe ( drewniane i z tworzyw sztucznych)
• Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, 

wózki i chodziki dziecięce
• Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki) 
• Zużyty sprzęt AGD i RTV ( pralki, lodówki, mikrofalówki, 

telewizory, komputery itp.); UWAGA!!!! Sprzęt musi być oddany 
w całości, bez wymontowanej elektroniki!

• Stolarka okienna i drzwiowa
• Odpady budowlane (gruz do 160 l na rok na jedno gosp. 

domowe dotyczy mieszkańców, którzy jeszcze nie skorzystali 
z tej możliwości w 2016 roku) 

• Zużyte opony samochodowe. 

W poniedziałek rozpoczął się remont łącznika drogowego pomię-
dzy ul. Dworcową, a ul. Spacerową w Wejherowie. Inwestycja re-
alizowana jest w ramach rewitalizacji Śródmieścia. Ulica zostanie 
zamknięta na ok. dwa miesiące.

w ramach rewitalizacji Śródmieścia

Remont ulicy

Bezpłatna aplikacja w telefonie powiada-
mia wejherowian o terminie odbioru odpa-
dów komunalnych oraz informuje  o Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Bezpłatna aplikacja

ecoharmonogram
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zabiorą zużyty sprzęt AgD i RtV, 
stare meble, zniszczoną stolarkę

Mieszkańcy Wejherowa mogą pozbyć się zużytych sprzętów, starych mebli lub stolarki 
okiennej i drzwiowej, ponieważ właśnie w marcu w mieście odbywa się zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych.  

zują również w budynkach 
wielorodzinnych. 

Zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych organizowa-
na jest w formie wystawek, 
co oznacza, że odpady te bę-
dzie można wystawiać przy 
pergoli śmietnikowej lub 
przed posesją, w sposób nie 
utrudniający przejścia lub 
przejazdu.

Zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Wejhe-
rowa odpady powinny być 
wystawione co najmniej na 
jeden dzień przed terminem 
odbioru. W celu usprawnie-
nia odbioru wielkogabarytów 
ZUK prosi o wystawianie ich 
w dniu wyznaczonym naj-
później do godz. 7.00 rano.

Uchwała została przy-
jęta większością  głosów 
przez 14. radnych. Prze-
ciwko glosowało 5. radnych: 
Tomir Ponka, Marcin Dre-
wa, Piotr Reszke, Teresa  
Skowrońska, Wojciech Wa-
siakowski.

W tegorocznym progra-
mie prowadzono zapis o 
możliości bezpłatnego doko-
nania zabiegów sterylizacji 
kotek i suk właścicielskich 
w ramach budżetu obywa-
telskiego.

Miasto zwiększyło także 
środki finansowe na opiekę 
nad zwierzętami. Mogą one 

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa podjęto uchwałę w sprawie 
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Zawiera ona nowe i  korzystne rozwiązania, 
oczekiwane przez środowiska i organizacje, zajmujące się opieką 
nad zwierzętami.

wynieść w 2019 roku nawet 
285 tys. zł, wobec 244 tys. 
zł w 2018.

Zadania miasta wyni-
kają z ustawy o ochronie 
zwierząt, m.in. usługi we-
terynaryjne, pobyt w schro-
nisku bezdomnych zwierząt 
wyłapanych na terenie mia-

Miasto opiekuje się 
bezdomnymi zwierzętami

Czipowanie, domki dla kotów i inne

sta, domki dla kotów, czi-
powanie, karma dla kotów, 
zbiórka i wywóz padniętych 
zwierząt, uzupełnianie to-
rebek na psie odchody.

Ponadto dobrze układa 
się współpraca władz mia-
sta z organizacjami zajmu-
jącymi zwierzętami.

Zbiórce nie podlegają:
• Odpady niebezpieczne (farby, lakiery, itp.)
• Części samochodowe;
• Odpady zawierające azbest (wełna mineralna, papa).
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Dotacje otrzymają za-
wodnicy, reprezentujący 
różne dyscypliny sportowe, 
m.in. piłkę nożną, piłkę 
ręczną, kulturystykę, boks, 
tenis ziemny.

Podpisanie umów w Sta-
rostwie było okazją do po-
chwalenia się sportowymi 
sukcesami oraz przedsta-
wienia tegorocznych planów 
poszczególnych klubów.

Starosta Gabriela Li-
sius i wicestarosta Jacek 
Thiel życzyli zawodnikom 
i trenerom kolejnyh osią-
gnięć na arenie krajowej, 
międzynarodowej.

Samorząd powiatu wej-
herowskiego od lat wspie-
ra lokalne kluby. Potrzeby 
w tej dziedzinie są bardzo 
duże, ale każde dofinanso-
wanie daje szansę na roz-
wój zawodników. Łącznie 
kluby sportowe otrzymały 
113 tysięcy złotych.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius, a także wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel podpisali umowy z przedstawicielami 10 klu-
bów sportowych, działających na terenie powiatu wejherowskiego. 
Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu kluby mają szansę działać 
na arenie ogólnopolskiej, a także międzynarodowej, tym samym 
promując powiat wejherowski.

Zawodnicy promują powiat

wsparcie dla klubów
sportowych

Uczestnicy „Artystycz-
nych Ferii” zaprezentowali 
dwa układy taneczne, któ-
rych nauczyli się podczas 
zaledwie trzech dni. Po-
nadto można było obejrzeć 
wystawę prac dzieci, które 
brały udział w warsztatach 
plastycznych i warsztatach 
z sitodruku.

Oprócz uczestników i 

ich rodziców, trenerów, 
nauczycieli oraz przedsta-
wicieli dyrekcji PZPOW w 
Wejherowie, w uroczystym 
podsumowaniu zajęć wzięli 
udział wicestarosta Jacek 
Thiel, członek Zarządu Po-
wiatu Ludwik Zegzuła i 
dyrektor SP nr 6 w Wejhe-
rowie Piotr Litwin.

Każdy z uczestników 

projektu nagrodzony został 
dyplomem i drobnym upo-
minkiem.

Na uznanie i podzięko-
wanie zasłużyli nauczy-
ciele-instruktorzy, którzy 
prowadzili warsztaty: Ad-
riana Stachewicz, Alek-
sandra Hazuka, Marzena 
Hazuka-Beraś i Daniel 
Hierasimczyk.

W auli Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie uroczyście pod-
sumowano „Artystyczne Ferie”, zorganizowane przez Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych. 

Artystyczne Ferie w powiatowym Zespole placówek oświatowo-wychowawczych

warsztaty muzyczne, plastyczne i inne 

Powiat Wejherowski po 
raz drugi znalazł się w czo-
łówce prestiżowego ran-
kingu prowadzonego od 
piętnastu lat przez Związek 
Powiatów Polskich. Kon-
kurs jest najbardziej obiek-
tywnym i wszechstronnym 
zestawieniem, oceniającym 
powiaty i gminy na wielu 
płaszczyznach samorządo-
wej działalności.

- Drugi rok z rzędu miej-
sce w pierwszej dziesiątce to 
niewątpliwie powód do sa-
tysfakcji. To potwierdzenie, 
że zmierzamy we właściwym 
kierunku, a nasz samorząd 
się rozwija. Wszystkie dzia-
łania  wykonujemy z myślą 
o mieszkańcach, aby zapew-
nić im dobre warunki nie 
tylko do zamieszkania, ale 
także bogatą ofertę społecz-
ną, oświatową, kulturalną 
i sportową. Systematycznie 
rozwijamy przedsiębiorczość, 

W ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin za 2018 rok, w ka-
tegorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, Powiat Wejherow-
ski po raz kolejny znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej 
rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce. Jak zaznacza 
starosta wejherowski Gabriela Lisius, sukces ten jest efektem kon-
sekwentnego działania i realizacji strategii rozwoju powiatu.

