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Ukazuje się od 2011 roku

Tłumy wejherowian uczestniczyły w świętowa-
niu 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Atmosfera była podniosła, a zarazem ser-
deczna i rodzinna.  11 Listopada na mszy świę-
tej za Ojczyznę, na paradzie ulicami miasta oraz 
śpiewaniu pieśni patriotycznych spotkały się 
trzy, a nawet cztery pokolenia. W uroczystościach 
wzięły udział całe rodziny. Byli też przedstawi-
ciele władz samorządowych i różnych środowisk. 
Wszyscy pozowali do pamiątkowej fotografii, któ-
rą prezentujemy wewnątrz wydania.        Str. 8-9 

Patriotycznie i rodzinnie

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Unowocześnienie warsztatów szkolnych i pracowni 
zawodowych, rozbudowa szkół ponadgimnazjalnych, 
wsparcie priorytetowych kierunków kształcenia czy do-
finansowanie nauczycieli, podnoszących umiejętności 
- wszystko to będzie możliwe dzięki podpisanym przez 
Powiat Wejherowski umowom na rozwój i podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego.                                Str. 7

Inwestują
w młodzież

Prezydent wejherowa i wejherowskie Centrum 
kultury zapraszają dzieci z rodzicami na plac jakuba 
wejhera, gdzie 6 grudnia o godz. 16.00  odbędą się 
tradycyjne, pełne atrakcji Mikołajki. 

Podczas imprezy zostaną ogłoszone wyniki konkursu 
na najładniejszą ozdobę choinkową dla dzieci. Prezydent 
krzysztof hildebrandt w stroju Świętego Mikołaja  wrę-
czy nagrody zwycięzcom. 

Natomiast wyróżnienia oraz nagrody za udział w kon-
kursie zostaną wręczone 17 grudnia br. o godz. 12.00 na 
pl. Jakuba Wejhera przy Szopce Bożonarodzeniowej.

Mikołajki 
z atrakcjami

Wejherowo. Kadencja samorządowa na półmetku. 
Poprzednio, przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do 
ostrego konfliktu, w którym pełno było agresji, „wycieczek 
osobistych” i złośliwości. Awantury były codziennością.

A jak sytuacja wygląda obecnie?                 Str. 3                               

Kadencja na półmetku
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Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podczas spotkania na wej-
herowskich kortach pod-
kreślił, że jest to szczególne 
wyróżnienie.

- Wciąż staramy się, aby 
baza sportowa w mieście 
była udoskonalana i roz-
budowywana - powiedział 
K. Hildebrandt. - W Wej-
herowie można korzystać 
z wielu  ogólnodostępnych 
boisk do piłki nożnej i ko-
szykówki. Nie brakuje tras 
do nordic walking, dróg ro-
werowych oraz szlaków dla 
biegaczy. W ubiegłym ro-
ku powstała sala sportowa 

wyróżnienie dla wejherowa

Sportowa gmina 2016
Wejherowo zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina 2016” 

za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz 
skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w 
mieście. Taki tytuł otrzymało osiem miast w Polsce, liczących od 
30 do 100 tys. mieszkańców.

„Trudno jest powiedzieć
- żegnaj na zawsze komuś najbliższemu…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia 

DOROCIE POPIOŁEK

z powodu śmierci TEŚCIOWEJ

Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie, 

że nie jesteś sama w tak bolesnej chwili…

K O N D O L E N C J E

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa 
oraz Pracownicy Miejskiego Zespołu 

Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie

przy Szkole Podstawowej 
nr 9, w której trenuje się 
m.in. karate. W Zespole 
Szkół nr 3 jest kryta pły-
walnia. Coraz większą po-
pularnoscią cieszą się korty 
tenisowe, a już trwają przy-
gotowania do budowy hali 
tenisowej. Zależy nam, aby 
te wszystkie obiekty tętni-
ły życiem, były dobrze ani-
mowane, z czekającymi na 
dzieci i młodzież wykwali-
fikowanymi trenerami.

Aby otrzymać wyróż-
nienie „Sportowa Gmina”  
należało spełnić szereg kry-
teriów, takich jak odpo-
wiedni stan bazy sportowej, 

Wszyscy radni przyjęli 
proponowane przez prezy-
denta zmiany w tegorocz-
nym budżecie na 2016 rok. 
Podjęli też uchwałę w spra-
wie zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej miasta.

Rada Miasta jednogłośnie 
zdecydowała, że przy sprze-
daży trzech lokali ich dotych-
czasowym najemcom Gmina 
Miasta Wejherowa udzieli 
bonifikaty w wysokości od 
65,5 do 85 procent ceny. 

Radni uchwalili także 
„Programu współpracy na 
rok 2017 miasta Wejhero-
wa z organizacjami poza-
rządowymi”. 

Podczas wtorkowej se-
sji podjęto uchwałę w spra-
wie zmiany nazwy i statutu 
Miejskiego Zespołu Obsłu-
gi Placówek Oświatowych. 
Placówka otrzymała nazwę 
Wejherowskie Centrum 
Usług Wspólnych. Ta nazwa 
oddaje aktualny charak-
ter tej jednostki budżeto-
wej, będącej centrum usług 
wspólnych (np. księgowych) 
dla miejskich placówek 
oświatowych w Wejherowie. 
Uchwała wejdzie w życie z 
początkiem nowego roku. 

W części obrad, prze-
znaczonej na wnioski i za-
pytania, poruszono wiele 
spraw, dotyczących m.in. 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, oświetlenia lub re-
montów niektórych ulic, 
funkcjonowania komunika-
cji miejskiej, inwestycji w 
Wejherowie, itp. 

Dość krótką sesję za-
kończyło ustalenia terminu 
kolejnej sesji na dzień 20 
grudnia 2016 r.              AK.

Ulica Okrężna zyskała nową nawierzchnię bitumiczną na 
długości 414 metrów. Powstały też nowe chodniki, kanali-
zacja deszczowa i oświetlenie. W porozumieniu ze spółką 
ENERGA zlikwidowano napowietrzne linie energetyczne. 
Inwestycja objęła również utwardzenie z kostki betonowej 
nawierchni ulicy Dolnej. Płytami został utwardzony także 
łącznik między ulicami Okrężną i Lelewela, biegący równole-
gle do ul. Dolnej. Koszt inwestycji wynióśł ponad 900 tys. zł.

Przypomnijmy, że w ub. roku zakończyła się budowa ulicy 
Lelewela w Wejherowie. Nowa trasa, prowadząca ul. Lele-
wela i Nadrzeczną połączyła ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Chopina. 

Przy ul. Lelewela wybudowano dwa przystanki autobu-
sowe oraz separatory i osadnik, które służą do oczyszczania 
wód opadowych, co kosztowało miasto ponad 450 tys. zł.

- Staramy się, aby w różnych częściach miastach bu-
dowane były kompleksowo kolejne ulice - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - W tym rejonie, który stanowi 
element Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa 
i odgrywa bardzo ważną rolę komunikacyjną, planujemy 
budowę ronda u zbiegu ulic: Lelewela, Ofiar Piaśnicy i 
Granicznej oraz połączenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Lelewela i wzdłuż Ofiar Piaśnicy do istniejącej już ścieżki 
wzdłuż górnego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy.

W Wejherowie zakończono kolejną inwe-
stycję. Tym razem chodzi o kompleksową 
przebudowę dwóch ulic: Okrężnej i Dolnej, 
położonych w sąsiedztwie niedawno wybu-
dowanej ulicy Lelewela.

Podczas 27. sesji 
Rady Miasta Wejhe-
rowa, która odbyła 
się 22 listopada br., 
radni podjęli kilka 
uchwał, na ogół jed-
nogłośnie.

kolejna inwestycja 

ulice Okrężna 
i Dolna gotowe

Sprawna 
i krótka 
sesja RM

wydatki na budowę infra-
struktury  sportowej oraz  
sport powszechny. Ważne też 
były informacje o Uczniow-
skich Klubach Sportowych 
na terenie gminy, trenerach 
i sportowych sukcesach w 
ostatnich latach.

Wyróżnienie z rąk An-
drzeja Suprona wice-
mistrza olimpijskiego w 
zapasach, odebrali Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik Wejherowa pod-
czas uroczystej Gali Sporto-
wa Polska, która odbyła się 
w Warszawie.

O G Ł O S Z E N I E

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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Mieszkańcy mogli bezpo-
średnio zadawać pytania pre-
zydentowi i rozmawiali z nim 
o różnych sprawach. 

Wiele osób interesowa-
ły inwestycje w mieście, 
zwłaszcza realizowane obec-
nie. Pytano m.in. o szczegóły 
budowy węzła „Zryw” oraz o 
plany podobnego przedsię-
wzięcia, nazwanego roboczo 
„Węzeł Kwiatowa”. 

Mieszkańcy chcieli się 
dowiedzieć, jakie są szanse 
na remont wejherowskie-
go dworca kolejowego. Po-
ruszali też kwestie rozwoju 
budownictwa mieszkalnego, 
rozbudowy kanalizacji desz-
czowej i sanitarnejpoprawy 
bezpieczeństwa na drogach 
oraz przedszkoli. 

Rozmawiano o realizacji 
projektów Budżetu Obywa-
telskiego. Niektórzy pytali 
o sprawy indywidualne, w 
związku z czym prezydent 
zaprosił kilka osób do ratu-
sza, aby wyjaśnić szczegóły.

Na pytania odpowiadał 
nie tylko Krzysztof Hil-
debrandt, ale także za-
stępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz oraz urzędnicy 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt odpowiadał na pytania mieszkańców 
miasta podczas otwartego dla wszystkich spotkania z cyklu „Wejherowo rozmawia”. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania aktualnych i wyczerpujących infor-
macji na temat działań władz miasta, w tym prowadzonych i planowanych inwestycji.

i przedstawiciele miejskich 
jednostek. Do dyskusji włą-
czyły się także zaproszone 
przez prezydenta: starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius i  insp. Beata Perzyń-
ska, komendant powiatowy 
policji. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. zastępca ko-
mendanta straży pożarnej 
st. kpt. Waldemar Lewan-

dowski i komendant Straży 
Miejskiej Zenon Hinca.  

