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Słuchacze wejherow-
skiego uniwersyte-
tu Trzeciego wieku 
YMCA wędrują po 
okolicach miasta ze 
swoim niestrudzo-
nym przewodnikiem, 
Edwinem Nawrockim. 
Z okazji Światowego 
Dnia Turystyki przy-
gotowali wystawę 
fotograficzną z cieka-
wych wycieczek.

wejherowo jest lau-
reatem konkursu 
„Samorząd równych 
szans 2011” za inicja-
tywy na rzecz włą-
czenia osób niepeł-
nosprawnych w życie 
lokalnych społeczno-
ści. Miasto, jako inwe-
stor, zostało też wy-
różnione w konkursie 
„Modernizacja roku” 
za modernizację bu-
dynku MOpS.
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wejherowscy piłkarze 
odnoszą kolejne zwy-
cięstwa, a Gryf-Orlex 
jest na szczycie tabeli 
III ligi. Ostatnio wy-
grali 1:0 w Dębnie z 
tamtejszym Dębem, 
a wcześniej pokonali 
2:1 Chemika police. 
wczorajszy mecz w 
ramach pucharu pol-
ski odbył się już po za-
mknięciu gazety.
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Tłoczno
w WCK 

Około 1200 osób odwie-
dziło budowę Filharmonii 
Kaszubskiej podczas Dnia 
Otwartego Budowy WCK. 
Wejherowianie zwiedzali, 
podziwiali, ale też oglądali 
pierwsze prezentacje na be-
tonowej, jeszcze „surowej” 
scenie. Można było zasiąść 
na chwilę w jedynym fotelu 
na sali widowiskowej, na 
której w przyszłości pojawią 
się 374 miejsca dla widzów.

Wiele osób chwaliło po-
mysł zorganizowania dnia 
otwartego na budowie, ale 
byli też mieszkańcy, któ-
rzy mieli nadzieję zobaczyć 
dużo więcej. 

Trzeba się jednak uzbro-
ić w cierpliwość, bo obiekt 
będzie gotowy w przyszłym 
roku.
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Biegiem
po puchar

W piątek 23 września 
odbędą się Ogólnopolskie 
Biegi Przełajowe o Pu-
char Prezydenta Miasta 
Wejherowa. 

Trasy ośmiu biegów w róż-
nych kategoriach wiekowych 
oraz biegu głównego w kategorii 
otwartej dla kobiet i mężczyzn 
wyznaczono w Parku Miej-
skim w Wejherowie. Początek 
zawodów o godz. 11.00 w amfi-
teatrze, a zapisy od godz. 9.30.  
Bieg OPEN kobiet i męż-
czyzn na 5 km rozpocznie się 
o godz. 12.25.

Celem imprezy jest popu-
laryzacja biegania, które jest 
najprostszą i najtańszą formą 
ruchu oraz aktywnego, zdro-
wego i sportowego trybu życia. 
Organizatorami biegów są: 
Klub Sportowy „Wejher”, Wej-
herowskie Centrum Kultury  
oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego.

Powstanie 
nowy kościół

W Wejherowie Śmie-
chowie, na terenie nie-
dawno erygowanej parafii 
pw. św. Karola Borome-
usza w przyszłym roku 
rozpocznie się budowa no-
wego kościoła. 

Przed tygodniem plac 
przy ul. Gryfa Pomor-
skiego został poświęcony 
przez arcybiskupa Sławo-
ja Leszka Głódzia. Me-
tropolita Gdański poświę-
cił też parafialny krzyż, 
który stanął w miejscu 
przyszłego kościoła.

W uroczystości uczestni-
czył proboszcz ks. Adam Ple-
skot, kapłani z innych para-
fii, władze miasta oraz wierni.

str. 8
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Za długoletnią wzorową służbę

Strażnicy z Wejherowa 
uhonorowani medalami

Wojewoda pomorski Ro-
man Zaborowski w imie-
niu Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego 
w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim  w Gdań-
sku odznaczył Srebrnymi 
„Medalami za Długoletnią 
Służbę” dwóch funkcjona-
riuszy wejherowskiej Stra-
ży Miejskiej, inspektorów: 
Macieja Gaffkę i Karola 
Szlagowskiego. 