Ranking powiatów i gmin za 2018 rok

powiat wejherowski
w pierwszej dziesiątce

infrastrukturę drogową i 
rekreacyjną. Uważam, że 
dobrze z tego zadania się 
wywiązujemy, bo systema-
tycznie przybywa nam lud-
ności i tendencja ta będzie się 
utrzymywać przez najbliższe 
lata - mówi starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Ranking oparty jest na 
zasadzie bezpłatnego i do-
browolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów 
szczebla gminnego i powia-
towego. Wśród największych 
sukcesów powiatu należy wy-
mienić skuteczne pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych, 
które wpłynęły na realizację 
wielu inwestycji, zwiększe-
nie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie po-
wiatu, aktywizację osób bez-
robotnych czy podniesienie 
poziomu szkolnictwa ponad-
podstawowego. Dzięki tym 
środkom rozbudowano pięć 

powiatowych zespołów szkół, 
doposażono i wybudowano 
ponad trzydzieści nowych 
pracowni zawodowych, odda-
no do użytku pełnowymiaro-
wą halę sportową i pierwsze 
przedszkole specjalne dla 
dzieci autystycznych. Wśród 
zrealizowanych inwestycji 
drogowych można wymienić 
modernizację drogi na od-
cinku Będargowo - Kolonia, 
rozbudowę ulicy Rybackiej 
w Wejherowie,  oddanie ron-
da w Kielnie oraz ronda na 
skrzyżowaniu ulic 12 Marca, 
Wniebowstąpienia i Judyc-
kiego w Wejherowie. 

Wyróżnienie zostanie 
wręczone podczas Zgroma-
dzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich. Przez 
cały 2019 r. Powiat Wejhe-
rowski będzie posługiwał się 
specjalnym logo, które dedy-
kowane jest najlepszym sa-
morządom w Polsce.
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AKTUALNOŚCI

W powiatowych obchodach państwowego święta uczest-
niczyli posłowie, przedstawiciele władz Wejherowa i po-
wiatu wejherowskiego, służb mundurowych, organizacji, 
instytucji i szkół.  Obecni byli mieszkańcy miasta.

Podczas uroczystej mszy św. odczytano życiorysy trzech 
poległych żołnierzy niezłomnych: Ryszarda Widelskie-
go, Henryka Borowy-Borowskiego oraz Ireny Toma-
szewicz. Portrety trojga bohaterów były prezentowane 
przez młodzież klas mundurowych Powiatowego Zespołu 
Szkół w Redzie. 

W patriotycznej uroczystości wzięło udział wielu 
uczniów szkół w Wejherowie, Rumi i Redzie. Licealiści z 
Rumi zaprezentowali w kościele piękny program muzycz-
ny. Oprawę uroczystości, która odbyła się 1 marca br. za-
pewniła Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo.

   * *  *
Dzień wcześniej, w czwartek 28 lutego obok ronda im. 

Żołnierzy Wyklętych w Wejherowie grupa mieszkańców 
miasta uczciła pamięć pomordowanych przez funkcjona-
riuszy NKWD-UB żołnierzy. Zapalono znicze, odśpiewano 
hymn państwowy oraz przedstawiono historię antykomu-
nistycznego podziemia.

powiatowe obchody w wejherowie

Narodowy Dzień pamięci 
Żołnierzy wyklętych

Uroczystą mszą św. w kościele pw. Chry-
stusa Króla i Bł. S. Alicji Kotowskiej oraz 
Apelem Pamięci przy Bramie Piaśnickiej 
uczczono przypadający 1 marca Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Fot. Zygmunt Pałasz

Fot. Urząd Miejski i Starostwo w Wejherowie

Poseł zaprezentował tzw. piątkę Kaczyńskiego, a dzien-
nikarze zadawali pytania, dotyczące nowych propozycji PiS. 
Związane z nimi wydatki mogą pochłonąć około 40 miliardów 
złotych, jednak poseł Marcin Horała zapewniał, że budżet 
państwa stać na realizację „piątki Kaczyńskiego”. 

Poseł mówił również, że prezentowany program to kon-
kretny plan, którego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. Jako pierwsi zyskać mają emeryci, bo wypłacanie 
trzynastych emerytur ma rozpocząć się już w maju. Od lip-
ca zakładane jest przekazywanie świadczenia 500 plus na 
pierwsze dziecko.

- W najbliższych tygodniach będą przedstawiane bardzo 
konkretne projekty ustaw. Nasze propozycje są długofalowe 
Nie możemy jednak zagwarantować, że gdyby, nie daj Boże, 
w wyniku wyborów obecna opozycja objęła władze, to nasze 
propozycje będą realizowane - wyjaśnił poseł M. Horała.

W planach partii rządzącej jest także przywracanie lokal-
nych połączeń autobusowych.

- Ten temat był poruszany w trakcie rozmów z samorzą-
dami gminnymi - stwierdził Witold Reclaf, radny powiatu 
wejherowskiego i szef powiatowych struktur partii. - Jeże-
li chociaż częściowo zostaną przywrócone zlikwidowane po-
łączenia, to mieszkańcy terenów wiejskich na tym zyskają. 
Brak połączeń komunikacyjnych to duży problem.

konferencja w biurze pis 

poseł horała
przedstawił 
tzw. piątkę

„Trzynastka” dla emerytów, 500 zł na 
pierwsze dziecko oraz zlikwidowanie po-
datku PIT dla pracowników do 26. roku ży-
cia były tematem konferencji prasowej w 
siedzibie  Prawa i Sprawiedliwość w Wejhe-
rowie.  Z przedstawicielami lokalnych me-
diów spotkał się poseł Marcin Horała oraz 
działacze PiS z powiatu wejherowskiego.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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WYDARZENIA

Uroczystość przekaza-
nia nagrody i sprzętu przez 
spółkę Energa dla miasta 
Wejherowa odbyła się w sali 
pielgrzyma przy Klasztorze 
OO. Franciszkanów. Dyrek-
tor Departamentu Sprzeda-
ży Energa Oświetlenie Piotr 
Lidzbarski przekazał na-
grodę zastępcy prezydenta 
Wejherowa Arkadiuszowi 
Kraszkiewiczowi w obec-
nosci o. Bonusa Tomasza 
Dąbrowskiego - zastępcy 
gwardiana klasztoru OO. 
Franciszkanów.

Arkadiusz Kraszkiewicz 
przypomniał, że mieszkańcy 
i sympatycy Wejherowa, gło-
sując na Wejherowo w plebi-
scycie „Świeć się z Energą”, 
już po raz trzeci wywalczyli 
dla miasta dobroczynne na-
grody od Grupy Energa w po-
staci sprzętu AGD o wartości 
10 tys. zł. Ten sprzęt trafił 
w tym roku m.in. do Kuchni 
św. Franciszka. 

Ojciec Bonus powiedział, 
że dotychczasowy sprzęt w 
tej bardzo potrzebnej placów-
ce jest mocno wyeksploato-
wany ale na zakup nowego 
brakowało pieniędzy. 

