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W tym roku Mikołaj 
sprawi nam podwójny pre-
zent: paczki oraz wielką nie-
spodziankę, którą będzie 
przyjazd bliskiego przyja-
ciela Mikołaja - Wielkiego 
Sportowca Spoko Skrzata. 
Ogłoszone zostaną wyniki 

Mikołajki na rynku

Zespół wokalny Ar-
t’n’Voices z Wejhero-
wa został zwycięzcą IV 
Ogólnopolskiego Kon-
kursu Chórów im. św. 
Jana Bosko w Aleksan-
drowie Kujawskim. 

Z festiwalu wrócił z I na-
grodą w kategorii zespołów 
wokalnych, wyróżnieniem 
za najlepiej wykonany 
utwór kompozytora sale-
zjańskiego oraz  Grand Prix.            
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Wyśpiewali Grand Prix
Prezydent Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury 

zapraszają w niedzielne popołudnie 6 grudnia na plac Jaku-
ba Wejhera w Wejherowie. O godz. 16.00 rozpocznie się tam 
tradycyjna impreza dla dzieci i rodziców, czyli Mikołajki.

Rok temu św. Mikołaj (w tej roli prezydent Krzysztof Hildebrandt) rozdawał dzie-
ciom mnóstwo słodyczy i upominków. Nie inaczej będzie w tym roku.

konkursu na najładniej-
szą ozdobę choinkową dla 
dzieci z klas 1-3 szkół pod-
stawowych oraz ośrodków 
szkolno-wychowawczych w 
Wejherowie. Nagrody wrę-
czy Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt w 

stroju Św. Mikołaja. Dla 
dzieci przewidziane są licz-
ne zabawy i konkursy, a 
także występy artystyczne.

Tego wieczora rynek i 
sąsiednie ulice rozbłysną 
bajkowymi świątecznymi 
dekoracjami.           Str. 8

Adwent i 
Jubileusz

W minioną niedzielę w Ko-
ściele Katolickim rozpoczął się 
Adwent - czas radosnego ocze-
kiwania na Boże Narodzenie.  
W naszej Ojczyźnie rozpoczy-
namy jednocześnie jubileuszo-
wy rok z okazji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. 

Rozpoczął się również no-
wy Rok Liturgiczny. Będzie 
to rok szczególny ponieważ w 
Krakowie odbędą się Świato-
we Dni Młodzieży. 

W drugą rocznicę wyboru 
na Stolicę Piotrową - Ojciec 
Święty Franciszek ogłosił no-
wy rok Rokiem Miłosierdzia 
Bożego. Rozpoczęcie Roku 
Miłosierdzia przewidziano na 
8 grudnia 2015 r. w Święto Nie-
pokalanego Poczęcia NMP.

O G Ł O S Z E N I E 

Miasto Wejherowo otrzymało tytuł Gmi-
ny Atrakcyjnej Turystycznie, nadawany 
gminom i miastom podejmującym działa-
nia na rzecz rozwoju turystyki w regionie, 
wykorzystując swoje walory. 

Kapituła ogólnopolskiego konkursu brała pod uwagę ist-
niejącą infrastrukturę turystyczną, jak również plany jej 
rozwoju, działania na rzecz ochrony środowiska i działania 
promocyjne. Wysoka ocena wszystkich elementów pozwo-
liła miastu na zdobycie złotej statuetki w kategorii miast i 
tytuł Gminy Atrakcyjnej Turystycznie.

- Cieszy mnie docenienie turystycznych walorów Wejhero-
wa na forum ogólnopolskim - mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, który nagrodę odbierał wspólnie z se-
kretarzem miasta Bogusławem Suwarą. - Wejherowo to 
doskonałe miejsce wypoczynku dla całej rodziny.

                                        Więcej na www.wejherowo.pl 
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BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI

STRAŻ MIEJSKA

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

O G Ł O S Z E N I E

Sezon jesienno-zimowy już się rozpoczął. Spadek temperatury  stanowi po-
ważne zagrożenie dla osób bezdomnych.  Ważne jest, aby osoby bezdomne 
wiedziały, że są dla nich miejsca, gdzie bezpiecznie mogą przetrwać mrozy. 

Jak przetrwać zimę

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc i informacje można 
uzyskać w  Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w 
Wejherowie przy ul. Kusociń-
skiego 17,   w godzinach pra-
cy MOPS, (pn. 7.30 – 17.00, 

wt.-czw. 7.30 -15.30, pt. 7.30 
– 14.00). 

Najlepiej skontaktować się 
z Małgorzatą Czerniawską - 
pracownikiem socjalnym. Tel. 
58 677 79 90, 58 677 79 60

W komendzie Straży Miej-
skiej  w Wejherowie na pl. Ja-
kuba Wejhera 8,  pomocą służy 
Anna Blok, tel. 58 677 70 52. 
Całodobowy telefon dyżurny: 
58 677 70 40.

Potrącenie na ul. Granicznej
Tydzień temu po południu na ul. Granicznej w Wejherowie 

przechodząca prze jezdnię 44-letnia kobieta została potrąco-
na przez samochód. Prawdopodobnie kobieta nagle weszła na 
jezdnię zza samochodu, w miejscu niedozwolonym. Kierowca 
był trzeźwy. Pieszą odwieziono do szpitala.

Skodą i matizem w drzewo
Po godz. 20.00 w Bożympolu Wielkim 31-latek kierujący 

skodą uderzył w drzewo. Ranny 21-letni pasażer został prze-
wieziony do szpitala. Kierowca jadąc DK nr 6 prawdopodobnie 
podczas wykonywanego manewru wyprzedzania innego sa-
mochodu, stracił panowanie nad samochodem. 

Z kolei 23-latka z Gdyni na drodze wojewódzkiej nr 213 w 
Rybnie, prawdopodobnie podczas manewru wyprzedzania sa-
mochodu ciężarowego, straciła panowanie nad pojazdem, zje-
chała na lewo i uderzyła w przydrożne drzewo (zdjęcie poniżej). 
W stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do 
szpitala. 

Kierowca z narkotykami
Policjanci z Wejherowa zatrzymali 26-latka, który kierował 

pojazdem będąc po wpływem narkotyków. Okazało się, że ten 
mężczyzna również handlował narkotykami. Na jego posesji, 
znaleziono 20 gramów marihuany oraz 50 gramów substancji 
koloru białego.  Prokurator zastosował wobec mężczyzny po-
licyjny dozór. Za przestępstwo udzielania narkotyków w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wol-
ności od roku do 10 lat.

Czołowe zderzenie
Tydzień temu po południu na trasie Kostkowo-Wejherowo 

doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobo-
wych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód fiat, którym 
kierowała 29-latka, z nieustalonej przyczyny zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem skoda octavia, 
którym kierował 61-latek. 

Kierująca fiatem została przewieziona do szpitala. 

Śmieci w lesie
Śmieci nadal wywożone są do lasu, a Straż Miejska prowa-

dzi walkę z bałaganiarzami. Podrzucanie śmieci do lasu stanowi 
wykroczenia określone w art. 162 Kodeksu Wykroczeń. Za taki 
czyn sprawca może zostać ukarany przez sąd karą grzywny na-
wet do 5000 zł. 

Straż Miejska apeluje do mieszkańców, aby dzwonili pod nr 
tel. całodobowy 58 677-70-40 lub alarmowy 986 w razie za-
uważenia tego procederu. Strażnicy proszą też o spisanie nu-
merów rejestracyjnych pojazdu, z którego wyrzucono śmieci. 
Dalsze czynności przeprowadzą już funkcjonariusze.

Na posiedzeniu Miej-
skiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego i Zespołu do 
Koordynacji Akcji Zimowej 
poinformowano o przygoto-
waniach do zimowego utrzy-
mania dróg i chodników na 
terenie w Wejherowie. 

Oczyszczaniem dróg miej-
skich zajmuje się Zakład 
Usług Komunalnych, który 
zimą będzie pełnił dyżury ca-
łodobowe. Dodatkowo w Stra-
ży Miejskiej zorganizowane 
będzie nieetatowe Centrum 

Trwają przygotowania

Przed zimą

Zarządzania Kryzysowego, 
do którego napływać będą 
wszystkie informacje o zagro-
żeniach związanych z zimą.  
Szefem Inspektoratu Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego jest Andrzej 
Fedoruk.

Długoterminowa progno-
za przewiduje występowanie 
przymrozków i opadów śnie-
gu w grudniu i styczniu, a 
prawdziwa mroźna i śnieżna 
zima zawitać ma dopiero w 
lutym.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
powołał Zespół do Koordynacji Akcji Zimowej. 
Zarządcy dróg zobowiązani zostali do całodobo-
wych dyżurów w okresie zimy.

Strzeżcie się chuligani
Rafał Karcz - wejherowski strażnik miejski, kickboxer, trener 

wschodnich sztuk walki wyszkolił pierwszą grupę kobiet w ra-
mach kursu samoobrony, organizowanego przez Straż Miejska 
i prezydenta Wejherowa.

23 listopada zakończyła się pierwsza edycja bezpłatnego 
kursu samoobrony dla kobiet, a specjalne certyfikaty wręczył 
komendant SM w Wejherowie Zenon Hinca oraz trener Rafał 
Karcz. Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 40 kobiet. Do 
przeszkolenia pozostało jeszcze 120 kobiet, bo na kurs zapisało 
się łącznie 160 pań.  Będą kolejne szkolenia.

Pierwszy z mężczyzn zo-
stał zatrzymany ok. godz. 
11.00 w miejscowości Cho-
czewo. 32-letni motoro-
werzysta miał prawie 2 
promile alkoholu w organi-
zmie. Mundurowi zatrzyma-
li mu prawo jazdy. 

Wieczorem ok. godz. 21.00 
na ul. Marynarki Wojennej w 
Wejherowie 36-letni kierow-
ca forda w trakcie kontroli 
drogowej miał 2,5 promila-
mi alkoholu w organizmie. 
Dodatkowo okazało się, że 
nie posiada uprawnień do 
kierowania. Policjanci za-
bezpieczyli jego samochód. 
Nietrzeźwi kierowcy usły-
szeli zarzuty. Za kierowanie 
pojazdem mechanicznym w 
stanie nietrzeźwości grozi 
kara pozbawienia wolności 
do 2 lat. 

Natomiast w Koleczko-
wie 31-letni kierowca po-
trącił pijanego 33-letniego 
pieszego, który prawdopo-
dobnie nagle wtargnął na 
jezdnię wprost przed nad-
jeżdżający samochód. 

Kierowca był trzeźwy ale 
pieszy miał ponad 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. 
Pieszy został przewieziony 
do szpitala. Sprawą zajmują 
się śledczy, którzy wyjaśnia-
ją okoliczności zdarzenia.