Dzięki bezpośredniej roz-
mowie z wejherowianami  
przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu, przedstawi-
ciele jednostek oraz służb 
poznali problemy, opinie i 
sugestie mieszkańców. Za-
planowane na godzinę spo-
tkanie trwało dwa razy 

Prezydent spotkał się z mieszkańcami

wejherowo rozmawia
kadencja samorządowa na półmetku. Obraz 

wejherowskiej, lokalnej - nazwijmy to górnolot-
nie - polityki wyraźne się zmienił.  Na lepsze.

Poprzednio przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do ostre-
go konfliktu. Radni opozycyjni  na każdej sesji i poza nią zacie-
kle atakowali prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta. Sesje 
Rady Miasta Wejherowa wyglądały niekiedy tak, jak gorszące 
połajanki w naszym Sejmie, często nie dało się tego słuchać. 
Awantury były codziennością. Poprzedni starosta spierał się z 
prezydentem, brak było porozumienia. W wejherowskim kon-
flikcie pełno było agresji, „wycieczek osobistych” i złośliwości.

A jak to wygląda obecnie? Prezydent i prawie wszyscy radni 
zgodnie współpracują. Owszem, są różnice zdań i różne punkty 
widzenia, są oponenci i spory, ale dyskusja jest merytoryczna, a 
praca konstruktywna. Zdecydowana większość radnych potra-
fi rozmawiać ze sobą i z prezydentem. Potrafią razem znaleźć 
wspólne cele i wypracować kompromis. Znacznie poprawiła się 
atmosfera i wizerunek sesji.  W ostatnim czasie z prezydentem nie 
współpracuje tylko rodzina Skowrońskich tzn. radna Teresa Skow-
rońska (nie jest już członkiem ruchu „Wolę Wejherowo”, z którego 
wywodzi się prezydent)  i jej  syn, radny Grzegorz Skowroński. 

W efekcie przez ostatnie dwa lata budżety miasta oraz absolu-
toria dla prezydenta były przyjmowane przez radnych jednogło-
śnie lub prawie jednomyślnie. Natomiast współpraca prezydenta 
Hildebrandta ze starostą Gabrielą Lisius, która objęła to stano-
wisko po wyborach,  jest wręcz wzorowa, co widać nie tylko po 
atmosferze spotkań i wypowiedziach, ale we wspólnych inicjaty-
wach i inwestycjach. A minęły raptem dwa lata. Można? Można!

Dlaczego tak się stało? Wpływ na to miało wiele czynników. 
Prezydent po wyborach wyraźnie zapowiadał, że chce współpra-
cować i otworzyć nowy rozdział w wejherowskiej polityce. Krzysz-
tof Hildebrandt szukał tego porozumienia. Z pewnością bardzo 
ważne były zmiany personalne, nowe osoby które pojawiły się w 
szeregach radnych opozycyjnych oraz zmiana na stanowisku sta-
rosty. Ponadto zmieniła się ordynacja wyborcza w wyborach do 
rady miasta. Mamy okręgi jednomandatowe, a nie wieloosobową 
reprezentację w okręgu wyborczym, jak kiedyś. To powoduje, że 
każdy radny jest bardziej zainteresowany tym, co zostanie zrobio-
ne w jego okręgu, gdyż tylko on jeden ten okręg reprezentuje i nie 
ma innych winnych zaniedbań. Z konieczności szuka porozumie-
nia, aby swoje postulaty zrealizować. Efekty sami Państwo widzą.

Osobiście uważam, że jest to największy sukces obecnej kaden-
cji. Współpraca, kompromis i spokój we władzach miasta oraz w 
relacjach z powiatem są z pewnością bardzo dobre dla Wejhero-
wa. Prezydentowi, staroście, radnym i nam, mieszkańcom powin-
no zależeć, aby ten kierunek kontynuować. Przecież każdy widzi 
tę wyniszczającą wojnę w krajowej polityce, wojnę na górze, w 
Sejmie, w mediach. Tu, u nas musimy kierować się znanym po-
wiedzeniem, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. To dziś duża 
wartość i korzyść dla mieszkańców. To wielka szansa, aby dużo 
pozytywnego zrobić w mieście, również w perspektywie kolejnej 
kadencji samorządowej, wszak następne wybory już w 2018 roku. 

Przez wiele lat, i prezydent Hildebrandt, i „Wolę Wejherowo”, i 
opozycja z Platformy Obywatelskiej-Samorządność, i starosta byli 
krytykowani za brak współpracy i awantury. Wielu mieszkańców z 
tego powodu domagało się ich zmiany. Musimy o tym pamiętać. 

Teraz te przyczyny ustały.  Myślę, że jeśli obecna sytuacja się 
nie zmieni, nie wrócą dawne upiory konfliktu, to warto tym lu-
dziom znów zaufać. Udowodnili, że potrafią. Po co zmieniać ko-
goś, kto dobrze pracuje? I powiem głośno już dziś: w Wejherowie 
nie czas na zmianę władzy. Niech to będzie swoista premia za 
zgodę od wyborców.                                                              Dr Puls

dłużej. Prezydent Hilde-
brandt zapowiedział kolejne 
takie spotkania. Dziękując 
mieszkańcom za przybycie, 
najaktywniejszym przeka-
zał książki „Wejherowo. 25 
lat samorządu”. Uczestnicy 
spotkania otrzymali także od 
policjantów odblaski, które 
mogą poprawić bezpieczeń-
stwo po zmroku.               AK.

Przedstawiciele 12 domów lub mieszkań w 
Wejherowie podpisali z prezydentem miasta 
umowy,  dotyczące wymiany pieców węglo-
wych na ogrzewanie ekologiczne. Mieszkań-
cy miasta dostaną na ten cel dotacje.

Coraz mniej pieców w wejherowie

Starania o czyste powietrze

- Wejherowo leży w niec-
ce i jeżeli nie ma wiatru, nad 
miastem gromadzą się nie-
bezpieczne zanieczyszcze-
nia - powiedział  prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
- Dlatego staramy się 
zmniejszyć liczbę dymią-
cych kominów w mieście.  
Po projekcie „Kawka” i ter-
momodernizacji budynków 
publicznych, realizujemy 
program „Czyste powietrze 

gminy miasta Wejhero-
wa. Wymiana źródeł ener-
gii cieplnej na ekologiczne”, 
którego celem jest likwidacja 
pieców opalanych  węglem 
lub koksem. 

Tym razem chodzi o likwi-
dację pieców w prywatnych 
domach jednorodzinnych 
oraz wielorodzinnych i zastą-
pienie ich ogrzewaniem sieci 
ciepłowniczej, kotłami gazo-
wymi lub olejowymi. Możliwe 

jest też wykorzystanie odna-
wialnych źródeł - pomp ciepła 
i kolektorów słoneczne.

Pomoc finansowa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz budżetu mia-
sta sięga ponad 28 procent 
kosztów inwestycji zrealizo-
wanych przez mieszkańców.

Umowy z mieszkańcami podpisano w sali ratusza.

wejherowo. Dwa lata po wyborach

Nie czas 
na zmiany

Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, gdzie odbywało się spotkanie, była pełna.
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Art’n’Voices śpiewa pięknie od pięciu lat

jubileuszowy koncert

Zespół kameralny „Art’n’Voices” świętował 5. rocznicę powstania. W krótkim okresie 
funkcjonowania zespołu utalentowani wokaliści zdobyli tak wiele nagród i wyróżnień, 
że stali się jedną z artystycznych wizytówek powiatu wejherowskiego. To jedyny taki 
zespół w powiecie i okolicy, m.in. w sąsiednim Trójmieście. W dodatku znakomity!

W minioną niedzielę w 
wejherowskiej Kolegiacie 
pw. Trójcy Świętej sympa-
tycy grupy „Art’n’Voices”, w 
tym przedstawiciele władz 
miasta i powiatu,  wysłuchali 
koncertu w wykonaniu mło-
dych artystów. O ich osią-
gnięciach, m.in. głównych 
nagrodach zdobywanych na 
ogólnopolskich i międzyna-
rodowych festiwalach, pisa-
liśmy szerzej miesiąc temu. 

W zespole śpiewają: Karo-
lina Rocławska, Karolina 
Klassa, Anna Godlewska, 
Anna Rocławska-Mu-
siałczyk, Marta Jundziłł, 
Tomasz Chyła, Mateusz 
Warkusz, Arkadiusz Pio-
trowski i Kamil Górzyń-
ski. Podczas jubileuszowego 
koncertu wystąpili też daw-
ni członkowie zespołu oraz 
soliści:  Małgorzata Ro-
cławska - sopran, Karoli-
na Dziwniel - alt, Mateusz 
Kołos - tenor, Janusz Żak 
- bas-baryton. Usłyszeliśmy 
m.in. utwory a capella, na-
tomiast w utworze „Stabat 
Mater” A. Bononciniego ze-
społowi towarzyszyła Gdyń-
ska Orkiestra Kameralna 
Sinfonia Nordica. 

Niedzielny koncert, któ-
ry poprzedziła wypowiedź 
ks. proboszcza Tadeusza 
Reszki oraz informacja 
o zespole, był prawdziwą 
ucztą muzyczną nie tylko 
dla melomanów.                 AK.

Statuetką Gryfa uhonorowano najwybitniejszych wy-
chowanków placówki. Statuetkę w różnych kategoriach 
otrzymali: Anna Tempska, Anna Fularczyk, Julia Ko-
prowska, Przemysław Bruhn, Kacper Rietz,  Paweł 
Gosz oraz drużyna sztafety lekkoatletycznej. 

Nagrody dodatkowe za szczególne osiągnięcia przy-
znano: Oliwii Budzisz, Bartoszowi Dopke, Chórowi 
PZPOW oraz grupie teatralnej Odyseja Umysłu.

Członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski po-
informował, że wkrótce placówka zmieni logo i nazwę na 
„Centrum Talentów”.

Podczas gali podsumowano wyniki Powiatowego Konkur-
su plastycznego „Święty Jan Paweł II - Bądźcie świadkami 
miłosierdzia”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. 
(zgłoszono ponad 150 prac konkursowych). Galę uświetniły 
występy artystyczne wychowanków PZPOW.