- Ten dar to dla nas ol-
brzymia i bardzo miła nie-
spodzianka - podkreślił 
zastępca gwardiana, który 
pochwalił też Energę za pro-
mowanie polskiego produk-
tu marki Amica. 

Jak poinformowała pod-
czas spotkania prezes 
kuchni Halina Potrykus, 
działająca od ponad 20 lat 
Kuchnia św. Franciszka wy-
daje codziennie 100 posiłków 
dla osób bezdomnych i ubo-
gich. Na soboty i niedziele 
podopieczni otrzymują su-
chy prowiant. 

Duża lodówko-zamrażar-
ka, pralka automatyczna, 
kuchnia mikrofalowa, paro-
war i blender trafiły również 
do przytuliska Zgromadze-

Udekorowane wspaniałymi świątecznymi iluminacjami Wejherowo zajęło IV miejsce w 
ogólnopolskim plebiscycie „Świeć się z Energą”. Decyzją prezydenta Wejherowa sprzęt 
AGD o wartości 10 tys. zł został przekazany na cele charytatywne, a dokładnie dla Kuch-
ni św. Franciszka przy klasztorze Ojców Franciszkanów w Wejherowie oraz Zgromadze-
niu Sióstr Albertynek, prowadzącemu przytułek dla bezdomnych przy ul. Kopernika 16.

nia Sióstr Albertynek przy 
ul. Kopernika w Wejherowie. 

- Jestem wdzięczna za 
wszystko, a szczególnie za lo-
dówko-zamrażarkę, bo aku-
rat popsuła się nam kilka dni 
temu - powiedziała prowa-
dząca przytulisko s. Danie-
la Dąbrowska. Aktualnie 
przebywa tam 22 podopiecz-
nych, w tym kilku chorych. 

Organizatorami plebi-
scytu „Świeć się” była Gru-
pa Energa przy współpracy 

z „Dziennikiem Bałtyckim”. 
Na nagrody dla finalistów 
przeznaczono 200 tys. zł.

Nagroda w plebiscycie „Świeć się z energą” przekazana

sprzęt AgD dla dwóch 
placówek dobroczynnych

w 2019 roku wejherowo uzyskało tytuł najładniej 
oświetlonej miejscowości w województwie pomorskim 
w okresie świątecznym, a w plebiscycie ogólnopolskim 
zajęło wysokie 4. miejsce otrzymując w głosowaniu in-
ternautów 1535 głosów.

Organizacja została założona 20 lutego 2014 r. przez gru-
pę rodziców i terapeutów osób z autyzmem. Celem powstania 
stowarzyszenia było i jest szerzenie wiedzy na temat auty-
zmu wśród społeczeństwa, uspołecznianie osób z autyzmem 
w możliwym dla nich zakresie oraz zapewnienie rehabilita-
cji, stworzenie m.in Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Członkowie i założyciele Stowarzyszenia ze wzrusze-
niem przyjęli gratulacje, życzenia oraz słowa uznania zło-
żone przez gości. Spotkanie było też okazją do złożenia 
podziękowań wszystkim, którzy wspierali działalność sto-
warzyszenia przez minione 5 lat. Przygotowano prezenta-
cję multimedialną o działalności stowarzyszenia, a oprawę 
muzyczną zapewniło trio akordeonowe ze Szkoły Muzycznej 
w Wejherowie w składzie: Ł. Skalski, W. Milewski, P. Za-
błoński pod dyrekcją Jerzego Borysionka (zdjęcie poniżej).

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

5 lat stowarzyszenia

jak pomóc
chorym na autyzm

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Autyzmem obchodziło mały jubile-
usz 5-lecia działalności. Z tej okazji 27 lutego 
br. w auli Powiatowego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego zgromadzili się zaproszeni go-
ście. Był to także Światowy Dzień Organiza-
cji Pozarządowych. 

Arkadiusz Raguza (po prawej) - prezes Stowarzy-
szenia przyjmuje gratulacje od wicestarosty Jacka 
Thiela oraz dyrektor Powiatowego Zespołu Kształce-
nia Specjalnego w Wejherowie - Marzeny Woźniak.
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362. rocznica śmier-
ci Jakuba Wejhera, by-
ła okazją do pamięci i 
uczczenia założyciela na-
szego miasta, fundatora 
Kalwarii Wejherowskiej. 

Przedstawiciele władz 
miasta, Ojcowie Francisz-
kanie, działacze Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego i 
wielu innych organizacji 
oraz instytucji w mieście 
uczestniczyli we mszy św. 
oraz w uroczystości przy po-
mniku J. Wejhera. Złożono 
także kwiaty na trumnie za-
łożyciela Wejherowa w kryp-
cie kościoła św. Anny.

WYDARZENIA

Fot. Leszek Spigarski

Rocznica śmierci jakuba wejhera

uczcili założyciela miasta

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa Fot. Urząd Miejski

Film pt. „Całe szczęście” 
w reżyserii Tomasza Ko-
neckiego to komedia pełna 
zawrotnych sytuacji i gagów, 
wywołujących salwy śmie-
chu publiczności. W rolach 
głównych oglądamy Piotra 
Adamczyka i Romę Gą-
siorowską, pojawiających 

Prapremiera filmu „Całe szczęście” odbyła się 2 marca w Filhar-
monii Kaszubskiej, która w tym filmie zagrała. Znakomita komedia 
romantyczna z udziałem znanych aktorów powstała m.in. w Wejhe-
rowie, a wiele scen kręcono właśnie w Filharmonii.

się m.in na ulicach naszego 
miasta.  Zdjęcia do filmu krę-
cono również w Pucku i nad 
Zatoką Pucką. 

Film wchodzi do kin ju-
tro, 8 marca i jest swoistym 
prezentem dla pań na Dzień 
Kobiet. Będzie wyświetlany 
również w Filharmonii Ka-

szubskiej w Wejherowie.
Podczas pierwszego poka-

zu filmu w obecności zastęp-
cy prezydenta Wejherowa 
Arkadiusza Kraszkiewi-
cza i przedstawicieli władz 
Pucka, publiczność nagro-
dziła twórców i wykonawców 
gromkimi brawami. 

wejherowo zagrało w nowej komedii

Film „Całe szczęście” 
już od jutra w kinach

Wręczenie Statuetki odbyło się podczas spotkania z okazji 
10-lecia działalności w „La Belle” .

Atrakcyjny wizerunek restauracji to efekt ponad 15-let-
niej działalności cateringowej firmy MP. Catering Maria 
Pietrowska. Do gratulacji przyłączyła się dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Wejherowie Grażyna Sobieraj, bo 
państwo Pietrowscy współpracują z PUP, szkoląc i zatrud-
niając pracowników. Zasłużone życzenia wejherowskim ga-
stronomikom złożyli również przedsiębiorcy współpracujący 
z Oranżerią „La Belle”. S. Pietrowski przedstawił gościom 
zarys rozwoju Oranżerii, w czasie gdy trzeba było ponosić 
wysokie nakłady inwestycyjne, a ciężką i wymagającą wy-
sokich standardów pracą oraz wyszukaną ofertą kulinarną, 
pozyskiwać zaufanie konsumentów.

Atrakcyjna „La Belle”

10 lat w parku
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt docenił wizerunkową, promocyjną i 
kulinarną atrakcyjność działającej w wej-
herowskim parku Oranżerii „La Belle”. Jej 
właścicieli, Marię i Sławomira Pietrowskich 
uhonorował Statuetką Jakuba Wejhera. 