Znów pijani 
kierowcy

Zgroza
Na początku minio-

nego weekendu po-
licjanci zatrzymali 
dwóch nietrzeźwych 
kierowców. Niestety 
ten problem wciąż na-
pawa nas grozą.

Koparka odsłoniła zardze-
wiałe i zabłocone pociski. 
Patrol saperski z Lębor-
ka potwierdzili, że pociski 
to niewybuchy. Amunicja 
prawdopodobnie z czasów 
II wojny światowej została 
zabrana specjalistycznym 
pojazdem wojskowym, aby 
zdetonować ją na poligonie.

Jak wynika z kart hi-
storii, przez teren obecne-
go osiedla mieszkaniowego 
w 1945 r. przebiegał front. 
Wojska zmierzały przez Wej-
herowo do Gdyni i Gdańska.

W Wejherowie
Niewybuchy

Podczas robót drogo-
wych nieopodal Osiedla 
Sucharskiego wykopa-
no kilka niewybuchów. 

 Prawdopodobnie jeden z kierowców nie zachował bez-
piecznej prędkości i odległości od poprzedzających go aut i z 
impetem najechał na ostatni pojazd stojący przed skrzyżo-
waniem. Uderzenie było tak mocne i gwałtowne, że kolejne 
trzy auta najechały na siebie. Ruch na tym odcinku został 
całkowicie zablokowany. Jeden uczestnik wypadku został 
ranny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Wypadek czterech aut
W Wejherowie we wtorek po południu, w godzi-

nach największego natężenia ruchu na skrzyżo-
waniu ulic Sobieskiego z Inwalidów Wojennych 
wydarzył się poważny wypadek drogowy. W zda-
rzeniu udział wzięły cztery pojazdy osobowe.
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Ulica Lelewela oddana do użytku

Powstaje Zachodnie
Połączenie Drogowe

Wśród licznych inwestycji drogowych na terenie miasta, zre-
alizowano budowę ulicy Lelewela, będącej elementem większego 
układu komunikacyjnego. Inwestycja kosztowała ok. 2 mln zł, a 
wykonawcą była firma SKANSKA.

Powstało komfortowe po-
łączenie ul. Lelewela z ul. 
Nadrzeczną, a w efekcie rów-
nież połączenie ul. Ofiar Pia-
śnicy z ul. Chopina. 

Na ul. Lelewela wybudo-
wana została jezdnia o dłu-
gości ok. 300 m i szerokości 7 
m. Wykonano chodniki i zjaz-
dy na posesje oraz wygodne 
i bezpieczne rondo u zbiegu 
ulic: Nadrzecznej - Derdow-
skiego – Krasińskiego. Po-
wstała ścieżka rowerowa od 
ul. Niskiej do ul. Nadrzecz-
nej, oświetlenie, sieć kanali-
zacji deszczowej oraz chodnik 
na ul. Nadrzecznej. 

Budowa ul. Lelewela, jest 
elementem budowy Zachod-
niego Połączenia Drogo-
wego Wejherowa, które 
będzie stanowiło ważny ciąg 

komunikacyjny. Celem tej 
strategicznej inwestycji jest 
usprawnienie ruchu w całej 
zachodniej części miasta.

- Przystępując do wyko-
nania tej ulicy, mieliśmy 
przede wszystkim na wzglę-
dzie usprawnienie ruchu w 
zachodniej części miasta. 

Powstanie całego połącze-
nia zachodniego jest zapla-
nowane na kilka lat i będzie 
realizowane przez miasto 
etapami, gdyż to ogromne 
i ambitne zadanie - powie-
dział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt.                     AK.

Zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
ul. Mostnika na os. Sucharskiego w Wejherowie, a na os. Staszica 
wykonano chodnik i drogę dojazdową do budynku. Obie inwesty-
cje to realizacja projektów pierwszego Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Miasto realizuje projekty mieszkańców

Boisko, droga 
i parking na osiedlu

Podczas głosowania na te-
goroczny Budżet Obywatel-
ski, projekt „Budowa boiska 
sportowego oraz placu za-
baw i rekreacji im. Ryszarda 
Jakubka na os. Sucharskie-
go w Wejherowie”, otrzymał 
najwięcej głosów, dokładnie 
1611.  Mieszkańcy osiedla 
Sucharskiego bardzo zaan-
gażowali się w ten społeczny 
projekt.

Boisko ze sztuczną na-
wierzchnią wyposażone jest 
w piłkochwyty i bramki, co 
umożliwia uprawiania róż-
nych dyscyplin sportowych.

- To trzeci projekt zre-
alizowany w ramach pilo-
tażowego Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
- przypomniał Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa, który wspólnie 
z mieszkańcami, zarządem 
Rady Osiedla oraz wniosko-
dawcą projektu Dariuszem 
Kreftem otwierał nowocze-
sny sportowy obiekt.

Przy okazji prezydent 
Wejherowa podziękował 

mieszkańcom, którzy włą-
czyli się w tworzenie pierw-
szego w Wejherowie Budżetu 
Obywatelskiego, zwłaszcza 
aktywnym mieszkańcom 
osiedla Sucharskliego. 

- Mieszkańcy zmobilizo-
wali się i pokazali, że moż-
na zrobić naprawdę wiele 
dla swojego otoczenia - po-
wiedział prezydent Hil-
debrandt. - Działająca tu 
Rada Osiedla może być do-
skonałym przykładem dla 
innych.

Radny miejski Dariusz 
Kreft, autor projektu za-
znaczył, że boisko to jeden z 
elementów większego kom-
pleksu sportowo-rekreacyj-
nego.

Inny projekt zgłoszony w 
ramach Budżetu Obywatel-
skiego zrealizowano na ul. 
Staszica. Wykonano tam 
chodnik i drogę dojazdową 
do budynku, a także wygo-
spodarowano miejsce na nie-
duży parking oraz dogodny 
wjazd i wyjazd dla samocho-
dów. Dzięki temu mieszkań-

cy budynku na os. Staszica 
1, będą mogli teraz korzystać 
z chodnika i dojazdu do bu-
dynku. Inicjatorką przedsię-
wzięcia była radna Teresa 
Skowrońska.

- Mieszkańcy od kilku lat 
sygnalizowali konieczność 
modernizacji tej nawierzch-
ni chodnika i dojazdu do bu-
dynku, zwłaszcza ze względu 
na bezpieczeństwo - wyjaśni-
ła T. Skowrońska. - Chodnik 
został wykonany bardzo ład-
nie. Jest tutaj teraz czysto i 
estetycznie. 

Inwestycję wykonała fir-
ma ABRUKO za  96 tys. zł. 

Nowe boisko, tuż po otwarciu, oglądali przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy 
osiedla i działacze Rady Osiedla Sucharskiego.

INWESTYCJE

Powodem sytuacji jest pilna 
konieczność naprawy uszko-
dzonego nasypu drogowego, 
który zagrażał bezpieczeństwu 
użytkowników. W związku z 
tym konieczne będą są zmiany 

Do 9 grudnia br. będzie zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej numer 218 pomiędzy 
Wejherowem-Cegielnią, a skrzyżowaniem z drogą nr 224 (skrzyżowanie w kierunku na 
Chwaszczyno i Kartuzy).

w ruchu drogowym oraz w kur-
sowaniu autobusów PKS, które 
jeżdżą zmienionymi trasami.

Kierowcy udający się z 
Wejherowa w kierunku m.in. 
Nowego Dworu Wejherowskie-

go, Bieszkowic, Koleczkowa i 
Chwaszczyna lub w kierunku 
odwrotnym, mogą skorzystać z 
objazdu przez Gniewowo, Zby-
chowo i Nowy Dwór Wejherow-
ski lub innych tras drogowych.

Zmiany jeszcze przez tydzień
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INWESTYCJE

Starosta Gabriela Li-
sius, wicestarosta Witold 
Reclaf, członkowie Zarzą-
du Powiatu - Jacek Thiel 
i Wojciech Rybakowski, 
radny miejski Bartłomiej 
Czyżewski oraz dyrektor 
Zarządu Drogowego dla Po-
wiatu Puckiego i Wejhe-
rowskiego Janusz Nowak 
sprawdzili osobiście, jak wy-
glądają zmodernizowane 
chodniki i wjazdy na po-
sesje na ulicy Bolesława 
Prusa. 

Prace remontowe na tej 
drodze powiatowej wykona-
no na odcinku o długości 250 
metrów. Przy okazji remon-
tu chodnika i wjazdów na ul. 
B. Prusa, poszerzono zatokę 
autobusową na przeciw Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych na os. Kaszubskim. 

W sumie za kwotę ponad 
150 tys. zł przeprowadzo-
no rozbiórkę i wymianę na-
wierzchni zjazdów, chodnika 
i części nawierzchni zatoki 
autobusowej, a także wyko-

Zmodernizowane chodniki, wydłużony lewoskręt, nowe nawierzchnie wjazdów

Remonty na drogach powiatowych
W tym roku powiat wejherowski realizował wiele inwestycji i re-

montów drogowych w powiecie oraz w jego stolicy. Zadania remon-
towe w samym Wejherowie na łączna kwotę ponad 731 tys. zł zostały 
sfinansowane z budżetu powiatu wejherowskiego oraz miasta Wej-
herowa. W ubiegłym tygodniu władze powiatu dokonały odbioru 
niektórych prac drogowych, a przy okazji podsumowano tegoroczne 
zdania remontowe w Wejherowie.

nano przejście dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania ul. 
Prusa i Kropidłowskiej. 

Prace te od maja do listo-
pada br. prowadziła firma 
G.M.M. Marzena Gaffka Ty-
łowo-Dąbrowa.

Ważnym i dużym zada-
niem, zrealizowanym za 
kwotę 82 900 zł przez Staro-
stwo w Wejherowie, jest wy-
dłużenie pasa lewoskrętu 
na ulicy Chopina w Wej-
herowie. Efekt zakończo-
nych prac  również oglądali  
w zeszłym tygodniu przed-
stawiciele władz powiato-
wych.

Nowy lewoskręt ma 96 
metrów, dzięki czemu na 
zmieści się tam więcej samo-
chodów, a ruch na ulicy Cho-
pina odbywa się płynniej niż 
dotąd.   Wykonawcą robót 
była firma WPRD GRAVEL 
Sp. z o.o. z Gdańska, a pra-
ce prowadzono w terminie od 
15.10. do 06.11.2015 r. 

Wykonano również re-
mont chodnika i wjazdów 

w obrębie skrzyżowania 
ul. Sobieskiego, ul. Har-
cerskiej i ul. Spacerowej 
(o długości 95 m). Chodnik 
i wjazdy otrzymały nową 
nawierzchnię, wymieniono 
wpust deszczowy, wyremon-
towano też nawierzchnię 
jezdni. Ogółem koszty re-
montu chodnika i jezdni wy-
niosły ponad 116,6 tys. zł. 
Prace wykonała w sierpniu 
br. firma G.M.M. Marzena 
Gaffka oraz WPRD GRA-
VEL Sp. z o.o.