Działający od prawie 10 lat Powiatowy Ze-
spół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 
Wejherowie rozwija zainteresowania i umiejęt-
ności dzieci oraz młodzieży z powiatu wejherow-
skiego, stanowiąc prawdziwą kuźnię talentów. 
Uzdolnioną młodzież wyróżniono podczas Gali 
Talentów w auli I LO w Wejherowie.

gala PZPOw

kuźnia 
talentów

Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 
obchodzonego 3 grudnia, dzień wcześniej 2 grudnia br. w 
Inspektoracie ZUS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294  w  
sali obsługi klientów w  „nowym budynku” w godz. 10.00-
14.00 porad udzielać będą eksperci z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejherowie.  

Ponadto o godz. 10.00 w sali nr 103 rozpocznie się prowa-
dzone przez lekarza specjalistęs  szkolenie nt. „Profilaktyka cu-
krzycy – jak uniknąć powikłań cukrzycowych”, a o godz. 12.00 
w tej samej sali ekspert z Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Wejherowie przeprowadzi szkolenie nt.  „Warunków i 
możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON dla 
osób niepełnosprawnych”.

GOSRiT Luzino rozpoczął świąteczną loterię. 
Dochód ze sprzedaży losów zostanie przeznaczo-
ny na zakup prezentów dla młodych sportowców. 

Zwycięskie losy poznamy  podczas Gali Sportu  w sobotę 
10 grudnia br. Losy można kupić w hali widowiskowo-spor-
towej GOSRiT w Luzinie od poniedziałku do piatku w godz. 
8.00-18.00)oraz podczas odbywających się co weekend tur-
niejów Kaszub Cup. 

Nagroda główną w Loterii jest rower oraz 5 koszulek pił-
karskich znanych ligowych klubów. Każdy los kosztuje 3 zł.

Loteria w Luzinie

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 

Porady w ZuS
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WYDARZENIA, INWESTYCJE

Witold Mieszkowski (pierwszy z prawej) w Bibliotece Powiatowej w Wejhero-
wie. Na zdjęciu również (od lewej): Barbara Guzman - dyrektor biblioteki, Marta 
Mieszkowska i Wojciech Rybakowski, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, 
który zaprosił W. Mieszkowskiego do Wejherowa i pełnił rolę gospodarza.

Zbliża się 64. rocznica śmierci niewinnie zamordowanych komandorów

witold Mieszkowski opowiadał
nie tylko o swoim ojcu

W Wejherowie i w Redzie gościł Witold 
Mieszkowski, syn komandora Stanisława 
Mieszkowskiego, rozstrzelanego w wię-
zieniu na Mokotowie w grudniu 1952 r. 
wraz z trzema innymi oficerami Marynar-
ki Wojennej. Gość z Warszawy spotkał się 
z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi miesz-
kańcami Wejherowa i powiatu.

Witold Mieszkowski 
odwiedził dwie szkoły po-
nadgimnazjalne: ZSP w 
Redzie oraz ZSP nr 2 w Wej-
herowie. Był też gościem 
Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie. 

Autor ciekawej książki 
„Szkice z Łączki” opowiadał 
o swoim ojcu i innych ofia-
rach stalinowskiego terroru 
w Polsce. Relacjonował też 
poszukiwania zwłok ofiar na 
tzw. Łączce na Cmentarzu 
Powązkowskim, gdzie odna-
leziono m.in. szczątki Stani-
sława Mieszkowskiego. 

Razem z nim w bezimien-
nym grobie spoczywał roz-

strzelany tego samego dnia, 
tj. 12 grudnia 1952 r. kmdr 
Zbigniew Przybyszewski, 
o którym pisaliśmy w „Pul-
sie” w 2013 roku.  

Przypomnijmy, że wnucz-
ka kmdra Z. Przybyszew-
skiego razem z rodziną 
mieszka w Strzebielinie, w 
gminie Łęczyce. 

W grudniu 1952 roku w 
tym więzieniu zginął też trze-
ci spośród siedmiu fałszywie 
oskarżonych oficerów - J. 
Staniewicz. Trzej wymie-
nieni komandorzy, bohatero-
wie z kampanii wrześniowej 
1939 r., zasłużeni dla powo-
jennej odbudowy struktur 

Marynarki Wojennej, zosta-
ną uroczyście pochowani w 
październiku 2017 roku na 
Cmentarzu Wojskowym w 
Gdyni Oksywiu.  

Witold Mieszkowski 
przez wiele lat z determina-

cją starał się o przywróce-
nie pamięci o ojcu i innych 
zamordowanych oficerach. 
Wytrwale uczestniczył w po-
szukiwaniach na Łączce, pro-
wadzonych przez ekipę prof. 
Krzysztofa Szwagrzyka. 

Mimo upływu czasu W. 
Mieszkowski opowiada o 
straconych oficerach bardzo 
emocjonalnie oraz z wielkim 
szacunkiem, który należy się  
jego ojcu i pozostałym boha-
terom.         Anna Kuczmarska

W lutym 2014 r. Instytut 
Pamięci Narodowej ogłosił, 
że zidentyfikowano szczątki 
Stanisława Mieszkowskiego 
wśród ofiar pomordowa-
nych przez organa bezpie-
czeństwa publicznego w 
latach 1945–1956 pocho-
wanych w kwaterze na Łącz-
ce Cmentarza Wojskowego 
na Powązkach w Warszawie. 

W 2016 r. Prezydent RP An-
drzej Duda mianował go po-
śmiertnie kontradmirałem, 
jako Żołnierza Wyklętego.                                                       

Urodzony w 1903 roku Sta-
nisław Mieszkowski został żoł-
nierzem jeszcze przed maturą. 
Podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1919 roku zgłosił się 
jako ochotnik do wojska pol-
skiego. W latach 1923-1924 był 
słuchaczem Szkoły Podchorą-
żych Piechoty w Warszawie, a 
w latach 1924-1927 - Oficer-
skiej Szkoły Marynarki Wojen-
nej w Toruniu, gdzie uzyskał 
stopień podporucznika. Po 
ukończeniu Morskiej Szkoły 
Artylerii w Tulonie S.  Miesz-
kowski był wykładowcą w 
Szkole Specjalistów Morskich 
w Świeciu, a potem zastępcą 
dowódcy  torpedowcach ORP 
Podhalanin i ORP Mazur. 

W 1933 r. rozpoczął służbę 
w dywizjonie kontrtorpedow-
ców w Gdyni, będąc I ofice-
rem artylerii na ORP „Burza”. 
Od 1934 roku pełnił służbę w 
Kierownictwie Marynarki Wo-
jennej w Warszawie. W 1935 
roku już jako kapitan mary-
narki dowodził kanonierką 
ORP „Generał Haller” oraz tor-

pedowcami ORP „Ślązak” i ORP 
„Mazur”. Kierował też grupą ar-
tylerii w Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty w Gdyni. W 
1936 roku został oficerem ar-
tylerii w Dowództwie Floty, a 
w 1937 roku był  I oficerem ar-
tylerii w na niszczycielach ORP 
„Grom” i „Błyskawica”. Od 1938 
r. S. Mieszkowski był dowódcą 
kanonierki ORP „Generał Hal-
ler” oraz Oddziału Podchorą-
żych Szkoły Podchorążych MW. 

Podczas kampanii wrześnio-
wej 1939 roku dowodził grupą 
kanonierek i kanonierką ORP 
„Generał Haller” w dywizjonie 
minowców, biorąc udział w 
obronie przeciwlotniczej gdyń-
skiego portu, w osłonie stawia-
nia min na Zatoce Gdańskiej 
oraz w boju z lotnictwem nie-
mieckim przy przejściu grupy 
okrętów na Hel. Od 3 września 
walczył na Półwyspie Helskim, 
a po kapitulacji 2 października 
1939 r. trafił do oflagu (kolejno 
X B Nienburg, XVIII B Spittal i II 
C Woldenberg). 

W 1945 r.  S. Mieszkowski 

powrócił na Wybrzeże i rozpo-
czął pracę w Głównym Urzędzie 
Morskim na stanowisku kapita-
na portu w Kołobrzegu. 

Na początku 1946 r. został 
powołany do służby czynnej w 
Marynarce Wojennej w Gdyni 
i wyznaczony dowódcą Flotyl-
li Trałowców. Od marca 1947 
r. pełnił funkcję szefa Sztabu 
Głównego Marynarki Wojen-
nej. W 1949 na krótko objął 
stanowisko zastępcy dowódcy 
Marynarki Wojennej do spraw 
liniowych. 15 listopada 1949 
został wyznaczony na stano-
wisko dowódcy Floty.

20 października 1950 r. 
Stanisław Mieszkowski został 
aresztowany przez funkcjo-
nariuszy głównego Zarządu 
Informacji MON i poddany 
brutalnemu, trwającemu dwa 
lata śledztwu.

21 lipca 1952 roku Najwyż-
szy Sąd Wojskowy w Warsza-
wie (Sn.14/52) skazał go na karę 
śmierci z utratą praw na zawsze 
i przepadkiem mienia.

Wraz nim w tym samym 

procesie skazani zostali: kmdr 
por. Robert kasperski, kmdr 
por. Zbigniew Przybyszewski, 
kmdr jerzy Staniewicz i kmdr 
Marian wojcieszek. 

Siedmiu komandorów ska-
zano pod fałszywymi zarzuta-
mi działalności szpiegowskiej 
na karę śmierci lub dożywotnie 
więzienie, pomimo ich wyco-
fania się w procesie z wymu-
szonych zeznań. Pozostałymi 
skazanymi byli kmdr por. kazi-
mierz kraszewski oraz kmdr 
por. wacław krzywiec. 

W stosunku do trzech ko-
mandorów prezydent Bierut 
nie skorzystał z prawa łaski. 

wyrok na Stanisławie 
Mieszkowskim i Zbigniewie 
Przybyszewskim wykonano 
w więzieniu Mokotowskim w 
warszawie 16 grudnia 1952 
roku.  kilka dni wcześniej 
rozstrzelano tam jerzego 
Staniewicza.

W 1956 r. Naczelny Sąd Woj-
skowy uchylił wyrok z 1952 r., 
stwierdzając brak dowodów 
winy straconych oficerów. 