Odznaczeni funkcjona-
riusze pracują w wejherow-
skiej Straży Miejskiej od 19 
lat. Mają za sobą 25-letni 
nieprzerwany staż pracy. 

„Medal za Długoletnią 
Służbę” został ustanowiony 
ustawą z dnia 8 stycznia 
1938 roku. Prawo do meda-
lu uzyskiwało się  z tytułu 
pracy w służbie Państwa i 
instytucjach publicznopraw-
nych. Odznaczenie zostało 
odnowione w 2007 roku. 
„Medal za Długoletnią Służ-

bę” jest nagrodą za wzoro-
we, sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z 
pracy zawodowej w służbie 
Państwu. Spotkanie woje-
wody z funkcjonariuszami 

było też okazją do rozmowy 
na temat bezpieczeństwa 
w Wejherowie oraz w woje-
wództwie.  W miłej atmos-
ferze wojewoda podzięko-
wał  za wkład włożony  w 

utrzymanie ładu i porządku 
publicznego. Właśnie woje-
woda, poprzez komendanta 
wojewódzkiego, sprawuje fa-
chowy nadzór nad strażami 
miejskimi i gminnymi.    ZH.

Nadmiar energii i alkoholu

Wandale zniszczyli 
wiatę autobusową

Funkcjonariusze wejhe-
rowskiej Straży Miejskiej, 
pełniący służbę wspólnie z 
policjantem z Komisariatu 
Policji w Wejherowie-Śmie-
chowie, zatrzymali trzech 
mieszkańców Lęborka po-
dejrzanych o zdewastowa-
nie wiaty przystankowej 
przy ulicy I Brygady Pan-
cernej WP w Wejherowie. 

Zatrzymani  wybili z 
wiacie przystankowej MZK 
dwie  szyby oraz  uszkodzili 
okienną  ramę wraz z szybą. 
Jeden ze sprawców miał na 

ciele widoczne uszkodzenia 
ciała, powstałe prawdopo-
dobnie przy wybijaniu szyb. 
Mężczyźni w wieku 24, 31 
i 33 lat  znajdowali się w 
stanie  nietrzeźwości. W wy-
dychanym powietrzu mieli 
ponad 2 promile alkoholu. 

Podejrzani trafili do poli-
cyjnej izby zatrzymań. Do-
chodzenie w tej sprawie pro-
wadzi Komenda Powiatowa 
Policji w Wejherowie. Za 
zniszczenie mienia spraw-
com grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 5.           ZH.

Wybory parlamentarne
Strażnicy zadbają o porządek 

Zgodnie z ustawą Ko-
deks wyborczy z 5 stycznia 
2011 roku, nad prawidło-
wym przebiegiem kampa-
nii wyborczej do Sejmu i 
do Senatu czuwać będzie 
m.in. Straż Miejska. 

Wejherowscy strażnicy 
zadbają o przestrzeganie 
ciszy wyborczej oraz o 
ład i porządek m.in. przy 
umieszczaniu plakatów 
wyborczych. Mandatem 
karnym od 20 do 500 zł 

ukarana zostanie oso-
ba, która umieści plakat 
lub hasło wyborcze na 
ścianach, przystankach, 
słupach , ogrodzeniach, 
urządzeniach energetycz-
nych i innych bez zgody 
właściciela lub zarządcy 
nieruchomości, obiektu 
albo urządzenia. 

Zabronionym jest 
umieszczanie plakatów i 
haseł wyborczych na urzą-
dzeniach mających wpływ 

na bezpieczeństwo, między 
innymi w ruchu drogowym 
(znaki, sygnalizatory). 

Legalnie umieszczone 
plakaty wyborcze chro-
nione są prawem. Jeśli 
Straż Miejska ujawni ich 
zrywanie, lub niszczenie 
- sprawca również ponie-
sie konsekwencje przewi-
dziane prawem i ukarze 
sprawcę mandatem ka-
rym do 500 złotych.