Firma Innowacyjne Cen-
trum Rozwoju  zaprasza 
osoby z wykształceniem 
maksymalnie średnim na 
bezpłatny kurs  języka 
angielskiego na pozio-
mie podstawowym oraz 
średnim, z dofinansowa-
niem z UE.

Kurs będzie realizowany 
w Wejherowie, Redzie oraz 
Gdyni. Zostały ostatnie wol-
ne miejsca.

Więcej informacji pod nr 
tel. 577-862-168 lub ma-
ilem pod adresem: kata-
rzyna.mikolajka@wp.pl

w wejherowie
Bezpłatny
kurs języka
angielskiego
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ZDROWIE, POMOC

Na 17-łóżkowym oddzia-
le o powierzchni blisko 578 
m kw. znajduje się teraz 9 
sal chorych z łazienkami (8 
sal 2-osobowych i izolatka). 
Generalny remont oddziału 
polegał m.in. na wymianie 
posadzek, sufitów podwie-
szanych, drzwi zewnętrz-
nych i wewnętrznych, 
zamontowaniu okładzin 
ściennych na korytarzach i 
salach chorych. 

Zamontowano także li-

O G Ł O S Z E N I E

Powiat Wejherowski od roku 2012 realizuje program „Aktywny samo-
rząd”, który finansowany jest ze środków PFRON i skierowany do osób 
niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w wieku do 
lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu realizowane są dwa moduły:
- Moduł I programu ma na celu likwidację barier utrudniających aktywi-

zację społeczną i zawodową,          
- Moduł II programu ma na celu likwidację barier w dostępie do edukacji.

W roku 2019 nastąpiły zmiany w programie, co umożliwi kolejnej 
grupie osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informa-
cji, a także osób mających problemy z poruszaniem się  uzyskania 
potrzebnego wsparcia. 

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne 
są na stronie internetowej www.pfron.org.pl i  www.pcprwejherowo.pl 
oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jana III So-
bieskiego 279 A pokój nr 6 (tel. 58 672-40-63 wew. 26), od poniedziałku do 
czwartku w godz. 08.00 - 15.00, e-mail: pon@pcprwejherowo.pl 

 

 

wyremontowana i unowocześniona otolaryngologia

kolejny oddział po remoncie
Za ponad 1,2 mln złotych wyremontowano Oddział Otolaryngologii w Szpitalu Specja-

listycznym w Wejherowie. Środki na ten cel przekazał Urząd Marszałkowski. Wyremon-
towany oddział rozpocznie przyjmowanie pierwszych pacjentów. We wtorek 5 marca z 
udziałem marszałka pomorskiego Mieczysława Struka oddano wyremontowaną otolaryn-
gologię do użytku.

stwy odbojowe na koryta-
rzach, wymalowano ściany, 
zamontowano ścianki dzia-
łowe, wymieniono: urzą-
dzenia sanitarne, płytki 
ceramiczne w łazienkach, 
gniazda wtyczkowe i wy-
łączniki, zamontowano 
lampę sufitową zabiegową 
i wymieniono oświetlenie 
sufitowe, zestawy ścien-
ne nadłóżkowe i instalacje 
przyzywową. Wymienio-
no grzejniki w łazienkach i 
poddano modernizacji gazy 
medyczne, a także zamon-
towano zabudowę meblową. 

W ramach prac remon-
towych powstały m.in. 2 
toalety dla niepełnospraw-
nych, pokój socjalny dla pa-
cjentów, sala zabiegowa, 2 
gabinety diagnostyczno-za-
biegowe, poradnia otolaryn-
gologiczna i inne niezbędne 
pomieszczenia. 

Remont trwał 3 miesiące 
i został wykonany przez fir-
mę WEMA Wenta sp. z o.o. 
z Bolszewa. 

 - Mamy tu najwyższy 
standard, w starych ścia-
nach wnętrza są zupełnie 
nowe  - powiedział m.in. An-
drzej Zieleniewski, wice-

Szkolenia odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie i ropoczy-
nają się już dzisiaj, 7 marca. Kolejne odbędą się w dniach: 

9 kwietnia, 16 kwietnia, 23 kwietnia i 7 maja, zawsze w 
godzinach od 16.00 do 20.00. W każdym terminie w szkole-
niu może wziąć udział 20 osób, więc decyduje kolejność zgło-
szeń. Szkolenie poprowadzi firma TotalMedica.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umie-
jętności prawidłowego postępowania w sytuacjach zagroże-
nia życia i zdrowia. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma 
saszetkę pierwszej pomocy oraz podręczną instrukcję udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem (dane potrzebne do 
wystawienia certyfikatu) oraz wybranym terminem szkole-
nia można przesyłać pod adres: 

pierwszapomocwejherowo@gmail.com

pCk zaprasza na szkolenie

jak udzielić
pierwszej 
pomocy

Grupa Ratownictwa Medycznego PCK za-
prasza na bezpłatne szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, organi-
zowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
pt. „Pierwsza pomoc dla każdego”.

Tradycyjne przecięcie wstęgi podczas otwarcia 
oddziału po remoncie.

Każda sala chorych wy-
posażona jest w łazienkę

Nowe sale, gabinety i pozostałe pomieszczenia Oddziału Otolaryngologii oglądali 
ordynatorzy i lekarze innych oddziałów Szpitala Specjalistcyznegow Wejherowie.

prezes Szpitali Pomorskich. 
- Zyskaliśmy nową jakość 

i mamy szansę na rozszerze-
nie zakresu  świadczonych 
usług - dodał ordynartor 
Oddziału Otolaryngologii 
dr n.med. Andrzej Betle-
jewski. - Myślę, że nasi pa-
cjenci będą się czuli lepiej, 
bardziej komfortowo.  
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więcej zdjęć na:   facebook.com/pulswejherowa

Za kilkakrotne zwiedzenie wejherow-
skiego ratusza oraz uznanie za wkład 
w upamiętnianie historii Wejherowa 
prezes „Wierchów” Zbigniew Wojcie-
chowski wręczył sekretarzowi miasta 
Bogusławowi Suwarze „Busolę 50-le-
cia KTG Wierchy”. 

Jubileuszową Busolę otrzymał również 
Henryk Połchowski, były oficer Mary-
narki Wojennej, były członek tego klubu i 
dziennikarz popularyzujący w prasie dzia-
łalność „Wierchów”. 

W spotkaniu uczestniczyła członki-
ni KTG „Wierchy” Elżbieta Cichocka, 
mieszkanka Wejherowa. 

Z. Wojciechowski prezes zarządu KTG 
„Wierchy” działającego przy Klubie Mary-
narki Wojennej „Riwiera” poinformował, że 
uczestnicy wycieczki byli zachwyceni moż-
liwością zwiedzenia interesujących sal hi-
storii miasta. Jako były dyrektor Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, podkreślił 
wysokie walory muzealne sal historii i pro-
fesjonalizm prezentowanych ekspozycji.

podziękowanie za zwiedzanie

Busola za promocję wejherowa
Działacze Klubu Turystyki Górskiej „Wierchy” podziękowali Bogusławowi Suwarze, 

sekretarzowi miasta za umożliwienie zwiedzenia ratusza i sal historii miasta w dniu wol-
nym od pracy. Wręczyli mu Busolę 50-lecia KTG Wierchy. Takie wyróżnienie otrzymał też 
Henryk Połchowski z Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Sale historii wejherowskiego ratusza można zwiedzać codziennie w godzi-
nach pracy urzędu (od 8.00 do 15.00). Sale historii miasta w soboty i niedziele 
otwarte są tylko w okresie wakacyjno-urlopowym (lipiec-sierpień).  