- W ramach tego zadania 
wykonano około 3,1 kilome-
tra drogi, umożliwiającej 
połączenie miejscowości So-
pieszyno, Ustarbowo, Gowi-
no i Gościcino - mowi wójt 
Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło. - Zrealizowano 
drugą część prac na ulicy Po-
łudniowej w Gościcinie, czy-
li 700 metrów jezdni wraz z 
chodnikami, zatokami przy-
stankowymi, odwodnieniem 
i oświetleniem. Ponadto wy-
budowano odcinek 2,4 kilo-
metra drogi z Gowina do 
Ustarbowa, wraz z chodni-
kami na obszarze zabudo-
wanym oraz odwodnieniem 
i oświetleniem.

Poza środkami zewnętrz-
nymi, gmina pozyska-
ła wsparcie finansowe ze 
Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie, Nadleśnictwa 
Gdańsk, sołectw Gościcino i 
Gowino oraz inwestora pry-
watnego.  Całkowity koszt 
inwestycji to 4,9 mln zł.

W uroczystym oddaniu 
dróg do użytku udział wzię-
li  m.in.: wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, wójt Gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło, 
zastępca wójta Gminy Wej-
herowo Maciej Milewski, 
radny powiatu wejherow-
skiego Tomasz Bujak, pro-
boszcz parafii Św. Izydora 
w Gowinie ks. Jarosław 
Hinc, przedstawiciel wyko-
nawcy z firmy Skanska oraz 
sołtysi Gowina i Gościcina.

W  Gminie Wejhero-
wo oddano do użytku 
odcinki dróg, wyre-
montowane dzięki 
dofinansowaniu z 
„Programu rozwoju 
gminnej i powiato-
wej infrastruktury 
drogowej”. Chodzi 
o ulicę Południową 
w Gościcinie oraz 
budowę połączenia 
między Gowinem i 
Ustarbowem.

gm. wejherowo

Nowe 
drogi



6

www.pulswejherowa.pl24 listopada 2016

O G Ł O S Z E N I E

WYDARZENIA

Zmiany dokonane w Pol-
sce po 1989 r. dla wielu 
krajów Europy Wschodniej 
wciąż stanowią cenne źródło 
wiedzy i okazję do zdobycia 
doświadczenia w zakresie 
działania samorządu lokal-
nego, instytucji publicznych, 
mediów i organizacji poza-
rządowych. Na ten temat 
rozmawiano 15 listopada br. 
w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie. 

W spotkaniu uczestni-
czyli: starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, członek 
Zarządu Powiatu Jacek 
Thiel, przewodniczący Ra-

Przyjechali uczyć się demokracji

goście z ukrainy, 
Białorusi i Mołdawii

Chcą poznać polskie, samorządowe rozwiązania, by móc prze-
nieść je na grunt swoich lokalnych społeczności. Delegacja liderów 
organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii spotka-
ła się z władzami powiatu wejherowskiego.

dy Powiatu Wejherowskie-
go Ryszard Czarnecki, 
przewodnicząca Komisji 
Kultury, Sportu i Turysty-
ki Rady Powiatu Jolanta 
Król, przewodniczący Ra-
dy Działalności Pożytku 
Publicznego w Wejherowie 
Radosław Kamiński oraz 
radny Miasta Wejherowa 
Ryszard Kandzora.

Spotkanie odbyło się w 
ramach  projektu ,,Wizyty 
Studyjne w Gdyni’’ na lata 
2015-2018, organizowane-
go przez Centrum Współ-
pracy Młodzieży. Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-

sius przedstawiła struktu-
rę i zasady funkcjonowania 
samorządu terytorialnego w 
Polsce, a zwłaszcza samorzą-
du powiatowego. Kilkunastu 
aktywnych działaczy spo-
łecznych i instytucji kultury 
pytało o współpracę władz 
samorządu powiatu wejhe-
rowskiego z organizacjami 
pozarządowymi i międzyna-
rodowymi instytucjami. 

- Nasze doświadczenia w 
tym zakresie są bardzo du-
że. W powiecie działa ponad 
400 organizacji pozarządo-
wych, a także Powiatowa 
Rada Działalności Pożyt-

ku Publicznego. Chcieliśmy 
przekazać wiedzę i doświad-
czenia, mając nadzieję, że 
będą dla nich pożyteczne - 
mówi starosta G. Lisius.

Uczestnicy spotkania po-
dzielili się swoimi doświad-
czeniami zawodowymi oraz 
społecznymi. Jak zgodnie 
podkreślali, podoba im się 

organizacja życia społeczne-
go w Polsce, program wizyty, 
a także miłe przyjęcie.

- Forum wzajemnej wy-
miany doświadczeń i wie-
dzy z przedstawicielami 
zagranicznych delegacji 
jest korzystne dla obu stron, 
dlatego bardzo chętnie bie-
rzemy udział w tego typu 

spotkaniach - mówi Jacek 
Thiel, członek Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego. 

Gościom zaprezentowano 
atrakcje turystyczne powiatu 
wejherowskiego, regionalną 
kulturę, zwyczaje i tradycje.
Goście odwiedzili też lokal-
ne media, będące elementem 
współczesnej demokracji. 

Liderzy organizacji na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii w Starostwie w Wejherowie, 
razem z gospodarzami spotkania.

- Projekt skierowany jest 
głównie do uczniów powia-
towych szkół ponadgimna-
zjalnych. Stanowi okazję do 
bezpośredniego kontaktu z 
lokalnymi przedsiębiorcami i 
zdobycia praktycznej wiedzy 
oraz umiejętności przydat-
nych w prowadzeniu własne-
go biznesu - mówi starosta 
Gabriela Lisius. - Chce-
my w ten sposób obudzić w 
młodych ludziach potencjał 
przedsiębiorczości i zachęcić 
do zakładania własnych firm. 

Głównymi organizatorami 
Tygodnia Przedsiębiorczości 
byli: Starostwo Powiatowe 

Szansa dla przedsiębiorczych

ważna wiedza
 Wykłady, warsztaty tematyczne, spotka-

nia z przedsiębiorcami, wypełniły Powiato-
wy Tydzień Przedsiębiorczości, nad którym 
patronat objęła starosta powiatu wejherow-
skiego, Gabriela Lisius.

w Wejherowie i ZSP nr 3 w 
Wejherowie. W wydarzeniu 
wzięły też udział organizacje, 
instytucje, uczelnie, firmy 
oraz osoby prywatne chcą-
ce podzielić się swoją wie-
dzą i doświadczeniem.Wśród 
wpółorganizatorów zaleźli 
się m.in.: Regionalna Izba 
Przedsiębiorców Norda, Pra-
codawcy Pomorza, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, 
Powiatowy Urząd Pracy, Ka-
szubsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa w Wejherowie, PPP 
OHP w Wejherowie, Gdyński 
Inkubator Przedsiębiorczo-
ści, OHP MCK Luzino, Orbis 

SA, Wyższa Szkoła Admini-
stracji i Biznesu w Gdyni.

Uczestnicy dowiedzieli się 
jak założyć i rozwijać wła-
sną działalność gospodarczą, 
skąd pozyskać pieniądze na 
jej założenie i jak skutecznie 
poruszać się na rynku aby 
odnieść sukces. Starostwo 
wspólnie z Agencją Rozwo-
ju Pomorza SA przygotowa-
ło spotkanie dla lokalnych 
przedsiębiorców i organi-
zacji biznesowych, podczas 
którego ARP przybliżyło 
koncepcje najnowszych pro-
jektów gospodarczych, kiero-
wanych do małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Ubiegły tydzień wypełni-
ły warsztaty, prelekcje, spo-
tkaniaz przedsiębiorcami i 
zajęcia praktyczne. Dzięki 

współpracy Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie z 
organizacjami biznesowymi 
w każdej szkole ponadgim-
nazjalnej odbyły się lekcje 
przedsiębiorczości z udzia-
łem lokalnym przedsiębiorcy.

W ZSP nr 3 w Wejherowie 
rozegrano międzyszkolny 
Turniej Gry Monopol oraz 
zorganizowano tam kier-

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynaro-
dowy projekt promujący przedsiębiorczość. Organizo-
wany od 2008 roku, w 160 krajach świata, w tym także w 
Polsce. Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Świa-
towego Tygodnia Przedsiębiorczości. 

masz ofert pracy. Powitowy 
Urząd Pracy zaprosił mło-
dzież i osoby bezrobotyne na 
Pomorski Dzień Przedsię-
biorczości. Przygotowano 
informacje dla osób, zain-
teresowanych założeniem 
własnej działalności gospo-
darczej oraz poszukujących 
wsparcia w rozwijaniu już 
istniejącej firmy.

Na zdjęciach: Pomorski Dzień Przedsiębiorczości.

Tematem ostatniego 
Konwentu Samorządo-
wego Powiatu Wejhe-
rowskiego była budowa 
trasy S6, łączącej Lębork 
z Trójmiastem i przebie-
gającej przez gminy po-
wiatu wejherowskiego. 

W związku z sygnałami o 
możliwym przesunięciu ter-
minu realizacji tego projektu 
samorządowcy powiatu wej-
herowskiego zadeklarowali 
zdecydowane poparcie dla 
budowy drogi ekspresowej, 
która ma stanowić ważny 
szlak komunikacyjny w na-
szym regionie.

Przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych wy-
stosowali pismo do Ministra 
Infrastruktury i Budownic-
twa Andrzeja Adamczyka, 
w którym apelują o jak naj-
szybszą realizację budowy 
drogi S6, podkreślając tym 
samym duże znaczenia tej 
inwestycji na Pomorzu.

Poparcie
dla
inwestycji
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Sukcesem zakończył 
się dwuletni okres opra-
cowywania koncepcji za-
łożeń rozwoju kształcenia 
zawodowego w powiecie 
wejherowskim. Unikalne 
na skalę kraju przedsię-
wzięcie strategiczne za-
inicjowane przez władze 
Województwa Pomorskie-
go pn. „Kształtowanie 
sieci ponadgimnazjal-
nych szkół zawodowych 
uwzględniającej potrze-
by subregionalnych i 
regionalnego rynku 
pracy”, już niebawem za-
owocuje nie tylko podnie-
sieniem jakości szkolnictwa 
zawodowego w naszym re-
gionie, ale także poszerze-
niem oferty kształcenia 
ustawicznego i dostępem 
do nowoczesnych technolo-
gii i usług cyfrowych.