Remontu doczekał się też 
chodnik i wjazdy przy ul. 
Strzeleckiej, na długości 
251 metrów. Koszt prac, pro-
wadzonych od lipca do paź-
dziernika br. wyniósł prawie 
122 tys. zł. Wykonawcą była 
firma G.M.M. Marzena Gaf-
fka Tyłowo - Dąbrowa.

Remont chodnika o 
długości 660 m przepro-
wadzono także w ciągu 
drogi Partyzantów - Po-
morska - Prusa na odcin-
ku ul. Pomorskiej. 

W ramach prac wykona-
no nawierzchnię z kostki 
betonowej, wyregulowano 
studzienki uzbrojenia pod-
ziemnego i zagospodaro-
wano teren. Koszt wyniósł 
ponad 120 tys. zł, a roboty 
przeprowadziła w maju br. 
firma G.M.M. .  

Kolejny wyremontowa-
ny przez powiat chodnik 
znajduje się na ul. Sobie-
skiego w Wejherowie. Na 
odcinku 45 metrów ułożo-
no nawierzchnię z płyt gra-
nitowych, wykonano opaski 
z kamienia i regulację stu-
dzienek. Remont kosztował 
ponad  138 tys. zł. Był prowa-
dzony we wrześniu i paździer-
niku przez firmę ZOMBRUK 
Adam Płocki z Redy. 

- To był bardzo pracowity 
rok - mówi starosta powia-
tu wejherowskiego Gabrie-
la Lisius. - Udało nam się 
zrealizować wiele zadań, po-
prawiających infrastrukturę 
drogową. Od stycznia rusza-
my dalej, przed nami prze-
targi i kolejne inwestycje do 
wykonania, więc mieszkań-
cy powinni być zadowoleni.

- Zrealizowaliśmy wszyst-
kie zadania, które za-
planowaliśmy i to tempo 
inwestycyjne chcemy zacho-
wać - dodał wicestarosta Wi-
told Reclaf.                        AK.

Przedstawiciele władz powiatowych na ulicy B. Prusa w Wejherowie, gdzie wyre-
montowano chodniki, wjazdy na posesje i zatokę autobusową. 

Lewoskręt na ul. Chopina został wydłużony, co powinno poprawić płynność przejaz-
du samochodów. Zwłaszcza w godzinach popołudniowych panuje duży ruch.

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu Wejherow-
skiego wicestarosta Witold Reclaf podsumował inwesty-
cje drogowe, zrealizowane w tym roku przez samorząd 
powiatowy wspólnie z samorządami miast i gmin na te-
renie całego powiatu wejherowskiego.

W 2015 roku wiele odcinków dróg powiatowych otrzy-
mało nowe nawierzchnie. Na terenie gmin zbudowano 
m.in. 900 metrów drogi Sasino - Ciekocino oraz ponad 
500 metrów drogi wjazdowej do Choczewa; ponad 2 km 
drogi Żelazno-Mierzyno-Bolszewo w gm. Gniewino, pra-
wie 2 km drogi Linia - Niepoczołowice, 700 m drogi Knie-
wo - Zamostne w gm. Luzino, drogę Rozłazino-Dzięcielec 
(1,6 km) oraz odcinek drogi Świetlino - Bożepole Wielkie w 
gm. Łęczyce,  dwa odcinki drogi w Kielnie w gm. Szemud 
(370 i 260 m), ponad 500 m drogi Gniewowo - Zbychowo 
(utwardzenie płytami yomb). W Barłominie w gm. Luzino  
zbudowano zatoki autobusowe wraz z chodnikiem.

Zbudowano też 870-metrowy odcinek drogi w Łęży-
cach, co było największym i najkosztowniejszym zadaniem 
(ponad 3 mln zł), sfinansowanym przez powiat, gminę Wej-
herowo i Ekodolinę, przy dofinansowaniu zewnętrznym. 

W Wejherowie wspólnie z miastem zbudowano ul. Od-
rębną oraz wyremontowano chodniki (o czym piszemy 
obok). W Redzie wyremontowano Aleję Lipową, a w Rumi 
powiat dofinansował remont ul. Dąbrowskiego w centrum 
miasta. 

W sumie w 2015 roku przebudowano lub wyremonto-
wano 14,5 km dróg powiatowych za łączną kwotę 14 mln 
zł. Udział budżetu powiatowego wyniósł ok. 6 mln zł.

Na bieżąco na drogach powiatowych prowadzona jest 
wycinka krzewów na poboczach oraz niektórych drzew. 

Inwestycje w powiecie
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SAMORZĄD

Radni gminy Luzino na ostatniej sesji podejmowali uchwały jednogłośnie.

Wicestarosta Witold Reclaf prezentował na sesji inwestycje drogowe w powiecie.

XIII Sesja Rada Powiatu Wejherowskiego

Drogi, budżet 
i transport publiczny

Obradowała Rada Gminy Luzino

Jest budżet gminy 
na 2016 rok

Rada Powiatu Wejherowskiego obradowała na 13. Sesji. Tematem 
były m.in. inwestycje drogowe, zmiany w budżecie powiatu oraz 
plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Prezentację na temat 
stanu dróg powiatowych 
przedstawił wicestarosta 
wejherowski Witold Rec-
laf. Poinformował na po-
czątku, że drogi powiatowe 
w powiecie wejherowskim 
mają łączna długość 411 km, 
w tym 23 km znajduje się w 
samym Wejherowie. 13,7 km 
dróg powiatowych ma Ru-
mia, a 8,8 - Reda. Najwięcej, 
bo aż 85,4 km dróg o statu-
sie powiatowym znajduje się 
w największej pod względem 
powierzchni gminie Łęczyce.

Wicestarosta Reclaf, od-
powiedzialny m.in. za drogi, 
udzielił radnym i gościom 
szczegółowych informacji na 
temat stanu dróg powiato-
wych i inwestycji zrealizo-
wanych w bieżącym roku na 
drogach powiatu. Informacje 
na ten temat zamieściliśmy 
na stronie 4, ale warto dodać, 
ze wiele inwestycji będzie 
kontynuowanych w nadcho-
dzącym roku. 

Samorząd wspólnie z gmi-
nami wykonał nawierzchnię, 

a czasem także infrastruktu-
rę na określonych odcinkach 
dróg, a jak zapewniał na se-
sji W. Reclaf, kolejne odcinki 
czekają na realizację. W su-
mie zmodernizowano w tym 
roku 14,5 km dróg powiato-
wych, co jest bardzo dobrym 
wynikiem.

- Dziękuję wszystkim rad-
nym za zgodna pracę, dzięki 
której mogliśmy kontynuować 
inwestycje drogowe - powie-
dział przewodniczący Rady 
Powiatu, Ryszard Czarnec-
ki. - To są bardzo ważne, 
wręcz priorytetowe działania 
naszego samorządu.

Samorząd ten może się 
też pochwalić przygotowa-
niem zrównoważonego planu 
rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego na lata 
2015-2025 dla powiatów wej-
herowskiego i puckiego. Z 
powodu planowanych zmian, 
które wejdą w życie z począt-
kiem 2017 roku, przygotowa-
nie tego rodzaju dokumentu 
stało się konieczne. W sumie 
zaplanowano 74 linie autobu-

sowe, niektóre na podstawie 
współpracy i umów z gmina-
mi. Kilkanaście linii łączy 
powiat wejherowski z powia-
tem puckim, a także z ościen-
nymi powiatami - kartuskim 
i lęborskim.

Jak poinformował Mar-
cin Gromadzki, który na 
zlecenie powiatu plan przy-
gotował, takie szczegółowe 
opracowanie dla dwóch po-
wiatów jest ewenementem 
w skali kraju. Powiat wejhe-
rowski wyprzedził pod tym 
względem inne samorządy, a 
na posiedzeniu Związku Po-
wiatów Polskich uznano wej-
herowskie rozwiązanie za 
wzorcowe.  

Radni przyjęli wspomnia-
ny plan jednogłośnie, podob-
nie jak  roczny programu 
współpracy powiatu wejhe-
rowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego 
na 2016 r.  Uchwalono także 
zmiany w tegorocznym bu-
dżecie powiatu.                      AK.

Jak wyjaśnił przewod-
niczący Rady Gminy Luzi-
no Bartłomiej Formela, 
wszystkie projekty uchwał 
były dyskutowane i szcze-
gółowo omawiane na komi-
sjach merytorycznych, więc 
podczas obrad Rady dysku-
sji już nie było. 

Radni zdecydowali, że, 
podatki od nieruchomości 
zostaną na dotychczasowym 
poziomie. Podatki od środ-
ków transportu nieco obni-
żono, co może zachęcić firmy 
do lokowania swych siedzib 
w gminie Luzino. W przy-
szłym roku wzrosną opłaty 
za wodę i ścieki, które będą 
jednakowe dla wszystkich 
odbiorców. Stawka za wo-
dę będzie wynosić 3 zł plus 

Radni gminy Luzino uchwalili budżet na 2016 rok. Zdecydowa-
li też o wysokości opłat i podatków lokalnych, obowiązujących w 
przyszłym roku. Wszystkie uchwały były akceptowane jednogło-
śnie, więc sesja Rady Gminy przebiegła szybko i sprawnie.

VAT, a za kanalizację 4,90 zł 
plus VAT. 

Dochody w budżecie gmi-
ny na 2016 rok gminne wy-
niosą ponad 58,6 mln zł, a 
wydatki ponad 53,8 mln zł. 
Nadwyżka dochodów zosta-
nie przeznaczona na spła-
tę kredytów. Najważniejszy 
dla gminy dokument uchwa-
lono jednogłośnie.

- To trudny budżet, który 
jest wynikiem kompromisu, 
bo nikt zapewne nie jest do 
końca usatysfakcjonowany 
- stwierdził przewodniczą-
cy RG Bartłomiej Formela. 
- Dzięki spłacie długów, mo-
żemy przygotować się do du-
żego zadania na najbliższe 
lata: kanalizacji Luzina, Kę-
błowa i Robakowa. 

Ok. 300 tys. zł przezna-
czono w budżecie na re-
alizację zadań z funduszu 
sołeckiego. Zarówno budżet 
gminy na 2016 rok, jak i 
wieloletnia prognoza finan-
sowa, przyjęta na tej samej 
sesji zakładają realizację kil-
ku inwestycji. Zaplanowano 
budowę sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej im. 
L. Bądkowskiego w Luzinie 
(gmina będzie się starała o 
dofinasowanie tej kosztują-
cej ok. 6 mln zł inwestycji) 
oraz wspomnianą już bu-
dowę kanalizacji, przy do-
finasowaniu ze środków 
NFOŚiGW. Obie inwestycje 
rozpoczną się prawdopodob-
nie na początku 2017 roku.