Przekonali się o tym 
uczestnicy słodkiego wie-
czoru (przy faworkach i 
pączkach) w Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Wej-
herowie, którzy wysłuchali 
wierszy Bogny Zubrzyc-
kiej, od kilkunastu lat 
mieszkającej w Wejherowie.

Tomik poezji „Poema 
Starszej Pani” oraz zbiór 
opowiadań „Mój jasny brzeg” 
to książki przepełnione 
wrażliwością, przenikliwo-
ścią, dowcipem i dystansem. 
Wiersze Bogny Zubrzyckiej 
poświęcone są w dużej czę-
ści miastu, w którym żyje i 
kocha całym sercem. 

Recytacji wierszy towa-
rzyszył krótki koncert We-

Lutowy „Słodki Wieczór Poezji”, poprowadzony przez Wandę Kantecką, został poświę-
cony twórczości Bogny Zubrzyckiej, emerytowanej skrzypaczki i nauczycielki, wolonta-
riuszki Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jak się okazało, również poetki 
i pisarki z dużym talentem literackim.

słodki wieczór poezji w powiatowej Bibliotece

poema starszej pani

roniki Korthals-Tartas, 
piosenkarki i kompozytorki, 
a prywatnie  przyjaciółki pa-
ni Bogny, która wystąpiła w 
teledysku do piosenki „Żal”.

Oprawę plastyczną sta-
nowiły piękne portrety pani 
Bogny, autorstwa Krzysz-
tofa Szkurłatowskiego. 
Pomiędzy recytacjami wier-
szy, czas umiliły anegdoty, 
żarty (B. Zubrzycka znana 
jest z ogromnego poczucia 
humoru), wspomnienia i 
refleksje. 

Autorka obdarowana zo-
stała bukietami kwiatów, 
będącymi wyrazem podziwu 
gości, dla twórczości autorki 
i jej niezwykłej osobowości.

Można było nie tylko usłyszeć znane arie operetkowe 
m.in. z „Perły z Tokaju”, „Ptasznik z Tyrolu”, „Cygańska 
miłość” czy „Księżniczka Czardasza”, ale uczestniczyć w 
spektaklu i bawić się razem z wykonawcami. W pięknych 
wnętrzach pałacu wystąpili: Katarzyna Bierecka (so-
pran), Maciej Gronek (tenor), Grażyna Troć (pianistka, 
wykładowca na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii 
Muzycznej w Gdańsku) i Anna Szalk (skrzypaczka zespo-
łu „Fucus”). Reżyseria Wojciech Rybakowski.

Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj God-
nie” (jego członkowie i podopieczni byli wśród publiczności) 
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie.

„Wieczór z arią - aria ze śmiechem” to tytuł 
koncertu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wy-
konawcy zachwycili i rozbawili publiczność.

koncert w pałacu

wieczór z arią 
i ze śmiechem

Fot. Urząd Miejski

AKTUALNOŚCI

Na kolejny koncert, tym razem w wykonaniu Zespołu 
„kaszubki” z Chwaszczyna Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie za-
prasza 12 marca 2019 r. o godz. 19.00.

Koncert połączony jest z promocją płyty „Nasz swiata 
dzél” - piosenki z Kaszub, współwydanej przez Muzeum 
PiMK-P w Wejherowie.Od lewej: Wanda Kantecka i Bogna Zubrzycka.



12

www.pulswejherowa.pl7 marca 2019

LUDZIE I ICH PASJE

Najważniejsze polskie na-
grody podróżnicze zostaną w 
tym roku przyznane po raz 
dwudziesty. Ogólnopolskie 
Spotkania Podróżników, Że-
glarzy i Alpinistów KOLOSY 
w Gdyni to największe tego 
typu wydarzenie w Europie.

Zanim w niedzielę w 
gdyńskiej hali Gdynia Are-
na odbędzie się finał im-
prezy i rozdanie nagród 
podróżnikom, w piątek i 
sobotę zaplanowano pre-
zentacje nominowanych, 
pokaz zdjęć i relacje z wy-
praw. Artur Wysocki wy-
stąpi w sobotni wieczór, 
9 marca, o godz. 19.00.

Oprócz prezentacji wy-
praw (nie tylko nomino-
wanych do nagród) oraz 
uroczystego wręczenia sta-
tuetek w programie im-
prezy znajdą się również 
seminaria, warsztaty, spo-
tkania z autorami książek 
i wydawcami, salon sprzę-
tu outdoorowego oraz wy-
stawa z okazji jubileuszu 
20-lecia Kolosów. 

Wstęp na wszystkie wy-
darzenia odbywające się 

Artur Wysocki z Wejherowa, który niedawno wrócił z wyprawy 
do Islandii, jest nominowany do nagrody Kolosa w kategorii Wy-
czyn roku 2018 za ubiegłoroczną wyprawę: Tamchi - rowerem przez 
Mongolię w styczniu. Wręczenie statuetek odbędzie się w najbliż-
szy weekend 8-10 marca podczas XXI Ogólnopolskich Spotkań Po-
dróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni.

podczas Kolosów jest wol-
ny. Imprezy odbywają się 
w hali Gdynia Arena oraz 
w Centrum Konferencyj-
nym Pomorskiego Parku 
Naukowo Technologiczne-
go Gdynia. 

- Zapowiada się ciekawie. 
To zaszczyt znaleźć się w ta-
kim gronie, w dodatku tak 
niespodziewanie - napisał na 
facebooku Artur Wysocki. 

O jego wcześniejszych  
„Podróżach z tabakierą” pi-

saliśmy w „Pulsie Wejhero-
wa” kilkakrotnie, w 2016 i 
2007 roku. Po jednej z dale-
kich wypraw podróżnik po-
wiedział nam m.in.:

- Przeżyłem przygody, któ-
rych nie da się kupić, czasa-
mi trudno je opowiedzieć, ale 
też nie można ich sprzedać. 
Dowiedziałem się, ile jest 
warte słowo ludzkie i na kim 
można polegać. Przekonałem 
się o tym siedząc w mokrych 
przymarzających ciuchach, 
po zerwaniu przez wiatr na-
miotu i burzy śnieżnej. Nie 
było łatwo, ale dzięki wypra-
wie zobaczyłem wymarzoną 
północ. Byłem w miejscach o 
których czytałem i marzyłem 
jako dziecko.

Kolejne przygody i nowe 
doświadczenia pan Artur 
kolekcjonuje nadal. W stycz-
niu br. A. Wysocki okrążył 
samotnie Islandię, jak zwy-
kle na rowerze. Podróżował 
samotnie, szukając zorzy, 
niezapomnianych widoków, 
przestrzeni, wspierając w 
ten sposób Puckie Hospi-
cjum. Zapiski z tej podróży 
można było śledzić na ła-
mach Iceland News Polska 
i na stronie: Podróże z Ta-
bakierą. 

kolosy w gdyni w najbliższy weekend

wejherowianin 
nominowany

Artur Wysocki.

tomasz Chyła Quintet

Nominacja 
do Fryderyka 2019

Skoro piszemy obok o nominacji Artura Wy-
sockiego do statuetki Kolosa, warto przypo-
minieć że wśród artystów, nominowanych do 
tegorocznych nagród muzycznych Fryderyki 
2019 jest zespół Tomasz Chyła Quintet (pisali-
śmy o tym w „Pulsie” 7 lutego br.). Wręczenie na-
gród odbędzie się w najbliższą sobotę 9 marca.