Forum Edukacji
Podczas V Forum Po-

morskiej Edukacji, któ-
re odbyło się 9 listopada br. 
w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku, 
Samorząd Województwa 
Pomorskiego podpisał umo-
wy ze starostami pomor-
skich powiatów na wsparcie 
kształcenia zawodowego. 
Wśród beneficjentów zna-
lazł się Powiat Wejherowski. 

Umowy swoimi pod-
pisami sygnowali: Mar-
szałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław 
Struk, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskie-
go Krzysztof Trawic-
ki, Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius oraz 
Etatowy Członek Zarządu 
Wojciech Rybakowski. 

- W Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Wo-
jewództwa Pomorskiego na 

wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Powiat inwestuje w młodzież
Doposażenie i unowocześnienie warsztatów szkolnych, wyposażenie pracowni zawodowych, rozbudowa szkół po-

nadgimnazjalnych, wsparcie priorytetowych kierunków kształcenia czy dofinansowanie nauczycieli i instruktorów, 
którzy będą mogli podnieść swoje umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu. Wszystko to będzie moż-
liwe dzięki podpisanym przez Powiat Wejherowski umowom na rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
uczniów w powiecie, których realizacja rozpocznie się już w przyszłym roku. Łączna wartość projektów to 28 mln zł.

lata 2014-2020 zostały za-
planowane duże środki na 
rozwój szkolnictwa zawo-
dowego. Ponad 25 mln euro 
z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz 51,5 
mln euro z  Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. To największa 
w kraju kwota, która ma 
służyć przede wszystkim 
wzmocnieniu branż klu-
czowych dla rozwoju Pomo-
rza - powiedział Marszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk podczas 
otwarcia Forum Pomor-
skiej Edukacji w Gdańsku.

Nasz powiat 
na trzecim miejscu 
Warto zaznaczyć, że z tej 

rekordowej kwoty Powiat 
Wejherowski otrzyma 24,2 
mln zł na rozwój i podniesie-
nie jakości edukacji zawo-
dowej w powiecie. Ponadto 
warto wspomnieć, że wej-
herowskie projekty znala-
zły się na trzecim miejscu 
pod względem wysokości 
dofinansowania, zaraz po 
dwóch największych metro-
poliach w naszym regionie, 
czyli Gdańsku i Gdyni.

- Takich pieniędzy w hi-
storii powiatu na rozwój 
oświaty jeszcze nie było - 
powiedziała Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 
- Robiliśmy już duże projek-
ty np.  boiska z Funduszy 
Norweskich, ale nie na taką 
skalę. Dla naszego samo-
rządu oświata jest bardzo 
ważna, ponieważ wspiera-
jąc kształcenie młodzieży 
inwestujemy w przyszłość. 
Dlatego jest to niewątpliwy 
sukces tej kadencji - dodała 
starosta G. Lisius.

W przedłożonych na 
konkurs projektach kon-

cepcji rozwoju szkolnictwa 
zawodowego i kształcenia 
ustawicznego, Powiat Wej-
herowski postawił na wzrost 
jakości edukacji zawodowej 
i rozbudowę infrastruktury 
ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych.

Wzrost jakości
edukacji
Pierwszy  z projektów 

stażowo-szkoleniowy pn. 
„Zintegrowany rozwój 
publicznego szkolnictwa 
zawodowego w Powiecie 
Wejherowskim poprzez 
wzrost jakości edukacji 
zawodowej” w ramach 
przedsięwzięcia strategicz-
nego o wartości 8,9 mln zł 
otrzymał  unijne  wsparcie 
w wysokości 8 mln zł. 

- Projekty dotyczą nie 
tylko rozbudowy szkół, ale 
także doposażenia pracow-
ni i inwestycji w człowieka, 
bo ponad 8 mln zł zosta-
nie przeznaczonych na sta-
że i praktyki dla uczniów 
oraz doskonalenie zawodo-
we nauczycieli - powiedział 
Etatowy Członek Zarządu 
Wojciech Rybakowski.

Dzięki wsparciu unijne-
mu z programu skorzysta-
ją uczniowie, nauczyciele 
i instruktorzy, którzy bę-
dą mogli podnieść umie-
jętności oraz kompetencje 
praktycznej nauki zawo-
du poprzez kursy, szkole-
nia oraz  praktyki i staże 
w przedsiębiorstwach.

Rozbudowa szkół
i lepsze wyposażenie
Drugi projekt infrastruk-

turalny pn. „Zintegrowa-
ny rozwój szkolnictwa 
zawodowego w Powiecie 
Wejherowskim poprzez 
rozbudowę i doposażenie 
infrastruktury publicz-

nych ponadgimnazjal-
nych szkół zawodowych” 
w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego o wartości 
całkowitej prawie 19 mln zł 
otrzymał dofinansowanie w 
wysokości 16,1 mln zł. 

Środki w połowie prze-
znaczone zostaną na 
rozbudowę szkół, wypo-
sażenie pracowni zawo-
dowych oraz doposażenie 
istniejących. W ramach 
rozwoju infrastruktury 
pięć szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu 
wejherowskiego przejdzie 
gruntowne zmiany. 

Są to: Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2, nr 
3 i nr 4 w Wejherowie, Po-
wiatowy Zespół Szkół Poli-
cealnych w Wejherowie oraz 

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rumi. 

Nowe pracownie
zawodowe
Powstaną również nowe 

pracownie zawodowe m.in.: 
zintegrowanych procesów lo-
gistycznych i spedycyjnych, 
pomiarów elektrycznych 
i elektronicznych, energe-
tyki źródeł odnawialnych, 
kosmetyki czy rysunku tech-
nicznego i pomiarów. 

W sumie planuje się po-
wstanie dwudziestu trzech 
nowych pracowni oraz do-
posażenie trzynastu ist-
niejących. Zaplanowano 
także rozbudowy w szko-
łach włączonych do projek-
tu o kompleksy pracowni 
zawodowych, w tym  w  ZSP 
nr 3 w Wejherowie budowę  

jednego piętra wraz z klat-
ką schodową oraz pawilonu  
korekcyjno-rehabilitacyjne-
go z zapleczem sanitarno-so-
cjalnym i  klatką schodową  
w PZSP w Wejherowie. 

Kształcenie 
w 27 zawodach
Ponadto środki unijne 

posłużą wsparciu kształ-
cenia w 27 zawodach na 
poziomie zasadniczym,  
technicznym i policealnym 
w takich branżach jak: ICT 
i elektronika, transport, lo-
gistyka, motoryzacja, zdro-
wie i srebrna gospodarka, 
turystyka, sport i rekre-
acja oraz energetyka i eko-
energetyka.

Projekty realizowane 
będą w ciągu najbliższych 
trzech lat.

Umowy podpisali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Wojciech Rybakowski. 



8

www.pulswejherowa.pl24 listopada 2016

Święto Niepodległości w wejherowie: uroczyście, patriotycznie i rodzinnie

wejherowianie uczcili 11 Listopada



9

redakcja@pulswejherowa.pl 24 listopada 2016

Święto Niepodległości w wejherowie: uroczyście, patriotycznie i rodzinnie

wejherowianie uczcili 11 Listopada



10

www.pulswejherowa.pl24 listopada 2016

KULTURA

Biblioteczny konkurs co roku cie-
szy się dużym zainteresowaniem za-
równo wśród szkół podstawowych, 
jak i gimnazjalnych. 

Przewodniczący Rady Miasta Wej-
herowa - Bogdan Tokłowicz, który 
był obecny na konkursie, dziękował 
nauczycielom i rodzicom młodych re-
cytatorów za zaangażowanie i pie-
lęgnowanie ich talentu. Zwrócił się 
także z prośbą o nagrodzenie uczest-
ników konkursu dodatkowymi ocena-
mi z edukacji polonistycznej.

Strofy o Ojczyźnie
Z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała Po-
wiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy o ojczyźnie”. 9 listopada 
własną interpretację wierszy o charakterze patriotycznym zapre-
zentowało 28 recytatorów.

Szkoły podstawowe
I miejsce - Marcel Jarkiewicz (SP nr 4 w Redzie)
II - Aleksandra Rompca (SP nr 11 w Wejherowie)
III - Maksymilian Chojecki (SP Sióstr Zmartwychwsta-
nek w Wejherowie)
wyróżnienie - Michał Bach ( SP nr 10 w Rumi)

gimnazja
I miejsce ex aequo:  Kamila Damps (Gimnazjum w Bol-
szewie) i Karol Nowicki (Gimn. Salezjańskie w Rumi)
II - Emilia Hładuniuk  (Gimn. Salezjańskie w Rumi)
III - Mikołaj Mazurkiewicz  (Gimn. nr 5 w Wejherowie)

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych oraz (od lewej): przewodniczą-
ca jury, polonistka Alina Lipska, przewodniczący RM - Bogdan Tokłowicz, dyrektor 
biblioteki Danuta Balcerowicz i jedna z jurorek - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

W bibliotecznej galerii „Na Piętrze” otwarta została wystawa Sto-
warzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”. Była to piąta z kolei ekspo-
zycja z cyklu „Jaki piękny jest świat”. Można ją oglądać do 3 grudnia.

Na wystawie członkowie 
Stowarzyszenia podsumo-
wali swoją działalność w mi-
jającym roku. 

Swoje niepowtarzalne 
prace przedstawili: Hanna 
Marszałek, Zdzisław Kar-

bowiak, Tadeusz Pod-
górski, Irena Choińska, 
Stanisław Zaraziński, 
Longina Wysocka, Edyta 
Waśkowska, Aleksandra 
Mazurkiewicz-Tiesler, 
Ewa Świderska-Mądry, 

wernisaż w galerii Miejskiej  Biblioteki

Piękny świat na obrazach

Powstała książka z baj-
kami kaszubskimi w wersji 
polskiej, kaszubskiej i an-
gielskiej wraz z trójjęzyczną 
płytą CD z bajkami. Płytę 
uzupełniono specjalnie skom-
ponowaną, opartą na moty-
wach ludowych muzyką. 

W ramach projektu zorga-
nizowano konkurs literacki 
i plastyczny, warsztaty mu-
zyczne i lekcje edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży. 

Ogłoszenie wyników 
konkursów oraz wręcze-
nie nagród odbyło się pod-
czas promocji książki w 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. 