Anna Kuczmarska

Wybory odbyły się 28 li-
stopada w Ośrodku Kultury, 
Sportu i Biblioteki Publicz-
nej Gminy Pruszcz Gdański 
w Cieplewie, w związku z V 

Prezes LZS z Luzina

Wojewódzkim Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Zjazdem 
Delegatów Pomorskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe. 

Piotr Klecha dyrektor GOSRiT Luzino zo-
stał przewodniczącym Pomorskiego Zrze-
szenia LZS. Jan Trofimowicz z Lini został 
jednym z wiceprzewodniczących. 

www.pulswejherowa.pl

Archiwalne 
wydania 
„Pulsu
Wejherowa”
dostępne 
w internecie:
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NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Podziękowań i gratulacji 
nie zabrakło podczas uroczy-
stego spotkania krwiodawców 
oraz młodzieżowych instruk-
torów PCK, a także ich gości. 
Na spotkanie przybyli m.in. 
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius, 
przedstawiciele władz miej-
skich Wejherowa oraz Redy, 
przewodniczący Okręgowej 
Rady HDK PCK w Gdańsku 
Tadeusz Cyra, prezes Od-
działu Rejonowego PCK w 
Gdyni Marek Olczykowski 
i dyrektor Pomorskiego Od-
działu PCK w Gdańsku, Ka-
mil Żuk. 

Po prezentacji na temat 
honorowego krwiodawstwa 
oraz PCK, przygotowanej 
przez grupę Społecznych In-
struktorów Młodzieżowych 
PCK w Wejherowie wrę-
czono odznaki zasłużonym 
krwiodawcom.

Zarząd Pomorskiego Od-
działu Okręgowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
nadał  Odznakę „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi” oso-
bom, które oddały 18 litrów 
krwi: Mariuszowi Doppka 
oraz Danielowi Mielew-
czykowi. Nagrody rzeczowe 
przygotowano dla osób któ-
re wcześniej odebrały takie 
odznaki: Janusza Tredera, 
Piotra Krefta, Rafała Po-
trykusa, Karola Rosaka i 
Piotra Rezmera.

Wyróżnione zostały także 
osoby, które otrzymały ty-

Zebranie członków Klubu Honorowych Dawców krwi w Wejherowie, zorganizowane 
24 listopada miało wyjątkowy charakter, ponieważ odbyło się podczas Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. Obchodzone w dniach 22-26 listopada Dni są okazją do podziękowania 
krwiodawcom za ich cenny dar i poświęcenie dla innych. 

Podczas tej samej uroczystości 12 osób otrzymało tytuł Spo-
łecznego Instruktora Młodzieżowego PCK. Tytuły i znaczki  
wręczała starosta Gabriela Lisius, która pełni funkcję prezesa 
Rejonowego Oddziału PCK w Wejherowie (na zdjęciu obok). 

Grupa SIM PCK w Wejherowie zajmuje się działalnością edu-
kacyjną i promocyjną wśród młodzieży. Sprawuje opiekę nad 
młodzieżą ze szkolnych kół PCK (w Wejherowie jest ich 10), 
wzmacnia jej szeregi poprzez szkolenie liderów, gotowych do 
kierowania szkolnymi kołami PCK, grupami SIM PCK oraz pro-
wadzenia zajęć szkoleniowych dla młodzieży. 

Przed otrzymaniem tytułu młodzieżowi instruktorzy złożyli 
przysięgę. W tym gronie znaleźli się: Dominika Domagała, Ju-
lia Żyłowska, Dagmara Hirsz, Klaudia Czajkowska, Justyna 
Baranowska, Mateusz Marchewicz, Paulina Czoska, Monika 
Onuch, Robert Stefanowski, Adrian Jaroniec, Aleksandra 
Jędrzejczyk, Roksana Klejdysz.

Na specjalne wyróżnienie zasłużyli wieloletni krwiodaw-
cy, tzw. wielolitrażowi. 

Arkadiusz Bach oddał łącznie 53 litry krwi
Henryk  Luliński oddał łącznie  45 litrów krwi 
Ryszard Grunholz oddał łącznie 72 litry krwi  

tuł Zasłużonego Honorowe-
go Dawcy Krwi za oddanie 
12 litrów krwi: Weronika 
Neufeld, Kamil Littwin, 
Sławomir Nowak, Łukasz 
Rychert, Łukasz Wasyl-
ka, Kamil Zdunkowski, 
Szymon Darga.

Odznakę „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi” za od-
danie 6 litrów krwi otrzymała 
Karolina Grzenkowicz, 
aktywny działacz Oddziału 
Rejonowego PCK w Wejhero-
wie, ratownik PCK i skarb-
nik w Zarządzie Oddziału.

Podczas uroczystości wy-
różniono dawców, którzy 
wcześniej odebrali odznaki za 
oddanie 6 litrów krwi: Alicję 
Motyl i Radosława Zienke.

Oprócz krwiodawców wy-
różniono również działaczy 
PCK. Odznakę Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża IV otrzymał Szymon 
Piotrowski. 

Minutą ciszy uczczono 
zmarłego w październiku te-
go roku zasłużonego krwio-
dawcę Janusza Walkusza 
(oddał łącznie ponad 107 
litrów krwi), któremu przy-
znano wcześniej Odznakę 
Honorową PCK III st.

Dla krwiodawców, działa-
czy PCK i ich gości wystąpił 
Teatr amatorski „Zbierań-
ce” z gminy Wejherowo (na 
zdjęciu obok). Program ar-
tystyczny przygotowało rów-
nież szkolne koło PCK przy I 
LO w Wejherowie.           AK.

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Oddają najcenniejszy dar

Odznaki odbierają: Daniel Mielewczyk (po lewej) i Szy-
mon Piotrowski.

Marszałek Mieczysław 
Struk uhonorował w tym ro-
ku 5 osób, które w szczególny 
sposób angażują się w lokal-
ną politykę społeczną. Wśród 
wyróżnionych znalazła się 
Iwona Romanowska.

Z inicjatywy dyrektor 
PCPR w Wejherowie odby-
wają się m.in. szkolenia dla 
osób wykluczonych, konfe-
rencje dla rodzin zastępczych 
oraz placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, a także 
spotkania z sędziami i kura-
torami rodzinnymi. 

Dyrektor Romanowska 
zabiega o podnoszenie kwa-
lifikacji i wiedzy przedsta-
wicieli grup zawodowych, 
stykających się  z problema-
tyką przemocy.

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wejherowie 
w latach 2009-2013 realizo-
wało projekt „Wsparcie ak-
tywnej integracji w powiecie 
wejherowskim”, współfi-
nansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Z 
kolei w latach 2011-2012 dy-
rektor Romanowska współ-
tworzyła i koordynowała 
konkurs Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej w 
ramach Programu Osłono-

wego „Wspieranie jednostek 
samorządu w tworzeniu sys-
temu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie” pn. „Razem 
przeciw przemocy”.

W 2014 r. dyrektor PCPR 
zainicjowała program skiero-
wany do grupy usamodziel-
niających się wychowanków 
pieczy zastępczej. Na ogól-
nopolskim Kongresie Rodzi-
cielstwa Zastępczego PCPR 
w Wejherowie zostało wy-
różnione jako Organizator 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Iwona Romanowska ini-
cjuje także wiele działań na 
rzecz środowiska osób nie-
pełnosprawnych. 

Gratulujemy nagrody.

Nagroda Marszałka 

Za politykę
społeczną 

Iwona Romanowska, dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymała 
nagrodę Marszałka Pomorskiego „Srebrne 
Drzewko” za tworzenie i rozwijanie wyso-
kich standardów jakości usług instytucji 
pomocy społecznej oraz upowszechnianie 
integracji i polityki społecznej.

Iwona Romanowska.

- Do spotkań z mieszkańcami potrzebna jest siedziba - 
mówi Czesław Kukowski, przewodniczący WRS. - Coraz 
więcej osób zwraca się do nas z ciekawymi pomysłami, ini-
cjatywami. Rozwijamy się. 

- Wszelkie inicjatywy społeczne są bardzo istotne. Chce-
my, by społeczeństwo się aktywizowało - podkreślił Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 

W lokalu przy ul. Gdańskiej 100 uroczyście 
otwarto nową siedzibę Wejherowskiego Ruchu 
Sąsiedzkiego. Stowarzyszenie zajmuje się pro-
mowaniem inicjatyw lokalnych i pomocą są-
siedzką. 

Nowa siedziba WRS
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KULTURA

Warto dodać, że jest to 
ósme zwycięstwo tego zespołu 
w zmaganiach konkursowych 
i festiwalowych.  W Alek-
sandrowie Kujawskim Ar-
t’n’Voices wykonał program 
zróżnicowany stylistycznie, 
w którym znalazły się utwo-
ry muzyki dawnej oraz współ-
czesnych kompozytorów. Jak 
zwykle młodzi muzycy i wo-
kaliści promowali kulturę ka-
szubską, wykonując melodię 
ludową „Morze reczy” w aran-
żacji członkini zespołu Anny 
Rocławskiej-Musiałczyk. 

Istniejący dokładnie od 
pięciu lat zespół Art’n’Vo-
ices przyzwyczaił słuchaczy 
do wysokiego poziomu arty-
stycznego i ambitnego reper-
tuaru - od muzyki dawnej po 
współczesną. Artyści wykonu-
ją m.in własne kompozycje i 
aranżacje kolęd oraz pieśni 
kaszubskich. Mają w dorobku 
dwie płyty CD, w tym krążek 
pt. „Droga Krzyżowa. Z Chry-
stusem na Kalwarii Wejhe-
rowskiej”. W ramach tego 
projektu zespół wystąpił z po-
nad 50 koncertami w Polsce. 

Jako jedyny zespół wokal-
ny w Polsce został wybrany do 

Nagrody na festiwalach i konkursach o randze ogól-
nopolskiej oraz międzynarodowej, m.in.: 

• II nagroda - Srebrny Dyplom na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Muzyki Chóralnej „Mundus Cantat” w Sopocie, maj 
2011 r.

• I miejsce oraz wyróżnienie za utwór w języku kaszubskim 
na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. 
Ormińskiego w Rumi, październik 2011 r. 

• Grand Prix oraz wyróżnienie VII Pomorskiego Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnej w Kielnie, marzec 2013 r. 

• Grand Prix oraz 2 wyróżnienia XXI Festiwalu Pieśni o Mo-
rzu w Wejherowie, czerwiec 2013 r. .

• Grand Prix Kaszubskiego Festiwalu Chóralnego w Żuko-
wie czerwiec 2013 r.