W 25. edycji Fryderyków zespół otrzymał nominację w ka-
tegorii Muzyka Jazzowa - Album Roku, natomiast lider for-
macji jest nominowany jako Artysta Roku w kategorii Jazz. 

Pochodzący ze Strzepcza Tomasz Chyła jest utalento-
wanym muzykiem dobrze znanym w Wejherowie, m.in. jako 
dyrygent znakomitego Chóru Cantores Veiherovienses oraz 
członek grupy Art’n’Voices.

Czy stauetka Fryderyka trafi do tego muzyka i jego ze-
społu, okaże się już w sobotni wieczór. 

wejherowianie wśród uczestników 

Morsowanie w szwecji

We wspólnej kąpiel w lo-
dowatej wodzie uczestni-
czyło ok. 650 osób. W tym 
roku nasze miasto repre-
zentowała grupa 40 „foczek 
i morsów” z Wejherowskiego 
Klubu Morsów.  

Przy okazji informujemy, 
że 14 lutego 2019 r. ten klub 
został  zarejestrowany i ak-

tualnie jego oficjalna nazwa 
brzmi „Stowarzyszenie Wej-
herowski Klub Morsów”. 

Promując zimowe kąpie-
le w akwenach wodnych, 
aktywność fizyczną oraz 
zdrowy trybu życia, człon-
kowie klubu zapraszają 
chętnych lub jeszcze nie-
zdecydowanych do wspólnej 

kąpieli i wspaniałej zaba-
wy. Ta grupa (w Wejhero-
wie są jeszcze co najmniej 2 
kluby morsów) spotyka się 
w każdą sobotę o godz. 9.00 
na parkingu przy ul. Wete-
ranów w Wejherowie, skąd 
wyrusza (transport własny) 
nad jez. Dobre, a w ostatnią 
sobotę miesiąca nad morze.

W ramach corocznej akcji „Zimowe Szlaki Szwecji”, organizo-
wanej przez szwedzkiego przewoźnika Stena Line i gdyński Klub 
Morsów w Kalmarze odbył się Ogólnopolski Zlot Morsów.  Nie za-
brakło tam silnej reprezentacji Wejherowa (na zdjęciu na statku).

WAŻNE 
TELEFONY:

POgOTOWiE
58  677 61 02  

POLicjA 
58  672 97 22 
 
STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00

STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40
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Maciej Malinowski jest 
geologiem i na co dzień zaj-
muje się tą dziedziną, ale je-
go pasją jest paleontologia 
- nauka interdyscyplinar-
na, obejmująca zagadnie-
nia z geologii, biologii, a 
nawet fizyki i chemii. 

- Można powiedzieć w 
skrócie, że paleontologia to 
nauka o historii życia na Zie-
mi. Zajmuje się badaniem 
organizmów kopalnych na 
podstawie skamieniałości, 
które zawierają szczątki or-
ganizmów, a także ślady ich 
życiowej działalności w mi-
nionych epokach - wyjaśnia 
Maciej Malinowski.

Każdy może być 
odkrywcą
Właśnie takie skamienia-

łości pan Maciej znajduje w 
różnych okolicznościach i 
miejscach, potem analizuje i 
fotografuje, a zdjęcia wraz z 
informacjami umieszcza na 
stronie internetowej www.
paleo-pomorze.pl.

- Portal cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Wiele 
osób wysyła do mnie zdję-
cia i pytania o identyfika-
cję znalezionych okazów 
- opowiada M. Malinowski. 
- Internauci chcą pogłębić 
wiedzę z zakresu geologii 
i historii terenu, na któ-
rym mieszkają, bo przecież  
znajdywane podczas prac 
rolnych czy budowlanych 
skamieniałości znalazły się 
tam nieprzypadkowo. 

Jak wyjaśnia nasz roz-
mówca, na ich podstawie 
dowiadujemy się o warun-
kach, panujących na danym 
terenie przed milionami 
lat. Na przykład musz-
le morskie czy koralowce 
świadczą nie tylko o obec-
ności morza, które domino-
wało w obecnej północnej 
Polsce, ale też o tym, że w 

Bliskie spotkania z odległą prehistorią na pomorzu i w powiecie wejherowskim

Fascynująca paleontologia
Paleontologiczne tajemnice powiatu wejherowskiego - taki ty-

tuł nosi wystawa, którą można oglądać w holu Starostwa Powia-
towego, na I piętrze. Można tam zobaczyć kamienie, fragmenty 
muszli, skamieniałego drewna, a nawet kości mamuta! Okazy po-
chodzą sprzed wielu tysięcy lat i zostały znalezione na Pomorzu, 
w tym na terenie powiatu wejherowskiego. To fragment kolekcji 
autora wystawy Macieja Malinowskiego, który jest pracowni-
kiem Starostwa w Wejherowie.

określonym czasie były tu 
dość płytkie i ciepłe wody, a 
ponadto dobrze natlenione. 

- To fascynujące, że może-
my być odkrywcami. Podno-
sząc na plaży, na polu czy na 
polnej drodze kamień, który 
zawiera skamieniałość ro-
ślinną lub zwierzęcą, jako 
pierwsi trzymamy w ręku 
fragment organizmu sprzed 
tysięcy lub nawet setek mi-
lionów lat. Ten organizm 
żył, poruszał się, odżywiał, 
budował schronienie. Przy 
odrobinie wiedzy i wyobraź-
ni, ten niewielki głazik po-
zwala nam przenieść się w 
inny świat, a to jest bardzo 

ekscytujące - dodaje geolog. 
Skąd wzięła się u pana 

Macieja pasja, dotycząca 
skamieniałości?

- Wielokrotnie próbo-
wałem sobie przypomnieć 
wydarzenie lub szczegół z 
dzieciństwa, który ukierun-
kował moje zainteresowa-
nia, ale bez skutku. Wiem, 
że kiedy z wielkim zainte-
resowaniem oglądałem film 
„Jurassic park” i czytałem 
czasopisma o prehistorycz-
nych stworzeniach, byłem 
już pochłonięty tą pasją, 
która zaczęła się wcześniej. 
Mam wrażenie, że fascyna-
cja prehistorią towarzyszyła mi od zawsze - mówi kolek-

cjoner skamieniałości. 
Szkielety, muszle 
i ciosy mamuta
W kolekcji są szkielety 

ryb i inne organizmy mor-
skie, takie jak wielosz-
czety, łodziki i belemnity, 
przypominające wyglądem 
współczesne kałamarnice, 
są koralowce, algi, muszle, 
skamieniałe kawałki drew-
na, bursztyny.

Jednym z najbardziej 
spektakularnych, a zara-
zem najmłodszych znalezisk 
są fragmenty ciosów mamu-
ta. Te zwierzęta żyły na te-
renie północnej Polski około 
10 tysięcy lat p.n.e. w prze-
ciwieństwie do dinozaurów, 
które były tutaj rzadkością. 
Jeżeli już, były to organizmy 
żyjące w wodzie, niczym le-
gendarny potwór z Loch 
Ness, rzekomo zamieszku-
jący szkockie jezioro.

Co ciekawe, wśród śla-
dów życia pradawnych or-
ganizmów są ich odchody, 
jaja, odciski łap albo nawet 
nory, zachowane w podłożu.  