Podczas tego wydarzenia 
fragmenty książki przeczy-
tali dzieciom: Julia Pietru-
cha i Zbigniew Jankowski 
(oboje na górnym zdjęciu 
obok), a zatańczył i zaśpie-
wały wspaniale zespół „Ka-
szëbskô Rodzëzna” z Lini.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku realizuje projekt „Opo-
wiedz mi bajkę - Opowiédz mie bôjkã - Tell me a fairy tale 2”, którego 
celem jest popularyzacja literatury kaszubskiej i języka kaszubskie-
go. 3 listopada w Gdańsku odbyła się sesja naukowa, a 15 listopada w 
Muzeum w Wejherowie - promocja niezwykłej książki. 

kaszubska literatura w trzech językach

Opowiedz mi bajkę

Bogusława Bach i Brygi-
da Śniadecka. 

Wernisaż uświetnił wy-
stęp uzdolnionych uczniów z 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia, pod opieką An-
ny Łysko.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz dyrektor Wydawnictwa 
Uniwersytetu Gdańskiego Joanna Ka-
mień wraz z Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zapraszają 
na uroczystą promocję książki prof. Józe-
fa Włodarskiego  pt. „Jakub, Mikołaj 

i Ludwik Wejherowie. Mężowie stanu 
Prus Królewskich i dowódcy wojskowi 
Rzeczypospolitej”. 

Promocja odbędzie się 5 grudnia br. o 
godz. 16.00 w Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie przy ulicy Zamkowej 2a.

Nowa książka o wejherach
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harry Potter zawitał do Strzebielina

Premiera Teatru Odeon
Gromkimi brawami publiczność nagrodziła spektakl Teatru Odeon w Strzebieli-

nie, oparty na popularnej powieści o przygodach Harrego Pottera. 

Niektórzy widzowie stwierdzili, że było to najlep-
sze przedstawienie strzebielińskiego teatru. 

- Duma mnie rozpiera, że miałem okazję pracować 
z tak fantastycznymi młodymi ludźmi, z którymi ra-
zem zrealizowaliśmy wielki i trudny spektakl - mówi 

reżyser przedstawienia i szef teatru Dawid Kwi-
dziński. - W spektaklu zagrało aż 35 osób. 

Bajkowa scenografia, kostiumy oraz muzyka 
przeniosły publiczność się w zaczarowany świat z 
powieści J.K. Rowling.

W główne role wcielili się: Mateusz Siko-
ra, Paulina Nikrant i Grzegorz Mrug. 

3 grudnia w hali 
Zespołu Szkół nr 1 w 
wejherowie odbędą 
się Mistrzostwa woje-
wództwa Pomorskie-
go w Sportowym Tańcu 
Towarzyskim. Do wej-
herowa zawitają tance-
rze i trenerzy z całego 
województwa. w tym 
roku pary będą walczyć 
o Puchar Prezydenta 
wejherowa krzyszto-
fa hildebrandta, który 
objął turniej Patrona-
tem honorowym. 

3 grudnia

Święto 
Tańca

W zawodach tanecz-
nych wezmą udział naj-
lepsze pary województwa 
pomorskiego. Podczas tur-
nieju wyłonione zostaną - 
w każdej z kategorii - trzy 
najlepsze pary z naszego 
okręgu, które reprezento-
wać będą województwo na 
Mistrzostwach Polski, a na-
stępnie na Mistrzostwach 
Świata. Rozegrane zosta-
ną także Mistrzostwa Par 
Przedszkolnych. 

Galę wieczorną o godz. 
18.30 poprowadzi Iwona 
Pavlović znana z progra-
mu telewizyjnego „Taniec 
z Gwiazdami”.  Bilet wstępu 
kosztuje 20 zł. 

Organizatorami turnieju 
są: Taneczny Klub Sporto-
wy, Federacja Tańca Spor-
towego, Pomorski Związek 
Tańca Sportowego i Urząd 
Miejski w Wejherowie.

Przedstawienia drama-
tyczne, monodramy, te-
atr tańca, teatr ekspresji 
- uczestnicy przeglądu zapro-
ponowali  różnorodne formy i 
treści spektakli.

- Co roku organizowa-
nym przeglądom nadajemy 
konkretne tytuły. W tym ro-
ku hasło, oparte na słowach 
piosenki Marka Grechuty  
brzmi „Świecie nasz”. Za-
proponowaliśmy młodzieży, 

I miejsce - Teatr Zamkowa 2 z Bytowa za spektakl  
„Poczciwy miś”.

II - kuba Mielewczyk z Pucka za spektakl pt. „Niena-
widzę” (Teatr jednego aktora)

III - „Alchemia” z wejherowa za spektakl pt. „Opo-
wiedz …marionetki”.

Wyróżnienia: Aleksandra jelińska, Marcelina kowa-
lewska oraz Marta hewelt.

aby poprzez prezentowane 
spektakle opowiedziała, jak 
ten świat postrzega - mówi 
Edyta Łysakowska-Sobi-
czewska, współorganizator 
przeglądu, nauczyciel języ-
ka polskiego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Wejherowie.

Jurorzy, czyli Dominik 
Nowak (przewodniczący), 
Anna Zalewska-Uberman 
i Tomasz Valldal-Czar-

Spektakl pt. „Mama” Teatru KOD z Dębna okazał się najlepszą  spośród 13 prezentacji  XI Ogólnopolskiego 
Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie. Prezentowane przedstawienia były róż-
norodne, oryginalne, ciekawe i ambitne.

necki zgodnie podkreślali, 
że zwycięski spektakl wy-
różnia m.in. nieszablonowa 
interpretacja tematu oraz 
świadome wykorzystanie 
przestrzeni i rekwizytów. 

Oprócz konkursowych 
występów, miały miejsce 
warsztaty teatralne, uka-
zała się też festiwalowa ga-
zetka „Świt”, przygotowana 
przez uczniów ZSP nr 1 w 
Wejherowie (I LO).

Pozostali laureaci XI OPMFT 
im. A. Luterka:

XI Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka 

„Mama” najlepszym spektaklem

Zdjęcia pochodzą ze strony www.wejherowo.pl
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WYDARZENIA

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PuNkT INFORMACjI euROPejSkIej

                                                                               Łęczyce, dnia 24.11.2016 r.

                         OgŁOSZeNIe
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 39 w związ-
ku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)  zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Łęczyce następujących uchwał:

1) Uchwały Nr XXVIII/66/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 3 października 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działek 38/1, 38/2 i 39 w obrębie geodezyjnym Łówcz Górny, gmina Łęczyce. 

2) Uchwały Nr XXVIII/67/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 3 października 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino, gmina Łęczyce.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 49,  84-218 Łęczyce, lub na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia  9.12.2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

          wójt gminy Łęczyce 
                  Piotr wittbrodt

O G Ł O S Z E N I A

Anita Pawlicka jest mamą dwójki dzieci, która swój czas dzieli 
nie tylko pomiędzy członków rodziny i codzienne obowiązki, ale 
też pomoc podopiecznym z hospicjum Bursztynowa Przystań w 
Gdyni. Pani Anita przy pomocy szydełka „wyczarowuje” maskot-
ki, które są wystawiane na coniedzielnych licytacjach. Dochód z 
ich sprzedaży trafia do hospicjum. 

- Pełne miłości i ciepła Duszki-Hospicjuszki z czerwonymi ser-
duszkami to maskotki „Bazarku” na rzecz nieuleczalnie chorych 

wejherowianka w finale plebiscytu
Anita Pawlicka z wejherowa została październi-

kową finalistką plebiscytu „kobieta Roku kik”. jej 
zdecydowanie, energia i ogromny zapał w poma-
ganiu dzieciom z gdyńskiego hospicjum sprawiły, 
że internauci postanowili ją wyróżnić. wyróżnienie 
i nagrodę odebrała w ubiegłym tygodniu podczas 
uroczystości w Lęborku.

dzieci. Dzierga je 31 kobiet z Polski i Europy, wkładając w to cie-
pła i poświęcając czas - tłumaczy młoda mama. 

Mieszkanka Wejherowa została ósmą, a zarazem przedostat-
nią finalistką plebiscytu. Nagrodę w postaci czeku na 2 tys. zł, 
którą otrzymała za finał miesiąca postanowiła przekazać na ho-
spicjum dziecięce, które na co dzień wspiera.

Wielki finał plebiscytu Kobieta Roku zaplanowano na styczeń 
2017 roku. Szczegóły na www.kobietaroku.kik.pl. 
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Dzieci przyniosły do szkoły domowej roboty przetwory: 
kompoty, konfitury, marmolady, galaretki, przeciery i inne 
zdrowe produkty, wykonane razem ze swoimi bliskimi. Sma-
kowicie i kolorowo wyglądające zaprawy były okazją do roz-
mowy o  warzywach i owocach oraz przyprawach stosowanych 
przez mamy albo babcie. 

Przetwory w słoiczkach zostały zaprezentowane na wysta-
wie w szkole, a potem przekazane pensjonariuszom Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka. Prezentacja przetworów z kolorowymi etykietkami.

Akcja w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1

Zdrowe przetwory w prezencie
Rodzice i dzieci Społecznej Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Wejherowie   wspierają wiele akcji 
charytatywnych. Jesienna zabawa „Zdrowie 
w słoiku” dla uczniów klas I-III i oddziałów 
przedszkolnych ma na celu integrację między-
pokoleniową oraz zaszczepianie w dzieciach 
wrażliwości na drugiego człowieka.

W wycieczce wziął udział 
inż.  Andrzej Jędrzejczak, 
który podzielił się fachową 
wiedzą na temat energii po-
chodzącej z jąder atomu. 
Elektrownia Wodna Żar-
nowiec w Czymanowie nad 
Jez. Żarnowieckim wchodzi 
w skład PGE Energia Odna-
wialna S.A. i jest najwięk-
szą w Polsce elektrownią 
szczytowo-pompową. Grupa 
obejrzała sztuczny zbiornik 
górny elektrowni, wybudo-
wany na miejscu dawnej wsi 
Kolkowo. Ilość wody w zbior-
niku pozwala na 5,5 godziny 
nieprzerwanej pracy elek-
trowni z mocą 716 MW. 