ZH

Chcesz zostać 

AGENTEM 
REKLAM

w PULSIE
WEJHEROWA?

Zadzwoń:
606-629-454

* naprawy bieżące
* blacharstwo i lakiernictwo
* konserwacja podwozia i profili zamkniętych
* wymiana płynów, klocków, itp.
* wymiana olejów i filtrów
* wymiana tłumików i amortyzatorów
* rozkręcanie/skręcanie Mercedesów Sprinter i VW Crafter
* przygotowanie do przeróbki na autobus 
   lub do lakierowania

AUTO NAPRAWA

84-239  Bolszewo, ul. Glińskiego 18
tel. 791-123-715, 785 073 187

BLASZKE

Po narkotykach do szpitala
19 września ok. godz. 

15.00 funkcjonariusze wej-
herowskiej Straży Miejskiej 
podjęli interwencję wobec 
dwójki nieletnich, dziwnie 
zachowujących się na tere-
nie jednej z wejherowskich 
szkół szkół. Okazało się, 
że  14-letnia dziewczyna i 
jej 17-letni kolega wspólnie 

zakupili za 30 zł tzw. skrę-
ta i wypalili go. Strażnikom 
udało się też ustalić osobę 
która nieletnim narkotyki 
dostarczyła.  

Na miejsce wezwano 
karetkę pogotowia, która 
zabrała ich na odtrucie do 
szpitala.

ZH.

R E K L A M A
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O TYM SIĘ MÓWI

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie przy: pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, dn. 
16 września 2011 r., wywieszono na okres 21 dni wy-
kaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 
Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do oddania 
w bezpłatne użytkowanie:

• dz. nr 377/4, 378, obr. 9, o łącznej pow. 1 238 m2, 
GD1W/00003353/7, poł. przy ul. Kochanowskiego w Wejherowie.

R E K L A M A

Budynek MOPS doceniony 

Nagroda za 
modernizację

Podczas piętnastej gali Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku na Zamku 
Królewskim w Warszawie, tytuł Finali-
sty Konkursu „Modernizacja Roku 2010” 
otrzymała wejherowska pracownia „Usłu-
gi Projektowe, architekt Wojciech Pomier-
ski” za „Modernizację budynku admini-
stracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskie-
go w Wejherowie”. 

W jubileuszowej edy-
cji konkursu oceniano 823 
obiekty, a w finale zna-
lazło się 106 budynków.  
Uczestniczący w uroczy-
stości prezydent Krzysztof 
Hildebrandt otrzymał dy-
plom uznania dla miasta, 
przyznany przez redakcję 
miesięcznika „Materiały 
Budowlane” – patrona me-
dialnego konkursu. 

W uzasadnieniu wyróż-
nienia napisano: „Zmoder-
nizowany  obiekt  wyróżnia 
się nie tylko nowoczesną 
architekturą i nowator-
skimi rozwiązaniami ma-
teriałowymi, ale również 
znaczną poprawą funkcjo-
nalności, co jest niezwykle  
ważne dla jego użytkowni-
ków” 

W minionych latach 
miasto Wejherowo było lau-
reatem tego konkursu: za 
modernizację ratusza, bu-
dynku administracyjnego 
Urzędu Miejskiego przy ul. 
12 Marca oraz remont Kal-
warii Wejherowskiej.

Celem konkursu „Moder-
nizacja Roku” jest promocja 
inicjatyw i dokonań dotyczą-
cych modernizacji i remon-
tów obiektów budownictwa 
mieszkaniowego, budyn-
ków użyteczności publicz-
nej, obiektów zabytkowych, 
obiektów przemysłowych i 
inżynieryjnych; obiektów 
szkolnictwa podstawowego, 
średniego i wyższego, obiek-
tów kultury, sportu, zdrowia 
i rekreacji oraz obiektów 
ochrony środowiska. 