• II Nagroda na 20 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek w Będzinie, styczeń 2014 r.

• Grand Prix oraz  wyróżnienie I Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie, kwiecień 2014 r.)

• Grand Prix oraz 3 wyróżnienia na I Ogólnopolskim Festi-
walu Chóralnej Muzyki Współczesnej „Music Everywhere” w 
Gdańsku, czerwiec 2014 r. 

• Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek w Chełmnie, styczeń 2015 r.

• Grand Prix 11 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 
„Mundus Cantat” Sopot, maj 2015 r. oraz wyróżnienie i do-
datkowa nagroda

•  Grand Prix oraz I miejsce w kat. zespół kameralny do 
oraz nagroda za najlepiej wykonany utwór kompozytora sa-
lezjańskiego na IV Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym  im. 
Św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim.

Kolejny sukces Art’n’Voices 

Grand Prix po raz ósmy
Zespół wokalny Art’n’Voices kolejny raz sięgnął po najwyższe laury. Podczas IV Ogól-

nopolskiego Konkursu Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim, wejhe-
rowski zespół pokonał 18 chórów z całej Polski, zdobywając wspaniałe trofea: I miejsce w 
kategorii zespołów wokalnych, wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór kompozytora 
salezjańskiego oraz najważniejszą nagrodę konkursu - Grand Prix. 

udziału w warsztatach w Aka-
demii Muzycznej w Bydgosz-
czy z Philippe Lawson’em 
- członkiem prestiżowego ze-
społu „The King’s Singers”. 
Art’n’Voices bierze udział w 
takich projektach artystycz-
nych jak Koncert Doktorancki 
Wendan Liu ze znanym Neo-
Quartet.

Aktywność zespołu prze-
jawiała się też udziałem w 
koncertach dyplomowych stu-
dentów Akademii Muzycznej 

w Gdańsku m.in. Julianny 
Styn, Tomasza Chyły, An-
ny Rocławskiej oraz Szy-
mona Sutora.

W skład zespołu wchodzą 
młodzi pasjonaci śpiewu ze-
społowego oraz zawodowi 
muzycy, studenci i absolwenci 
Akademii Muzycznej w Gdań-
sku, pochodzący z Wejhero-
wa oraz samego Trójmiasta. 
Wszyscy na co dzień prowa-
dzą własną drogę zawodową 
i artystyczną, a po w godzi-

nach wieczornych spotykają 
się w Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, aby 
ćwiczyć do późnych godzin 
nocnych. Ich zdeterminowa-
nie i efekty pracy widać po 
osiągnięciach, które są po-
twierdzeniem świetnej marki.

Wprawdzie zespół nie ma 
szefa, ale jego liderami są  
Anna Rocławska-Musiałczyk 
i Tomasz Chyła.

Gratulujemy sukcesów.

Zespół tworzą: Małgorzata Rocławska, Karolina Ro-
cławska, Anna Godlewska - soprany; Anna Rocławska-
-Musiałczyk, Marta Jundziłł - alty; Mateusz Warkusz, 
Patryk Mudlaw - tenory i Tomasz Chyła, Kamil Górzyń-
ski - basy.  

W zespole śpiewali również: Julianna Styn, Janusz 
Żak, Maciej Lewandowski.

Długa lista nagród

Członkowie zespołu

Wydarzenie będzie owo-
cem wielomiesięcznych prób 
młodych artystów w wieku 
od 9 do 16 lat, przygotowu-
jących się do występu pod 
kierunkiem Elżbiety Cze-
szejko i Sebastiana Bia-
łobrzeskiego. To kolejny po 
„Królewnie Śnieżce” i „Romeo 
i Julii” spektakl, przygoto-
wywany przez zespół WCK. 
„Dziadek do orzechów” to 

W sobotę, 5 grudnia o 11.00, scena wejherowskiej Filharmonii Ka-
szubskiej zamieni się w magiczny świat wykreowany w balecie Piotra 
Czajkowskiego. Odbędzie się tam premiera „Dziadka do orzechów" 
w wykonaniu zespołu tancerzy z Wejherowskiego Centrum Kultury.

Wielkie widowisko w Filharmonii

Dziadek do orzechów

półtoragodzinne widowisko z 
partiami solowymi i scenami 
zbiorowymi. 

Akcja baletu ma miejsce 
podczas pełnego magii Wieczo-
ru Wigilijnego. W domu Rad-
cy gromadzą się goście. Córka 
gospodarza - Mała Klara i jej 
brat oczekują na moment roz-
dania bożo prezentów. Jest 
wśród nich tajemnicza lalka 
Dziadka do orzechów...

Przedstawienie będzie 
prezentowane w grudniu kil-
ka razy. 

Szczegóły na temat tego i 
innych wydarzeń na www.
wck.org.pl

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprasza na XLVI koncert z cyklu „Spotka-
nia z muzyką Kaszub”, połączony z prezentacją mo-
nografii Witosławy Frankowskiej „Kolędowanie na 
Kaszubach” i Kaszubskiego śpiewnika bożonarodze-
niowego. Koncert odbędzie się 5 grudnia o godz. 18.00 w 
siedzibie Muzeum  przy ul. Zamkowa 2a. 

   * * *
W niedzielę 6 grudnia o godz. 19.30 odbędzie się 

koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia chóru „Can-
tores Veiherovienses” pod dyrekcją prof. Marka Ro-
cławskiego. Koncert odbędzie się w wejherowskiej 
Kolegiacie.

Program koncertu: John Rutter - Look at the Word, Eric 
Whitacre - The seal Lualaby, Anna Rocławska-Musiałczyk - 
wokaliza na chór mieszany, fortepian i orkiestrę smyczkową, 
John Rutter  - Magnificat.

Wykonawcy: Chór Mieszany  „Cantores Veiherovienses”, 
Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Małgorzata Rocław-
ska - sopran, Chór PSM I ST. w Wejherowie.

W pałacu i w kościele
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IDĄ ŚWIĘTA

Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrak-
cyjności i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w 
szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym 
charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów 
obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczest-
nictwa w konkursie.

2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch 
kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i  balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje 

wg następujących kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.
4. W terminie do 18 stycznia 2016 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert kon-

kursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane 
nagrody pieniężne. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia i 
uczestnictwo w konkursie.

5. Zgłoszenia pisemne do dnia 30 grudnia 2015 r. przyjmuje Urząd Miejski w 
Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, numer 

telefonu, kategorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na 
którym umieszczono dekorację. 

Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną 
na druku organizatora dostępnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

6. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsia-
dów, znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgłoszenie 
musi zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.

7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po 
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji.

8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organi-
zacją.

9. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są orga-
nizatorzy.

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz trzynasty

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ 
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, 

OKNA LUB OGRODU 
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

W tym roku udekorowa-
ny będzie ratusz, fontanna i 
kamienice na rynku, a także 
deptak i przyległe ulice. Na 
wejherowskim rynku sta-
nie również multimedialna 
kilkumetrowa podświetlana 
choinka, przestrzenne ele-
menty dekoracyjne oraz tra-
dycyjnie - drewniana szopka 
Bożonarodzeniowa. 

Świąteczne światełka 
ozdobią ulice Śródmieścia. 
Oświetlony będzie wejherow-
ski park - stanie tam m.in. 
jedna z fontann. Nowością 
będzie podświetlona zosta-
nie pergola różana w parku. 

- Celem naszych ilumina-
cji i dekoracji świątecznych 
jest podkreślenie atmosfery 
tego pięknego okresu. Chce-
my, aby mieszkańcy Wejhe-
rowa w szczególny sposób 
odczuwali magię Świąt Boże-
go Narodzenia - mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. -  Ilumina-
cja świąteczna to element 
wyróżniający Wejherowo. 
Miasto ma być atrakcyjne i 
przyciągać ludzi w każdym 
okresie, również zimą. Cie-
szę się także, że sami miesz-
kańcy czynnie włączają się w 
upiększanie miasta, bowiem 
od trzynastu lat biorą udział 

Przedświąteczne kiermasze: w Rumi i w Luzinie

Ozdoby, prezenty, zabawki

Świąteczne ozdoby, widoczne na zdjęciach wykonano w 
warsztatach Caritas w Rumi z myślą o kiermaszu.

Ręcznie wykonane, oryginalne ozdoby i inne bożonarodzeniowe 
gadżety, a także upominki można będzie kupić na przedświątecz-
nych kiermaszach w Rumi oraz w Luzinie.

W niedzielę 6 grudnia 
w godz. 9.00-14.00 na kier-
masz zaprasza Centrum im. 
Św. S. Faustyny w centrum 
Rumi, przy ul. ks. L. Giero-
sa 8a. W tej placówce Cari-
tas funkcjonują Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Ich pod-
opieczni są prawdziwymi 
artystami, o czym można się 
będzie przekonać podczas 
niedzielnego kiermaszu.

Tydzień później, w sobo-

tę 12 grudnia świąteczne 
ozdoby, rękodzieła i orygi-
nalne upominki można bę-
dzie kupić przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Luzinie.

Wójt Luzina, Stowarzy-
szenie Świetlica Integra-
cyjna Skrzydło Anioła oraz 
GOK zapraszają na VII Kier-
masz Świąteczny. Oferowa-
ne tam oryginalne ozdoby 
zostały wykonane na zajęcia 
terapeutycznych przez pod-

opiecznych Skrzydła Anioła 
podczas zajęć terapeutycz-
nych. Dochód z obu kierma-
szów zostanie przeznaczony 
na funkcjonowanie wspo-
mnianych placówek.

O G Ł O S Z E N I E 

6 grudnia w Wejherowie 

Rozbłysną iluminacje
Wejherowo rozbłyśnie tysiącami lampek. Iluminacje świąteczne 

rozbłysną 6 grudnia podczas tradycyjnego spotkania Mikołajkowe-
go, które odbędzie się na wejherowskim rynku o godz. 16.00.

w organizowanym przez mia-
sto konkursie na najbardziej 
atrakcyjną dekorację świą-
teczną balkonu, okna lub 
ogrodu na terenie Wejhero-
wa. Najważniejsze jest to, 
aby mieszkańcy byli dumni 
ze swojego miasta i poczuli, 
że to ich miasto. 

Iluminacja tworzona jest 
etapami przez kilka lat w 
„systemie gospodarczym” 

przez pracowników Wejhe-
rowskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych w 
Wejherowie. Każdego ro-
ku wejherowska iluminacja 
jest nieco zmieniana i rozbu-
dowywana o kolejne nowe, 
atrakcyjne elementy. 

Dekoracje świąteczne na 
ulicach Wejherowa będzie 
można podziwiać do począt-
ku lutego 2016 roku.