Nadmorskie Stowarzyszenie Rozwoju Energetyki Jądrowej 
zorganizowało wyjazd edukacyjno-integracyjny dla I klasy o pro-
filu technik energetyk Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie. Młodzież zwiedziła elektrownię wodną, ruiny bu-
dowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu oraz podziwiała widok z 
wieży w Lubiatowie. 

Po zwiedzeniu ruin nie-
doszłej elektrowni jądrowej 
uczniowie pojechali do Lu-
biatowa, gdzie spotkali się 
z leśniczym Henrykiem 
Szymichowskim. Młodzież 
zwiedziła bunkry ponie-
mieckie oraz weszła na wie-
żę pożarniczą. Obok Borowej 
Chaty w Szklanej Hucie od-
było się ognisko integracyjne. 
Na zakończenie uczniowie 
otrzymali książki prof. Strup-
czewskiego „Zaufajmy Ener-
getyce Jądrowej”.  

- Zamierzamy szerzej 
współpracować z klasą o 
profilu technik energetyk - 
mówi Jan Sokołowski, wi-

ceprezes NSREJ.  - W lutym 
zaplanowaliśmy projekcję 
filmu „Obietnica Pandory”, 
a na wiosnę kolejny wyjazd.

- Technik energetyk jest 
nowym kierunkiem kształ-
cenia w ZSP nr 2 im. Boha-
terskiej Załogi ORP Orzeł 
- wyjaśnia Tomasz Klawi-
kowski, wychowawca klasy. 
- Cieszymy się, że młodzież 
mogła wziąć udział w bardzo 
ciekawym i profesjonalnie 
zorganizowanym wyjeździe. 
Był on pierwszym etapem 
współpracy naszej szkoły ze 
NSREJ. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne etapy 
naszej współpracy.

NSRej zaprosiło uczniów na wycieczkę

Młodzież w elektrowni

Zawody zorganizował 
Gminny Dom Kultury w Li-
ni, a współorganizatorami 
byli Klub Strzelecki „Senior” 
LOK w Gdańsku, Urząd 
Gminy Linia i Gminne Sto-
warzyszenie LZS w Lini. 
Nad rywalizacją czuwał 
główny organizator - dyrek-
tor GDK Jan Trofimowicz. 
Sędziami technicznymi byli 
członkowie Klubu Strzelec-
kiego z Gdańsk. 

W końcowej klasyfikacji 
młodziczek rocznik 2001-2003 
zwyciężyła Katarzyna Tec-
laf z Lini przed Agatą Wos ze 
Smażyna. W grupie młodzi-
ków 2001-2003 tytuł Mistrza 

Mistrzostwa gminy Linia 

Świąteczne strzelanie
W Gminnym Domu Kultury w Lini uczczono Święto Niepodle-

głości na sportowo -  po raz 10. zorganizowano Mistrzostwa Gmi-
ny Linia w Strzelectwie. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w 
trzech konkurencjach: strzelanie z pistoletu, karabinka oraz rzut 
lotką do celu. Suma punktów decydowała o lokacie. 

Gminy obronił Jakub Rze-
pa z Pobłocia, a kolejne loka-
ty zajęli Adam Kulikowski z 
Lini i Jan Rzepa z Pobłocia. 
W gronie juniorów 1998-2000 
zwyciężył Damian Janca z 
Pobłocia  przed Adamem Ko-
tłowskim z Lewina i Rober-
tem Karszny z Tłuczewa. 

Wśród seniorek (rocz-
nik 1966-1997) bezapela-
cyjnie zwyciężyła Karolina 
Nowicka z Lewina przed 
Marią Rzepa i Ireną Jan-
ca - obie z Pobłocia. Wśród 
seniorów, gdzie rywaliza-
cja była najbardziej zacię-
ta zwyciężył Arkadiusz 
Teclaf z Lewina, a kolejne 

miejsca wywalczyli Jerzy 
Gaffke z Kętrzyna oraz Da-
riusz Miotk z Kobylasza. 
W gronie weteranów rocznik 
1965 i starsi zwyciężył Ka-
zimierz Płotka z Tłuczewa, 
uzyskując najlepszy wynik 
tegorocznych zawodów. Ko-
lejne miejsca zajęli Franci-
szek Grzenkowicz z Lini i 
Andrzej Pipka z Zakrzewa.  

W klasyfikacji drużyno-
wej zwyciężyło Lewino, a 
kolejne miejsca zdobyły: Po-
błocie, Linia, Kobylasz - Po-
tęgowo, Tłuczewo, Strzepcz, 
Smażyno, Zakrzewo i Kę-
trzyno. Łącznie walczyło po-
nad 50 zawodników. 
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Już dziś (24 listopa-
da) o godz. 18.30 Tytani 
wejherowo rozegrają 
kolejny pojedynek li-
gowy. Tym razem nasi 
szczypiorniści zmierzą 
się w Wejherowie w ha-
li sportowej Zespołu 
Szkół nr 1 ze Szczypior-
niakiem Olsztyn. 

Zapraszamy do gorą-
cego dopingowania. 

ISS START Wejhero-
wo został podwójnym 
Drużynowym Mistrzem 
Polski Osób  Niepełno-
sprawnych w Szachach, 
które odbyły się w Gorzo-
wie Wielkopolskim. 

W Mistrzostwach Polski 
w Szachach Błyskawicz-
nych indywidualnie wygrał 
Zygmunt Wielecki   za-
wodnik START Wejhero-
wo, a trzecie miejsce zajął 
Krzysztof Jurkiewicz. Pozo-
stali zawodnicy Start zajęli 
miejsca: VII Tadeusz Panek 
i IX - Marek Uziałko. 

ISS „START” Wejherowo  
zajęło pierwsze miejsce w 
klasyfikacji drużynowej.

W Mistrzostwach w Sza-
chach Szybkich wejherowia-
nie zajęli II, III i IV miejsce 
(kolejno Krzysztof Jurkie-
wicz, Marek Uziałko i  Zyg-
munt Wielicki). Również w tej 
kategorii  ISS START Wejhe-
rowo zwyciężył drużynowo. 

Szachy

ISS START
wygrywa

Piłkarze Gryfa Wejherowo w tragicznym stylu 
ulegli w Stargardzie Błękitnym 6:1. 

W Szemudzie odbył się kolejny etap rozgrywek szkolnych 
w badmintonie drużynowym. Awans do tych rozgrywek otrzy-
mały m.in. dziewczęta z luzińskiego gimnazjum oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Sychowie. Obie drużyny pokonały wcześniej 
wszystkie rywalki z powiatu wejherowskiego i w konsekwen-
cji reprezentowały nasz powiat w półfinale wojewódzkim. 

W kategorii gimnazjum niepokonana pozostała reprezen-
tacja Gimnazjum z Luzina, która awansowała do finału wo-
jewódzkiego. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Sychowie 
w swojej kategorii wiekowej zajęły II miejsce. 

Skład reprezentacji luzińskiego gimnazjum: Wiktoria 
Piepiórka, Dominika Kankowska, Kinga Motyka, Nicole 
Hukałowicz. Trenerem jest Wiesław Szmidtka.              WS 

Trzynaste jesienne zwycięstwo zanotowali zawod-
nicy V ligowego GOSRiT Wikęd Luzino. Pokonali na 
własnym boisku KS Mściszewice 1:0. Jedynego gola 
zdobył w 13 min. Marcin Maszota.  

To nie było łatwe spotkanie dla luzinian, którzy od 43 
min. po czerwonej kartce dla strzelca jedynego gola musia-
ła radzić sobie w osłabieniu. Na szczęście goście nie mieli 
pomysłu na sforsowanie obrony i luziński zespół z 13 zwy-
cięstwami, 2 remisami i bez porażki, zimową przerwę spędzi 
w fotelu lidera gr. 1 V ligi. 

GOSRiT Wikęd Luzino: A. Pranga, M. Bank, H. Karma-
zyn, M. Maszota, M. Pliński, P. Rutkowski (G. Semak), D. 
Mienik, M. Nowak, M. Kożyczkowski, A. Roppel, K. Wenta.

Podopieczne trenera Syl-
westra Piątka i Rafała Freitaga 
pokonały w Tczewie miejsco-
wą Pogoń 3:1. Gole dla GO-
SRiT Luzino zdobyły: Aneta 
Plotzke 2 oraz najlepsza na 
boisku Joanna Kożyczkow-
ska. Luziński  zespół awanso-
wał na 5 miejsce tabeli III ligi.

Badminton 

Luzino triumfuje

Piłka nożna 

Awans 

Piłka nożna. V liga

wikęd liderem

Piłka nożna

kompromitacja

Mecz rozstrzygnął się już w pierwszej połowie, bo Błękitni 
zaaplikowali wejherowianom cztery gole.  Błękitni po prze-
rwie „bawili” się z przyjezdnymi i na do widzenia dołożyli 
jeszcze dwie bramki. 

Gryf Wejherowo: Leleń - Mońka, Bednarski, Brzuzy, Dampc, 
Tomczak, Czerwiński, Kołc, Łysiak, Chwastek, Ciechański.
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OgŁOSZeNIA  DROBNe

SPORT  i OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

NIeRuChOMOŚCI
Kupię kawalerkę lub małe 

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

 * * *
Sprzedam mieszkanie w cen-

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

Tel. 534 234 513

wYNAjeM
Mieszkanie w centrum Wej-

herowa wynajmę. 
Tel. 692 115 879

SPRZeDAM
Sprzedam stół 8-osobowy 

fornir (wysoki połysk). Cena do 
uzgodnienia. Malakser (nowy) - 
200 zł. Walizki turystyczne 2 szt. 
na kółkach (nowe) - 200 zł. Ra-
dio samochodowe (nowe) - 100 
zł. Komplet śniadaniowy 8-oso-
bowy włoski (drzewo hebano-
we) plus kryształ lany - 750 zł. 
Smoczki dla niemowląt (gryzak) 
prod. Pusicat Szwecja – 15 zł/szt. 

Pieluszki z ceraty dla nie-
mowląt prod. Pusicat Szwecja 
- 2 zł/szt. Majtki z ceraty dla nie-
mowląt prod. Pusicat Szwecja - 
5 zł/szt. 

Łóżeczko niemowlęce białe, 
szuflada oraz przewijak, w do-
brym stanie - 150 zł.  