Na budowie 
i na plaży
Maciej Malinowski miał 

okazję szukać skamienia-

łości w różnych zakątkach 
Polski (m.in. Jura Krakow-
sko-Częstochowska) i świa-
ta (Mongolia), ale najwięcej 
okazów z jego kolekcji pocho-
dzi z Pomorza. Jak wyjaśnia 
pan Maciej, ciekawe skamie-
niałości można znaleźć na 
budowach i w żwirowniach, 
na parkingach, pokrytych 
żwirem, a także na nadmor-
skich plażach - tuż przy brze-
gu lub na wydmach. 

Bogate w kopalne szcząt-
ki fauny i flory są osady 
dolin rzecznych, np. rzeki 
Bolszewki oraz Łeby, a tak-
że osady jeziorne (zwłaszcza 
Jezioro Żarnowieckie). Miej-
scami godnymi uwagi poszu-
kiwaczy są hałdy polnych 
kamieni albo nieporośnięte 
przez roślinność skarpy. 

Skamieniałości, znajdu-
jące się na terenie powiatu 
wejherowskiego reprezen-
tują aż trzy ery: paleozo-
iczną, mezozoiczną oraz 
kenozoiczną. Najstarsze 
okazy mają ponad 500 mi-
lionów lat (pół miliarda!), a 
najmłodsze z epoki plejsto-
cenu około 10 tysięcy lat.

Jak wehikuł czasu
Z wieloma ciekawymi oka-

zami prezentowanymi na wy-

stawie w Starostwie, mogli 
zapoznać się uczniowie pod-
czas zajęć szkolnych. 

Maciej Malinowski oraz 
inicjator spotkań w szkołach 
Piotr Syrocki, naczelnik 
Wydziału Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie, 
prezentują dzieciom część 
wystawy, opowiadając o fa-
scynującej paleontologii. Po-
zwala ona, niczym wehikuł 
czasu, cofnąć się do pradaw-
nej historii.

- Bardzo się cieszę, za-
równo z wystawy w gmachu 
Starostwa w Wejherowie, 
jak i spotkań z dziećmi w 
szkołach i przedszkolach - 
mówi pan Maciej. -  Wszyst-
ko to służy popularyzacji 
ciekawej nauki. Dzięki temu 
pokazujemy szerszej grupie 
odbiorców, w tym najmłod-
szych, jakie skarby kryje 
północna Polska i jak nie-
wiele trzeba zrobić, aby zo-
stać odkrywcą. Wystarczy 
pochylić się i podnieść od-
ciśnięty w kamieniu ślad, 
fragment szkieletu, ciekawą 
muszlę, kawałek drewna - 
okazy sprzed milionów lat.

Anna Kuczmarska
Fot. Starostwo Powiatowe

Od lewej: Piotr Syrocki i Maciej Malinowski, którzy część okazów z wysta-
wy w holu Starostwa w Wejherowie prezentują podczas zajęć w szkołach.
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

W pojedynku z gdańszczanami Tytani popełniali sporo 
błędów i w 22 minucie był remis. W drugiej połowie gra Tyta-
nów wyglądała dużo lepiej, a dzięki poprawionej skuteczno-
ści przyjezdni zaczęli tracić przewagę w polu. W 40 minucie 
Tytani objęli prowadzenie i nie oddali go już do końca meczu. 

W ostatnim weekendowym pojedynku Tytani Wejherowo 
po bardzo ambitnej i walcznej grze przegrali jedną bramką z 
MKS Grudziądz. Goście w pierwszych fragmentach gry sta-
rali się narzucić swój styl gry i szybko zdobyli prowadzenie 
trzema bramkami. Jednak często faulowali i S. Jurkiewicz 
zamieniał rzuty karne na 6:5. Dalsza gra w pierwszej poło-
wie, to wymiana ciosów, z której zwycięsko wyszli goście, 
prowadząc do przerwy 16:15. 

Druga część spotkania nie zmieniła oblicza gry. Na dwie 
minuty przed końcem spotkania, Tytani prowadzili jeszcze 
27:26, jednak strata gospodarzy i w ostatnich sekundach 
udana kontra gości dała im zwycięstwo. Po tym spotkaniu 
Tytani utrzymali fotel wicelidera tabeli, jednak przewaga 
do trzeciego MKS Grudziądz, stopniała do sześciu punktów.

Tytani Wejherowo: Jurkiewicz, Sałata, Przymanowski, 
Warmbier, Wicon, Grabowski, Koss, Kudełka, Papke, No-
wosad, Wicki, Bartoś, Miszczak, Sikora, Cholcha.

Mimo dobrej postawy wejherowianie musieli uznać wyż-
szość piłkarzy z Łodzi, którzy są wiceliderami rozgrywek 
ligowych, a nasza drużyna była dopiero na 11 pozycji. Wej-
herowianie i przyjezdni zaczęli pojedynek bojaźliwie i bar-
dzo ostrożnie, obawiając się utraty gola. Tak było do około 
20. minuty, gdy łodzianie rozegrali szybką akcję, a jednym 
podaniem otworzyli drogę do sytuacji sam na sam i bez pro-
blemu pokonali naszego bramkarza. 

Po zdobyciu gola goście spokojnie kontrolowali grę, a wej-
herowianie biegali, biegali, biegali. Na początku drugiej czę-
ści meczu sędzia zauważył zagranie ręką na polu karnym 
łodzianina, a wyjątkową okazję na wyrównanie wykorzystał 
K. Wicki. Kibice zaczęli fetować bramkę, a tu po minucie 
łodzianie, nic nie znaczące dośrodkowanie na pole karne za-
mienili na „szybkiego” gola. Po tej stracie zawodnicy Gryfa 
nie potrafili zagrozić bramce widzewiaków, którzy jeszcze 
przed końcem mogli „dobić” wejherowian, jednak bramkarz 
Leleń wybronił strzał. Po tym meczu Gryf spadł na 12 miej-
sce i znowu w oczy zaświeciło widmo spadku z II ligi.

Gryf Wejherowo: Leleń, Brzuzy, Kołc, Wicki, Goerke, 
Macierzyński (Węsierski), Sikorski, Koziara (Ewertowski), 
Chwastek, Pietroń, Rogalski (Czychowski).

Był to ostatni tegoroczny turniej Kaszub Cup. W impre-
zie organizowanej przez Sylwestra Piątka uczestniczyło 12 
drużyn z 3 województw. 