Tak było w ubiegłym roku. Niebawem w Wejherowie na 
pewno będzie równie pięknie i bajkowo.
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WYDARZENIA

Tomasz Bonarowski 
związany był z Wejherowem, 
mieszkał w Kąpinie. Był pol-
skim producentem i reali-
zatorem muzycznym oraz 
muzykiem sesyjnym. Pierw-
szą płytą, jaką zrealizował 
była „Zegarmistrz światła 
purpurowy” Tadeusza Woź-
niaka w 1991 roku. Ośmio-
krotnie był nominowany do 
Fryderyka, w tym w katego-
rii Produkcja muzyczna ro-
ku za singiel „To, co w życiu 
ważne” Krzysztofa Krawczy-
ka i Edyty Bartosiewicz.

Współpracował także (ja-

Wypadek w gospodar-
stwie rolnym, przygniecenie 
przez quada, poszkodowany 
na dachu samochodu - to tyl-
ko niektóre sytuacje, z któ-
rymi musieli zmierzyć się 
zawodnicy. W mistrzostwach 
Medtura rywalizowało 12 
jednostek ratowniczych z 
całej Polski. Byli wśród 
nich reprezentanci ochot-
niczych straży pożarnych, 
wodnego ochotniczego po-
gotowia ratunkowego, grup 
ratownictwa PCK i innych. 
Głównym celem mistrzostw 
było integrowanie służb ra-
towniczych, nawiązywanie 
nowych kierunków współ-
pracy, a przede wszystkim 
sprawdzenie umiejętności w 
nietypowych sytuacjach.

Dla uczestników przygo-
towano 12 specjalnych za-
dań, test sprawnościowy, 
test teoretyczny i zadania 
rozrywkowe.

Pomorskie Mistrzostwa 
w Ratownictwie Ochotni-

VII Pomorskie Mistrzostwa  w Ratownictwie

Medtura w Gniewinie
Strażacy ochotnicy z OSP w Redzie zwyciężyli w siódmych Pomorskich Mistrzostwach 

w Ratownictwie Medtura 2015 w Gniewinie. Zawody dostarczyły wszystkim emocji i po-
zwoliły sprawdzić umiejętności  ratowników.

czych Jednostek Ratowni-
czych zostały zorganizowane 
przez Grupę Ratownictwa 
PCK Wejherowo, działającą 

przy Oddziale Rejonowym 
PCK w Wejherowie i dzię-
ki wsparciu wielu instytucji 
m.in. Starostwu Powiatowe-

mu, Urzędowi Gminy Wej-
herowo, Urzędowi Gminy 
Gniewino, Urzędowi Miasta 
Reda, firmie Spencer.

Nie żyje Tomasz Bonarowski 

Ostatnia misja…
W ubiegłym tygodniu odszedł Tomasz Bona-

rowski - realizator, producent i muzyk. Miał 46 
lat. Jego śmierć przyszła za wcześnie. O wiele 
za wcześnie…

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, 
zostawia ślad po sobie, jego życie 
zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość...”

ko producent, realizator, 
muzyk sesyjny i inżynier 
dźwięku) m.in. z Myslovitz, 
Krzysztofem Krawczykiem, 
Comą, Big Day, Eweliną 
Flintą, Małgorzatą Ostrow-
ską, Markiem Piekarczy-
kiem, Martyną Jakubowicz, 
Makowiecki Band, Kumką 
Olik, Vaderem, Behemo-
them, Christ Agony, Pati 
Yang, Akurat i Yugopolis. 
Z Tomaszem Bonarowskim 

współpracował także Grze-
gorz Skawiński przy przebo-
jowych płytach grupy O.N.A 
i solowym materiale „Ostat-
nia misja” - ścieżka dźwię-
kowa do filmu o tym samym 
tytule w reżyserii Wojciecha 
Wójcika.

Łącząc się w bólu i żalu 
z najbliższą Rodziną, przyja-
ciele i znajomi oraz redakcja 
składają wyrazy najszczer-
szego współczucia. 

Książki
i rozmowa

Ks. Jan Kaczkowski z 
puckiego Hospicjum św. Oj-
ca Pio był gościem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie. We wtorkowe po-
południe w wypełnionej po 
brzegi bibliotece ksiądz opo-
wiadał m.in. o swoich książ-
kach i swojej chorobie.

Więcej na temat ciekawe-
go spotkania napiszemy w na-
stępnym wydaniu „Pulsu”.

Ekipy ratowników i organizatorzy tegorocznej Medtury na pamiątkowym zdjęciu.

Bilety dla Czytelników
Jak zwykle mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne 

podwójne zaproszenia na ENEMEF Noc Najlepszych Fil-
mów 2015 w Multikinie w Rumi na piątek 11 grudnia. 

Kto chce zdobyć bilety, powinien do jutra, 4 grudnia do 
godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na ad-
res:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF.

Do wylosowanych 3 osób odpiszemy.

ENEMEF: 

Noc najlepszych 
filmów 2015

ENEMEF: Noc Najlepszych Filmów 2015 to przegląd wy-
branych najlepszych filmów mijającego roku z czterech róż-
nych gatunków. Można będzie zobaczyć najlepszy thriller, 
najlepszy dramat, najlepszy film akcji oraz najlepszy film 
science-fiction. Zestaw filmowych hitów 2015 dostarczy moc-
nych wrażeń i doskonałej rozrywki na najwyższym poziomie.

W repertuarze maratonu znalazły się wybitne filmy: wi-
dowiskowy i wciągający film science-fiction „Marsjanin”, 
poruszający dramat „Młodość”, mocny thriller „Sicario” 
oraz arcydzieło kina akcji „Mad Max: Na drodze gniewu”.

ENEMEF: Najlepsze Filmy 2015 odbędzie się w piątek, 
11 grudnia 2015 r. w 29 kinach sieci Multikino, m.in. w 
Rumi, w Multikinie przy ul. Sobieskiego 14 A (Galeria Ru-
mia), tel. 58 731 38 10.

Maraton rozpocznie się o 22.00, a koniec nastąpi ok. 7.00 
rano. Więcej pod adresem http://www.enemef.pl
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Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

„Młodzi Artyści Wejherowscy w Filhar-
monii Kaszubskiej” to tytuł koncertu, który 
odbędzie się 12 grudnia o godz. 19.00. Uta-
lentowani muzycy z Wejherowa w najpięk-
niejszej sali w mieście pokażą, co potrafią.

A potrafią wiele, o czy przekonali słuchacze w Trójmie-
ście i w całej Polsce. Czas, aby usłyszeli ich wejherowianie.

Program koncertu będzie bardzo zróżnicowany. Publicz-
ność będzie miała okazje usłyszeć wiele ciekawych zestawień 
począwszy od fortepianu solo, przez utwory przeznaczone 
na głosy solowe, orkiestrę smyczkową oraz sekcję jazzową. 

W programie m.in. utwory Anny Rocławskiej, Michała 
Ciesielskiego oraz Tomasza Chyły. Wystąpią:Anna Ro-
cławska, Tomasz Chyła, Daniel Rudowski, Janusz 
Żak, Małgorzata Rocławska i Michał Ciesielski.

Głównym organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie 
Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej.  Do organizacji 
koncertu włączyła się również Filharmonia Kaszubska, Mia-
sto Wejherowo oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 

Wstęp na koncert jest wolny, ale bezpłatne bilety trzeba 
odebrać w kasach Filharmonii Kaszubskiej.

Młodzi zdolni wejherowianie

Zagrają 
i zaśpiewają

Grupa młodych wykonaw-
ców opowiada o swoich marze-
niach, a każda wyśpiewana 
nuta, każdy wytańczony takt 
jest tych marzeń spełnieniem. 
Na scenie zobaczymy pasję i 
entuzjazm, taniec i śpiew ja-
kiego nie znał polski teatr. 
Jest tam miłość, szaleństwo i 
młodość, a wszystko sprawia, 
że granica między teatrem 
a rzeczywistością staje się 
płynna. Gdzieś między fikcją 
a rzeczywistością uliczni graj-
kowie, śpiewacy i tancerze 
wystawiają na podziemnych 
peronach metra spektakl dla 
pasażerów. Jego twórcą i ani-
matorem jest Jan, dla którego 
metro jest domem, a under-
ground - sposobem na życie. 

Spektakl budzi sensację, 
a młodzi artyści otrzymują 
propozycję pracy w komer-
cyjnym teatrze. To opowieść 
o marzeniach i rozczarowa-

Znakomity musical „Metro”, wystawiany 
od 25 lat, 6 lutego 2016 roku zawita do ERGO 
ARENY na granicy Gdańska i Sopotu. Z oka-
zji swoich 25 urodzin artyści Metra zagrają, 
zaśpiewają i zatańczą w Trójmieście. Warto 
skorzystać z okazji zobaczenia ich. 

Z okazji 25. urodzin znakomitego spektaklu

Musical „Metro” w Trójmieście

niach, o pasji i zdradzie, o 
młodzieńczych ideałach i 
władzy pieniądza, a przede 
wszystkim to historia ro-
mantycznej miłości. 

Libretto i teksty piosenek 
napisały Agata i Maryna 
Miklaszewskie, autorem 
muzyki jest Janusz Sto-
kłosa, a scenografii Janusz 
Sosnowski. Scenariusz i cho-
reografię przygotował reżyser 
przedstawienia Janusz Jó-
zefowicz.

Prapremiera „Metra” od-
była się 30 stycznia 1991r. 
w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie. Ponad rok 
później, w kwietniu 1992 r. 
znakomity zespół J. Józe-
fowicza wystąpił w teatrze 
MINSKOFF na Broadwayu 
w Nowym Jorku.

Więcej informacji na stronie: www.musical-metro.pl oraz na profilu FB: https://www.facebo-
ok.com/MusicalMetro. Tam również dowiesz się, jak kupić bilety na musical.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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Projekt „Co nam w du-
szy gra”, realizowany przez 
Gminną Instytucję Kultury i 
Bibliotekę w Łęczycach zro-
dził się z potrzeby powrotu 
do czasów, w których rodzi-
na i sąsiedzi zasiadali w jed-
nej izbie. Kobiety wyszywały 
serwety, cerowały, darły pie-
rza, rozmawiały i śpiewały. 

- Chcieliśmy zainspirować 
mieszkańców gminy Łęczyce 
do takich właśnie spotkań. 
Do udziału w warsztatach 
zaprosiliśmy dzieci, młodzież 
i dorosłych. Działania arty-
styczne przeprowadziliśmy 
w siedmiu miejscowościach 
- mówi Hanna Mancewicz, 
dyrektor GIKiB. 