Tel. 58/736 28 20

Sprzedam instrument yama-
ha DGX, 305 prawie nieużywa-
ny. Pokrowiec gratis. Posiadam 
dowód zakupu i podręcznik 
użytkownika. Cena 800 zł. 

Tel. 604 224 934
 * * *
Sprzedam kilka płyt – muzy-

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

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

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

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

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

szary z półką szklaną. 
Tel. 789 431 218
 * * *
Sprzedam krzesełko do kar-

mienia dziecka na kółkach, zie-
lone oraz matę edukacyjną dla 
dziecka z wiszącymi zabawka-
mi i melodyjką. Cena maty 50 zł. 

Tel. 505 567 034

NAukA
Lekcje fizyki i chemii (w tym 

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

Tel. 58 677 01 50

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

lanej do postawienia magazy-
nu z poddaszem. Dobrzewino.

Tel. 792 792 060
 * * *
Proszę o kontakt dostawcę 

drewna opałowego z Chyloni. 
Tel. 730 025 386

Prywatne  
ogłoszenia  drobne 

zamieszczamy  
bezPłatnie

ogłoszenie należy wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl

wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
godziny pracy

Poniedziałek   7.00-17.00
         Wtorek     7.00-15.00
            Środa    7.00-15.00
      Czwartek   7.00-15.00
           Piątek    7.00-13.00

   
godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

Na matach w gdyńskiej 
Arenie zjawili się najlep-
si judocy z całej Polski, w 
tym zawodnicy UKS Team 
Dragon Wejherowo. Nie za-
brakło zawodników m.in. z  
Rosji, Litwy i Niemiec.

Spośród reprezentantów 
Wejherowa bardzo dobrze 
walczyła Marta Patok (-48kg, 
rocznik 2004-05), która za-
jęła 4 miejsce, a jej kolega 

W turnieju głównym (open) 
zwyciężył Krzysztof Szwemin 
(Rekowo Górne) pokonując Ma-
riusza Wołowieckiego (Gdańsk) 
3:1. Trzecie miejsce zajął  Robert 
Wołowiecki (Gdańsk).

W kategorii dziewcząt (do 
16 lat) wygrała Marta Zimnicka 

judo. Baltic Cup

Brązowa A. Syska
W Gdyni w XV Międzynarodowym Turnieju  

Judo (XV International Judo Baltic Cup), zali-
czanym do Pucharu Polski trzecią lokatę zajęła 
Agata Syska w kat. -40 kg.

klubowy Kornel Szalewski ( 
-27kg, rocznik 2006-07) - 7 
miejsce. Trzecie miejsce w 
turnieju rangi Pucharu Pol-
ski Młodziczek wywalczyła 
Agata Syska (-40 kg). 

Judocy UKS Team Dra-
gon udanie startowali 
również na matach Akade-
mickiego Centrum Sporto-
wego Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni, gdzie od-

były się XXIV Otwarte Mi-
strzostwa Pomorza dzieci.

W tych zawodach srebrny 
medal zdobyła Magdalena 
Mielke (-32kg), Julia Sadow-
ska była czwarta, a Marta 
Patok piąta. Jakub Wójcik i 
Kornel Szalewski zajęli siód-
me lokaty.

Tenis Stołowy

Mistrzostwa Powiatu
w Zespole Szkół nr 2 w wejherowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu wej-

herowskiego w Tenisie Stołowym. w imprezie udział wzięło 61 zawodników z nasze-
go powiatu, a także z Lęborka i Trójmiasta.

(Gdańsk) przed Weroniką Jarzę-
bińską ( Bolszewo ) i Sofią Tur-
kiewicz (Bolszewo). W kategorii 
chłopców (najlepsi byli Krzysz-
tof Bohn (I miejsce) i Robert 
Szornak (II) - obaj z Rumi, oraz 
Adam Czerniowski z Gdyni (III).

Zawody rozegrano także w 

połączonej kategorii osób nie-
pełnosprawnych, w której zwy-
ciężył Zbigniew Skwarczyński 
2:0, pokonując Łukasza Goike 
( obaj Wejherowo), a trzeci był 
Andrzej Bułakowski (Rumia).

Organizatorem zawodów by-
ło ISS  „START”  Wejherowo.
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BEZPIECZEŃSTWO

O G Ł O S Z E N I E

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

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

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

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

 Kursy kat.  a1, a, b oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

oŚrodeK szKoLenia KierowcÓw
arkadiusz 
Żukowski

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

najbliższy kurs kat. b rozpocznie się  
8 grudnia 2016 r., a kolejny 22 grudnia

R E K L A M A

STRAŻ MIEJSKAZ POLICJI

Przed rokiem na wniosek władz miasta, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Wejherowie wszczął postępowanie w 
sprawie rozebrania rozsypujących się  budynków, jednak sprawa 
przeciąga się, bo jest prawnie skomplikowana.

Straż Miejska sprawdza miejsca, w których przebywają bezdom-
ni. Obecnie na terenie miasta jest 16 osób, pozbawionych dachu 
nad głową. Wszystkim zaproponowano pobyt w schroniskach, z 
czego skorzystało siedem osób. Najstarszy bezdomny ma 62 lata, 
a najmłodszy 28 lat. Sześć osób bezdomnych nie posiada żadnego 
dokumentu tożsamości. Dane jakie zgromadziła Straż Miejska róż-
nią się od tych posiadanych przez MOPS.  

Zatrucie gazem
Późnym wieczorem policjanci z Rumi zostali powiadomie-

ni o zatruciu tlenkiem węgla czterech dorosłych osób w wieku 
66, 61, 35 i 36 lat. Wszyscy trafili do szpitala. 

Policjanci przypominają, że różnego rodzaju urządzenia 
grzewcze, czy to na tradycyjny węgiel, czy piece gazowe, ole-
jowe, elektryczne bądź sanitarne zainstalowane w mieszkaniu 
stwarzają niebezpieczeństwo w przypadku gdy są niewłaściwie 
eksploatowane. Dlatego policja apeluje o ostrożność i zacho-
wanie podstawowych zasadach bezpieczeństwa, m.in. o: za-
pewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczenia (nigdy nie 
zasłaniaj kratek wentylacyjnych), stosowanie mikrowentylacji 
okien i drzwi, dokonanie z pomocą fachowców dokonuj okreso-
wych przeglądów komina, urządzeń grzewczych, sanitarnych  i 
instalacji wentylacyjnej, zainstalowanie czujki tlenku węgla. 

W przypadku zagrożenia należy wezwać służby ratownicze, 
dzwoniąc pod numery alarmowe: 997, 998, 999 lub 112.

Szkodliwe palenie plastików i gumy
Około 100 interwencji podjęła w tym roku wejherowska Straż 

Miejska wobec właścicieli mieszkań z piecami. Ostatnio strażni-
cy interweniowali w centrum miasta, gdzie ktoś w piecu co.  spa-
lał plastiki. Smród roznosił się po całej okolicy. Strażnicy dotarli 
do źródła paskudnego zapachu. Sprawca ukarany został  wyso-
kim mandatem karnym.

Palenie odpadów i różnych nieczystości w przydomo-
wych piecach jest niebezpieczne. Wówczas do atmosfery 
wydostają się nieoczyszczone szkodliwe dla  człowieka sub-
stancje chemiczne. Jak ostrzegają lekarze, zanieczyszczone 
dwutlenkiem siarki powietrze powoduje trudności w oddy-
chaniu.  Natomiast tlenek węgla powoduje zatrucie, a tlenki 
azotu podrażniają płuca. Ponadto śmieci spalane w  przydo-
mowych piecach powodują uszkodzenia przewodów komi-
nowych oraz całej instalacji grzewczej.

Nie wolno karmić gołębi!
Na placu Jakuba Wejhera miłośnicy gołębi urządzili sobie 

miejsce do stałego dokarmiania tych ptaków. W związku z tym 
gołębi przybywa, a wraz z nimi szkodliwych dla zdrowia ludz-
kiego gołębich odchodów. Ptaki te przenoszą groźne choroby, 
a w ich odchodach zawarte są wirusy, przez co wielu nazywa je 
„latającymi szczurami”.  Poza tym kawałki chleba na rynku po 
prostu go zaśmiecają.

Apele o nie dokarmianie gołębi nic nie dają. Ostatnio miesz-
kaniec Wejherowa wyrzucił na placu całe dwa bochenki chleba 
oraz pojedyncze kromki. Ze względu na podeszły wiek, został 
jedynie pouczony. 

Straż Miejska po raz kolejny apeluje, a przede wszystkim 
osób starszych i rodziców dzieci, aby nie dokarmiali gołębi w 
centrum miasta. Zanieczyszczony plac i spadające na głowy 
przechodniów ptasie odchody psują dobry wizerunek miasta.

Po wymyciu i zebraniu odchodów, za kilka godzin plac jest 
znów zanieczyszczony. Rynek staje się niestety siedliskiem za-
razków, jadłodajnią dla gołębi i wysypiskiem resztek jedzenia.

Zmarł bezdomny

Pierwsza ofiara
w opuszczonych budynkach po byłej firmie „Las” w 

wejherowie znaleziono ciało 55-letniego bezdomnego, 
który był znany strażnikom miejskim.  Miesiąc wcze-
śniej nie wyraził zgody na pobyt w schronisku.  

Rozbój w Łęczycach
Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym 30-let-

ni mężczyzna, który na terenie Gminy Łęczyce w zeszłym ty-
godniu ok. północy dokonał rozboju. Napastnik zaatakował 
74-letniego mężczyznę, którego bił i kopał po całym ciele, po 
czym ukradł mu pieniądze. Policjanci z wydziału kryminalnego 
wspólnie z policjantami prewencji, zatrzymali mężczyznę. Za 
rozbój grozi kara do 12 lat więzienia.

Nie zauważył pieszego
Dziewiętnastoletni kierowca volkswagena omal nie roz-

jechał mężczyzny na pasach, bo jak się tłumaczył, miał zapa-
rowane szyby. W poniedziałek wieczorem policjanci jadąc ul. 
Rzeźnicką zatrzymali się przed przejściem dla pieszych, by 
przepuścić przechodnia. Pieszy wszedł na przejście, a z drugiej 
strony prawie najechał na niego volkswagen. Samochodem 
kierował 19-latek, który twierdził, że nie zauważył pieszego, bo 
miał zaparowane szyby. Sprawa zostanie skierowana do sądu.