Najlepszą zawodniczką została Natalia Dudzińska 
(APLG Gdańsk), najlepszą bramkarką Klaudia Zaklika 
(Kotwica) i Anna Węsierska (GOSRiT II), łowczynią brta-
mek została Karolina Drewa (GOSRiT II). Najmłodszymi 
zawodniczkami były: Nadia Szczerba - 2009 (Kotwica) i 
Zofia Okoń – 2006 (GOSRiT).

piłka ręczna. tytani

pierwsza 
przegrana

Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo nie za-
wiedli kibiców i w zaległym spotkaniu ligowym 
pokonali SMS II ZPRP Gdańsk 33:27. Niestety 
w kolejnym pojedynku ligowym przegrali przed 
własną publicznością z zespołem MKS Gru-
dziądz 27:28. 

piłka nożna. gryf kiepsko

Druga liga 
to nie sparingi

Rozgrywki drugiej ligi piłki nożnej powróciły 
na lokalne murawy. Inauguracja zawitała też do 
Wejherowa, gdzie piłkarze Gryfa zmierzyli się 
po zimowej przerwie z Widzewem Łódź. Inaugu-
racja nie tak pewnie miała wyglądać i nie tego 
oczekiwali wierni kibice, bo Gryf przegrał 1:2

piłka nożna kobiet

Luzinianki 
mistrzem kaszub

W silnie obsadzonych Mistrzostwach Kaszub 
seniorek „Kaszub Cup” zwyciężyła drużyna żeń-
ska GOSRiT II Luzino. Piłkarki GOSRiT Luzino 
w  wielkim finale pokonały APLG Gdańsk 1:0.
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O G Ł O S Z E N I E

Współpraca:  Leszek Spigarski

SPORT, OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

Wicemistrzem ligi została 
Sołecka Luzino,  a na najniż-
szym stopniu podium stanęli 
zawodnicy z Milwina. Bar-
dzo zacięty był ostatni mecz, 
gdzie Barłomino pokonało 
Robakowo 3:2. Po zakończe-
niu ostatniego meczu odbyło 
się uroczyste podsumowanie 
rozgrywek oraz wręczenie 
drużynom pamiątkowych 
pucharów i piłek, a dla naj-
lepszych medali. 

Końcowa tabela:
1. Cyklopy Wyszecino
2. Luzino
3. Milwino
4. Kębłowo
5. Barłomino
6. Kochanowo
7. Zelewo
8. Robakowo

Luzino. piłka nożna

Liga halowa dla wyszecina
W niedzielę zakończyły się rozgrywki halowej Luzińskiej Ligi Sołeckiej. 

Mistrzem rozgrywek został zespół Cyklopy Wyszecino, który w ostatnim 
meczu pokonał Kochanowo aż 8:1. 

Podziękowania otrzymali 
sędziowie Mirosław Miotk, 
Radosław Sikora oraz opie-
kun medyczny Rafał Wró-
blewski. 

Ostatnim akcentem sezo-
nu halowego będzie Turniej 
o Puchar przewodniczącego 
Rady Gminy Luzino, który 
rozegrany zostanie w nie-
dzielę 17 marca. Rozgryw-
ki zostały dofinansowane 
przez Gminę Luzino. 
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ADMiNistRAtoR
NieRuChoMoŚCi

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ROZMAITOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Miejsce podstawienia autobusów:
ulica harcerska, na wysokości kotłowni opeC:

Trasy i linie autobusowe:
1. autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie je-

chał trasą do „Szpitala”.
2. autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie je-

chał trasą do pętli  „Odrębna”.

Godzina podstawienia:  około 17:30.
Odjazd:   po zajęciu miejsc przez pasażerów.

Do korzystania z tego dodatkowego przewozu MZK za-
prasza w szczególności uczestniczące w uroczystościach 
Drogi Krzyżowej osoby starsze, osoby niepełnosprawne i 
matki z małymi dziećmi.

Dodatkowe informacje o przewozie - Dyspozytor 
pod nr telefonu:  58 572 29 33.

Miejski ZAkŁAD koMuNikACji
wejheRowo sp. z o.o.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na Szósty 
Sabat Kaszubski, pod hasłem „Dom jako dzie-
dzictwo materialne i niematerialne Kaszub”. 

Już jutro 8 marca (w Dzień Kobiet) o godz. 12:00 od-
będzie się sesja popularnonaukowa, w której głos zabiorą: 
dr Gabriela Lisius - starosta wejherowski, Barbara Bo-
rzyszkowska z Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Byto-
wie, Bogumiła Cirocka - dziennikarka, dr inż. arch. Anita 
Jaśkiewicz-Sojak - miejski konserwator zabytków w Wej-
herowie. W części artystycznej  zaśpiewa Weronika Kor-
thals-Tartas. Odbędzie sią również wernisaż wystawy pt. 
„Drewno i dom. Drewno w architekturze mieszkalnej daw-
nego Wejherowa”, a także konkurs na najciekawszy sprzęt 
do latania. Dla każdego uczestnika znajdzie się też swojski 
poczęstunek. Wstęp jest wolny. 

Nie tylko dla pań

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie od 15 marca br. można 
będzie obejrzeć ciekawą wystawę obrazów inspi-
rowanych opowiadaniami Stefana Żeromskiego, 
zebranymi w książce „Wiat od morza”. Prace te 
będą ilustrować specjalne wydanie książki. 

Pierwszy raz książka „Wiatr od morza” wydana została w 
1922 r. Obecny projekt związany jest z obchodami rocznicy 
niepodległości Polski. Po raz pierwszy obrazy zaprezentowa-
no w listopadzie 2018 r. (stulecie odzyskania niepodległości) 
w muzeum Narodowym w Gdańsku. Teraz przyszła pora na 
Wejherowo, gdzie ekspozycja będzie czynna od 15 marca do 
28 kwietnia br. w muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Patronat honorowy objął Marszałek Pomorski. Prace za-
prezentują uznani i młodzi artyści z Pomorza. Wystawa od-
będzie się m.in. pod patronatem „Pulsu Wejherowa”.

wystawa w pałacu

Miejski Zakład komunikacji wejherowo sp. z 
o.o. informuje, że w każdy piątek wielkiego po-
stu 2019 r., po zakończeniu nabożeństwa Drogi 
krzyżowej na kalwarii wejherowskiej, z inicjaty-
wy prezydenta Miasta wejherowa, podstawione 
zostaną autobusy wejherowskiej komunikacji 
miejskiej, umożliwiające powroty do domów.

Autobusem MZk

jak wrócić 
z kalwarii do domu Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 

zaprasza 8 marca na ciekawe porady, prezenta-
cje i wykład, przeznaczone szczególnie dla pań.  

Dzień kobiet 
w bibliotece

Zgodnie z wynikami kon-
sultacji, jakie przeprowa-
dziła wśród czytelników, 
wprowadza do swojego ka-
lendarza, wydarzenia zwią-
zane ze szczególnymi 
świętami. Pierwszym z nich 
jest Dzień Kobiet, który już 
jutro  w piątek świętować 
można m.in. w bibliotece. 

Wspólnie ze współorga-
nizatorem wydarzenia - Po-

wiatowym Zespołem Szkół 
Policealnych im. Zdzisława 
Kieturakisa, MBP w Wejhe-
rowie zaprasza 8 marca w 
w godz. 15.00-18.00 do sko-
rzystania z oferty punktów 
rozstawionych w siedzibie 
biblioteki: kosmetycznego i 
florystycznego. 

Na godz. 17.00 zaplano-
wano także wykład dotyczą-
cy kosmetologii. 

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na 
spotkanie ze znanym reżyserem Radosławem Pi-
wowarskim, które odbędzie się w sobotę 9 marca 
br. o godz. 18.00 w Filharmonii Kaszubskiej.

Radosław Piwowarski - reżyser kultowych filmów „Yester-
day”, „Pociąg do Hollywood”, „Kochankowie mojej mamy”, a 
także seriali telewizyjnych „Jan Serce”, „Złotopolscy” i in-
nych, jest także scenarzystą i aktorem filmowym. Jest też 
autorem książki „Sceny rozbierane”, która jest jego debiu-
tem książkowym. Spotkanie poświęcone będzie właśnie tej 
książce, z której dowiadujemy się co dzieje się na planie, za 
kulisami, w garderobie, jak rodzą się gwiazdy i kończą wiel-
kie kariery. A historie towarzyszące powstawaniu filmu by-
wają równie pasjonujące, jak sam film. Wstęp wolny.

Debiut reżysera