Kosze od
średniowiecza
Wśród warsztatów re-

gionalnych znalazło się ple-
cionkarstwo i malowanie na 
szkle. Warsztaty prowadzi-
li Maria i Czesław Hinc 
z  Kaszubskiego Centrum 
Szkolenia w Kościerzynie. 
Uczestnicy spotkania  wy-
konywali własnoręcznie ko-
szyki z korzeni sosny, mogli 
też poznać techniki wyplata-
nia koszyków na Kaszubach. 
Dowiedzieliśmy się, że ple-

Warsztaty Artystyczne w gminie Łęczyce

Co nam w duszy gra?
Plecionkarstwo i malowanie na szkle, decoupage, warsztaty lal-

karskie, śpiew oraz gra na instrumentach - tego wszystkiego mogli 
spróbować mieszkańcy gminy Łęczyce podczas Mobilnych Warszta-
tów Artystycznych „Co nam w duszy gra?”, zorganizowanych w sied-
miu miejscowościach. W zajęciach wzięli udział dorośli oraz dzieci.

cionkarstwo uprawia się na 
Kaszubach nieprzerwanie 
od średniowiecza. 

Słowiańskie 
Zadanice
Nietypowymi zajęciami 

było warsztaty lalkarskie. 
Lalki Zadanice, bo o nich mo-
wa, to słowiańskie lalki lu-
dowe, które - jeżeli wierzyć 
podaniom - spełniają marze-
nia. Uczestniczki zajęć nie 
szyły tych lalek, ale „mota-
ły” bez użycia igły z nitką i 
szpilek. Coś magicznego było 
w tych warsztatach… może 
to właśnie ta wiekowa, sło-
wiańska energia pomagała 
nam motać marzenia?  

Granie, śpiewanie
i malowanie
W międzyczasie odbywa-

ły się zajęcia śpiewu i wspól-
nej gry na instrumentach. 
Ta forma warsztatów naj-
bardziej przypadła do gustu 
dzieciom i młodzieży. Dzieci 
początkowo były zafascyno-
wane wszystkimi brzmienia-
mi instrumentów i głosów, 
po pewnym jednak czasie 
zaczęły wspólnie „brzmieć” i 
właśnie na tym najbardziej 
nam zależało.

Prawdziwe dzieła sztu-

ki powstały też przy okazji 
ozdabiania decoupage, ma-
lowania kubków i lnianych 
toreb. Mnóstwo radości spra-
wiliśmy dzieciom i dorosłym 
podczas malowania kubków. 
Każdy chciał, aby jego kubek 
był najciekawszy. Uczestni-
cy warsztatów z dumą pa-
trzyli na wystawę ich prac. 

Tego się nie kupi
za pieniądze
- Najważniejsze, że w 

tych działaniach byliśmy ra-
zem - dodaje dyrektor Han-
na Mancewicz. - Warsztaty 
przekonały wszystkich, że 
rzecz wykonana własno-
ręcznie ma zwielokrotnioną 
wartość, której nie można 
przeliczyć na pieniądze. Po-
dobnie, jak wspólnie spędzo-
ny czas i zdobywanie nowych 
umiejętności. 

Sponsorem projektu „Co 
nam w duszy gra?” Mobilne 
Warsztaty Artystyczne była 
firma Operator Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-
-SYSTEM S.A.

Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Staro-
sta Wejherowski i Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, 
a nagrody ufundowali: Sta-
rostwo Powiatowe w Wej-
herowie i Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Redzie.

W festiwalu wzięli udział 
uczniowie szkól gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych 
z powiatu wejherowskiego. 
W konkursie rywalizowało 
13 filmów z 8 placówek. 

Twórcy filmów oraz 
opiekunowie spotkali się z 
jurorami w ZSP nr 3 w Wej-
herowie, gdzie odbyły się 
prezentacje filmów i rozmo-
wy, a także warsztaty filmo-
we z operatorem Danielem 

Uczniowie zrobili filmy o uzależnieniach

Festiwal i warsztaty
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wejherowie 

we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zor-
ganizowała II Powiatowy Festiwal Krótkich Filmów o Uzależnie-
niach, promujący życie bez uzależnień.

Zaputowiczem oraz spotka-
nie na temat ogólnopolskie-
go programu „Profilaktyka a 
Ty” prowadzony przez Miko-
łaja Gajdę.

W obecności twórców i 
ich opiekunów, gości oraz 
uczniów ogłoszono werdykt i 

wręczono  nagrody, a także 
prezentowano filmy. 

Podczas tej uroczystości 
nastąpiło utworzenie pierw-
szego w Wejherowie PaTpor-
tu, zakończone wspólnym 
tańcem uczniów, nauczycieli 
i organizatorów. 

Wyniki festiwalu
I miejsce Dawid Zdrojewski - Zespół Szkól Ponadgimnazjal-

nych nr 3 w Wejherowie za film „Życie jest sztuką dokonywanie 
wyborów”.

II - Kamil Gołąbek, Mateusz Zioło, Michał Greń z ZSP nr 2 
w Wejherowieza film „Doczesność”

III - Kacper Frybezowski z ZSP nr 4 za film „Jestem online”
Wyróżnienie otrzymali: Alex Bulkowski Gimnazjum nr 4 w 

Wejherowie za film „Mocarz”, Nicole Kahlau, Agnieszka Ja-
strzemska i Patrycja Bolin z ZSP  nr 1 w Rumi, film „Sięgnąć dna”.

Fragmenty książek dla 
dzieci czytali uczniom pra-
cownicy administracji ośrod-
ka i goście z zewnątrz, m.in. 
dziennikarze „Dziennika 
Bałtyckiego” oraz „Pulsu 
Wejherowa”. W zrozumieniu 
tekstu pomagało dzieciom  i 
młodzieży jednoczesne tłu-
maczenie w języku migowym. 

Organizatorki akcji czy-
tania: Anna Świetlik-Ciba 
i Beata Piotrowska pod-
kreślają, że czytanie książek 
wpływa pozytywnie na roz-
wój dzieci, poszerza wiedzę, 
wzmacnia poczucie własnej 
wartości, ale także więź mię-
dzy dziećmi i dorosłymi. Czy-
tanie ułatwia naukę i pomaga 
odnosić sukcesy w szkole. 

Podczas akcji, zorgani-
zowanej 18 listopada, roz-
strzygnięto również konkurs 
plastyczny, zatytułowany 
„Nasza pani z biblioteki”. 

„Czytanie łączy pokolenia” to projekt, realizowany niedawno 
w bibliotece Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 
w Wejherowie dla Niesłyszących i Słabowidzących. W ramach ak-
cji odbyło się głośne czytanie książek w bibliotece, zarówno dla 
uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. 

Akcja w ośrodku dla niesłyszących

Czytanie łączy pokolenia

W kategorii klas I- III nagrody otrzymali Michał Popraw 
i Oskar Regliński.  W kategorii klas IV- VI panią z biblioteki 
najlepiej narysowali: Kacper Burchart, Grzegorz Franczuk, 
Patryk Pałkowski. Wśród gimnazjalistów nagrodzono Da-
stina Tarnoscha i Piotra Kiedrowskiego.



13

redakcja@pulswejherowa.pl 3 grudnia  2015

O G Ł O S Z E N I E

EDUKACJA

W finale olimpiady ry-
walizowały drużyny kilku 
szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu wejherowskie-
go Uczestnicy rozwiązywali 
test wiedzy, przedstawiali 
własne prezentacje audiowi-
zualne oraz odpowiadali na 
pytania jurorów. 

W jury zasiedli: pisarz 
Stanisław Janke (przewod-
niczący), Tomasz Fopke 
dyrektor Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej, Roman 
Drzeżdżon ze wspomnianego 
muzeum oraz Jerzy Hoppe z 
oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Rumi. Or-
ganizatorką konkursu była 
Małgorzata Zych, nauczy-
ciel I LO w Rumi.

Uroczystego otwarcia 
olimpiady dokonała dyrek-
tor ZSP nr 1 w Rumi Lucyna 
Penkowska oraz wicesta-
rosta  wejherowski Witold 
Reclaf.

Po pełnych emocji zma-
ganiach wyłoniono zwycięz-
ców olimpiady. Drużynowo I 
miejsce zajęła ekipa Zespołu 

Kaszubska kultura, historia regionu, język, tradycje i współczesność były tematem XVI 
Powiatowej Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, organizowanej co roku w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi (ZSP nr 1). Jak zwykle młodzież wy-
kazała się dużą znajomością swojego regionu.

Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 (I LO) w Rumi, 
drugie miejsce - ZSP w 
Redzie, a trzecie ZSP nr 2 
w Wejherowie (Elektryk). 

Drużyna z tej szkoły 
otrzymała także nagrodę 
za najlepszą prezentację 

na temat Kaszub.
Indywidualną na-

grodę zdobył również 
uczeń wejherowskiego 
„Elektryka” - Wojciech 
Skierka, który najlepiej 
napisał test z wiedzy o re-
gionie.                               AK.

Olimpiada w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi

Młodzież zna Kaszuby
Do Piaśnicy wyjechali wszyscy uczniowie  klas trzecich 

pod opieką wychowawców. Na miejscu dowiedzieli się wiele 
o historii tego miejsca i tragedii, która się wydarzyła w La-
sach Piaśnickich. Dzieci złożyły kwiaty i zapalały znicze na 
grobach, porządkowały też niektóre kwatery. 

- Wyjazd jest ważnym elementem planu wychowawczego 
szkoły, celem jest kultywowanie pamięci, szacunek, dbanie 
o miejsca martyrologii - mówi Aleksandra Klawitter-Po-
hnke, wicedyrektor szkoły. - Coroczne wycieczki do Piaśnicy 
możliwe są dzięki sponsorom, panu Mieczysławowi Ma-
kuratowi z firmy Trans Bus oraz radnemu Dariuszowi 
Kreftowi. Obu panom serdecznie dziękujemy.                AK.

Historyczna wycieczka

Dzieci w Piaśnicy
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w 

Wejherowie odwiedzili Las Piaśnicki, co sta-
ło się coroczną jesienną tradycją tej szkoły.

WYDARZENIA

 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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
 7  oraz  21 grudnia 2015 r.

R E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R



14

www.pulswejherowa.pl3 grudnia 2015

SPORT

Reprezentanci klubu - Michalina Kruszyńska, Wiktoria Dampc, 
Lena Kisielewska, Łukasz i Klaudia Gąsiewicz, Julia Mudlaf oraz 
Jonasz Wiącek zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach.

Pozostali zawodnicy godnie reprezentowali klub, a wielu z nich 
uplasowało się na drugich, trzecich miejscach. Wśród starszych za-
wodników Klubu Karate Wejherowo, Zbigniew Sobkiewicz wywal-
czył drugie miejsce, a Barbara Bijakowska i Piotr Zabrocki - trzecie. 

Z kolei podczas XIII Pucharu Polski w Kumite Drużynowym re-
prezentacja KKW (Aleksander Sobkiewicz, Sławomir Damps i Ma-
teusz Szklarski), zakończyła turniej na drugiej pozycji. Startowało 
466 zawodników z 21 klubów województw: pomorskiego, kujawsko-
-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego..

Michał Kruszyński

Po dwóch wygranych z 
zespołem WORWA Szarot-
ka Nowy Targ, unihokeiści 
„Ósemki” Wejherowo pra-
gnęli powiększenia zdobyczy 
punktowych w rozgrywkach 
Ekstraligi Seniorów. 

Rywalem naszych zawod-
ników był TKKF Pionier  
Jadberd Tychy. Spotkanie 
zaczęło się bardzo dobrze dla 
wejherowian. Już w 6. min. 
wynik otworzył L. Samson. 
Na drugą bramkę kibice cze-
kali do 19. min., kiedy to P. 
Łątkowski podwyższył na 
2:0. Niestety, jeszcze w I ter-

Piłkarze ręczni zespołu Tytani Wejherowo zo-
stali rozgromieni przez wicelidera II ligi GKS 
Żukowo, aż 11 do 30. 

Goście z Żukowa wykorzystywali każdą sytuację pod 
bramką wejherowian. Grali szybko i z koncepcją. Natomiast 
Tytani nie potrafili przejść obrony GKS-u i celnie strzelić. 

Tytani Wejherowo po tym pojedynku zajmują szóstą lo-
katę w tabeli. W następnym meczu nasza ekipa wyjeżdża do 
Gryfina na mecz z Energetykiem.

Od dawna gospodarze nie 
grali tak dobrze, ale gola na 
wagę zwycięstwa zdobył by-
ły piłkarz Gryfa T. Bejuk na 
chwilę przed końcem pierw-
szej połowy meczu. 

Wejherowianie wypra-
cowali kilka bardzo dogod-
nych sytuacji pod bramką 
Kotwicy, ale nie potrafili te-
go wykorzystać, natomiast 
goście i owszem, jedna ak-
cja wystarczyła. Druga poło-
wa meczu to nie zmieniony 
obraz gry. 

2015 rok gryfici kończą 
na mocnej ostatniej pozycji 
w tabeli. 

Trener P. Rzepka zapew-
nia jednak, że piłkarze cięż-
ko przepracują przerwę w 
rozgrywkach po to, aby wio-
snę zachować realne szanse 
na utrzymanie w II lidze. 

Tenis stołowy

Mistrzostwa powiatu
W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w Teni-

sie Stołowym wzięło udział 81 zawodniczek i zawodników z Gdań-
ska, Gdyni, Rumi, Redy, Rybna, Choczewa, Lęborka i Wejherowa. 

W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli:

Zawodnicy niepełnosprawni: 
1. Patryk Greszta - Wejherowo, 2. 
Adam Andrzejewski - Rumia, 3. Zbi-
gniew Skwarczyński - Wejherowo

Dziewczęta: 1. Katarzyna Płotka 
- Luzino, 2. Magdalena Płotka - Luzi-
no, 3. Jaśmina Socha - Gdynia

Chłopcy: 1. Damian Konkel - Ru-
mia, 2. Patryk Czoska - Rybno, 3. Ja-

Siostry Magdalena i Katarzyna Płotka, Jaśmina 
Socha i prezes ISS „START” Krzysztof Ruchalski.
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kub Wachowski - Rumia
Kobiety - open: 1. Magdalena 

Płotka - Luzino, 2. Katarzyna Płotka 
- Luzino, 3. Jaśmina Socha - Gdynia

Mężczyźni - open: 1. Radosław 
Orzęcki - Rumia, 2. Stanisław Czo-
ska - Rybno, 3. Krzysztof Szwemin 
- Reda.

Organizatorem zawodów było 
Integracyjne Stowarzyszenie Spor-
towe „START” Wejherowo.

Zawodnik klubu bokser-
skiego „Gryf” Wejherowo, 
Maciej Mathea wywalczył 
w Poznaniu wicemistrzo-
stwo Polski. 

W półfinale wygrał z za-
wodnikiem ze Stalowej Woli, a 
w finale po wyrównanym po-
jedynku przegrał z bardzo do-
świadczonym zawodnikiem z 
Bydgoszczy. 

Karate tradycyjne

Sukcesy w Gdańsku i w Pruszkowie
Na AWFiS w Gdańsku odbył się VI Puchar Pomo-

rza w Karate Tradycyjnym. Karate Klub Wejherowo 
zakończył rywalizację klubową, jako lider punktacji 
medalowej.

Unihokej. Ekstraliga UKS 

Ósemka górą
Po dwóch kolejnych zwycięstwach UKS Ósem-

ka z Wejherowa (na zdjęciu obok) awansował na 
pozycję wicelidera Ekstraligi Seniorów. 

cji goście zdobyli kontakto-
wą bramkę. W drugiej tercji 
zawodnicy „Ósemki” zdobyli 
jedną bramkę, a III tercja 
okazała się zwycięska dla 
podopiecznych G. Janiszew-
skiego. Ostatecznie nasi wy-
grali całe spotkanie 6:3 (2:1; 
1:0; 3:2).

Inny przebieg miał drugi 
mecz. W początkowej fazie 
spotkania w 10. min. wynik 
otworzył niezawodny K. Ba-
rzowski, jednak w 27. min. 
na tablicy wyników widniał 
rezultat 2:1 dla drużyny 
z Tychów. Wejherowianie 

wyrównali już w 29. min., 
a później w ciągu w ciągu 
3 min. zdobyli 3 bramki. W 
II tercji goście zdobyli trze-
cią bramkę, ale w III tercji 

wejherowianie zaaplikowa-
li przeciwnikom 4 bramki 
tracąc tylko jednego gola i 
zakończyli spotkanie wyni-
kiem 9:4 (1:1; 4:2; 4:1). 

Boks 
Wicemistrz 
Polski

Piłka nożna 

Na końcu
tabeli

W ostatniej kolejce 
rozgrywek II ligi Gryf 
Wejherowo przegrał 0:1 
z Kotwicą Kołobrzeg i 
pozostaje na ostatnim 
miejscu w tabeli.

Piłka ręczna 

Tytani rozgromieni
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  
ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:  
redakcja@pulswejherowa.pl   

  lub sms-em  na numer tel.:   606 101 502

R E K L A M A

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z 

nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

NIERUCHOMOŚCI
Dom w Wejherowie wolnostojący, 

działka 1202 m kw., sprzedam lub za-
mienię na dwa pokoje z kuchnią. 

Tel. 501 549 579
 * * *
Kupię kawalerkę lub małe mieszka-

nie na os. 1000-lecia i okolice. 
Tel. 782 993 120
 * * *
Sprzedam domek murowany, pię-

trowy, ocieplony, działka ogrodnicza 
486 m kw. Cena 38 tys. zł. 

Wejherowo, tel. 516 311 161
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhero-

wie, 39 m, wszędzie blisko, położone 
w dobrym miejscu. Tel. 695 363 779

 * * *
Kupię mieszkanie dwupokojowe na 

os. Harcerskim, Tysiąclecia lub Przyjaź-
ni, za gotówkę. Tel. 531 661 915

 * * *
Sprzedam przytulne mieszkanko 

2pokojowe 27 m2 z b. dużym balko-
nem i komórką na 3/3 piętrze, gotowe 
do zamieszkania. Cena 134 tys. zł. 

Tel. 573 280 760

WYNAJEM - ZAMIANA
Wynajmę garaż na okres zimowy. 

Os. Harcerska. Tel. 668 076 468
 * * *

Szukam mieszkania do wynajęcia 
2-pokojowego do 600 zł plus opłaty. 
Mogą być piece. W Wejherowie. Rodzi-
na 3-osobowa, pracująca, dziecko 5 lat. 

Tel. 512 172 704
 * * *
Zamienię mieszkanie 47 m na os. 

Chopina na małe. Tel. 511 874 564

SPRZEDAM
Laptop dla dzieci po niemiecku 20 

zł, książki dla dzieci duża ilość 10 zł, wa-
nienka dziecięca 50 zł, kocyki 2 szt. 35 
zł oaz telefon Ig. Samsung Nokia 20 zł. 

Tel. 517 901 308
 * * *
Pierścionek próba 958 srebrny po 

20 zł, bransoletka srebrna za 80 zł oraz 
worek zabawek (auta, pluszaki, kloc-
ki) 100 zł.  Tel. 517 901 308 

 * * *
Sprzedam kartę pamięci Micro SD 8 

GB za 10 zł. Tel. 784 808 700
 * * *
Fotelik samochodowy 0-13 kg, gra-

natowy - cena 50 zł. Łóżeczko dziecięce, 
sosna - cena 50 zł. Krzesełko do karmie-
nia na kółkach, zielone - cena 150 zł. 

Tel. 505 567 034
 * * *
Kojec z materacem BREVI, rowerek 

trójkołowy oraz nosidełko. 
Tel. 513 151 005

Ubranka na 3-12 miesiące firmowe 
(duża ilość) - cena 100 zł, pościel gratis 
oraz zabawki odkurzacz, mikser, czaj-
nik, naczynia 80 zł. Tel. 798 020 532

 * * *
Rower górski nowy w folii PIONIER 

26 koła z rama, błotniki, oświetlenie 
tył, przód, bagażnik, granatowo- biała 
perła, osprzęt shimano, możliwy trans-
port.  Tel. 883 750 153 

 * * * 
Sprzedam wózek Coneco flash , wi-

śniowo-czarny ładny, pojemnik na zaku-
py z dołu, folia, okienko z boku, GRATIS 
ubranka po urodzeniu 220zł, fotelik 43zł  
możliwy transport. Tel. 883 750 153

 * * *
Lodówka POLAR  149 cm , zamra-

żalnik z dołu osobno otwierany, szklane 
półki energooszczędna kl. A +, 3-letnia 
k/ Luzina  możliwy transport. 

Tel. 883 750 153
 

MOTORYZAC YJNE
Kupię tanio sprawne auto z auto-

matyczną skrzynią biegów, najchęt-
niej mercedesa. Tel. 518 846 236 
(Mariusz).  

PRACA
Poszukuję każdej racy fizycznej, 

sumiennie i uczciwie. Mam 4 dzieci 
i jestem w stanie pracować za jedze-
nie i parę groszy. Tel. 690 389 559

Szukam pracy przy opiece nad star-
szą osobą lub przy sprzątaniu. 

Tel. 790 720 594
 * * *
Zatrudnię pomocnika budowla-

nego z samochodem osobowym, z 
Wejherowa. Tel. 516 655 705

 * * *
Kobieta, 45 lat, przyjmie każdą pra-

cę dorywczą. Proszę o smsy na numer 
tel. 794 073 585

O G Ł O S Z E N I E

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki 
obok wejścia do biura ARTEX  w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice).
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