Wejherowo laureatem konkursu obok Szczecina, Ciechocinka, Krakowa i Zakopanego

Miasto równych szans
Wejherowo zna-

lazło się w gronie 
15 miast, gmin i po-
wiatów z całej Pol-
ski, wyróżnionych 
tytułem „Samorząd 
równych szans 
2011”. Laureatów 
konkursu wybrano 
spośród samorzą-
dów, podejmują-
cych ciekawe ini-
cjatywy na rzecz 
włączenia osób nie-
pełnosprawnych 
w życie lokalnych 
społeczności.

Nagrody specjalne w sobotę
24 września br. w Hotelu Grand „Nosalowy Dwór” w 

Zakopanem, podczas gali Ogólnopolskiego Forum Inte-
gracji Społecznej nastąpi wręczenie statuetek, dyplomów i 
nagród specjalnych konkursu „Samorząd równych szans”.

Nagrody specjalne w tegorocznej edycji przyzna mi-
nister Elżbieta Radziszewska - pełnomocnik rządu do 
spraw Równego Traktowania, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz Polski Związek Głuchych. 

Zdobywcami statuetek i tytułu „Samorząd równych 
szans” 2011 zostały: Siemianowice Śląskie, Szczecin, 
Wejherowo, Ciechocinek, Dębica, Katowice, Kraków, 
Powiat Mielecki, Powiat Mrągowski, Powiat Policki, Ra-
cibórz, Radom, Świdnica, Tczew oraz Zakopane. 

Jednym z celów uchwalo-
nej przez Radę Miasta Wej-
herowa w 2005 r. „Strategii 
rozwiązywania problemów 
społecznych na lata 2006-
2012”  jest poprawa jakości 
życia mieszkańców miasta, 
a wśród zadań: dążenie do 
zapewnienia osobom nie-
pełnosprawnym możliwości 
pełniejszego funkcjonowa-
nia w społeczności.

LIKWIDACJA BARIER
- Staramy się prowa-

dzić politykę przyjaznego 
miasta. Jako priorytet w 
rozwiązywaniu problemów 
społecznych przyjęliśmy 
likwidację barier architek-
tonicznych w urzędach, 
instytucjach kultury, pla-
cówkach oświatowych oraz 
przestrzeni publicznej – 
mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – 
Tym bardziej cieszymy się, 
że Wejherowo znalazło się w 
gronie laureatów konkursu 
„Samorząd równych szans”.  

Jak podkreśla Bogdan 
Tokłowicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa, aby uła-
twić osobom niepełnospraw-
nym dostęp do kultury, 
oddano do użytku zmoderni-
zowany obiekt Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, w której działa bibliote-
ka cyfrowa, czytelnia inter-
netowa, skomputeryzowany 
punkt obsługi czytelników, 
a cały obiekt jest dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

URZĄD PRZEZ INTERNET
Kolejną inwestycją, 

przystosowaną dla niepeł-
nosprawnych mieszkańców 
Wejherowa jest zmoderni-
zowany budynek Urzędu 
Miejskiego przy ul. 12 Mar-
ca. Działa w nim elektro-
niczne biuro obsługi klien-
ta i elektroniczna skrzynka 
podawcza na platformie 
ePUAP . Zapewniło to zdal-
ny dostęp do urzędu, bez 
konieczności uciążliwego 
przemieszczania się, ale 
podczas osobistej wizyty w 
urzędzie osoby niepełno-
sprawne korzystają z róż-
nych udogodnień, takich 
jak podjazdy i windy. 

INTEGRACJA W SZKOLE
Budynek Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecz-
nej po modernizacji jest 
przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, zapew-
niając  im niezbędny kom-
fort obsługi.  

- W ramach wyrównywa-
nia szans w Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie, promu-
jącym kształcenie integra-
cyjne zlikwidowano bariery 
architektoniczne i zamonto-
wano dźwig – mówi Bogdan 
Tokłowicz. - Nowa siedziba 
centrum kultury w Wejhero-
wie, również zapewni pełną i 
stałą dostępność do kultury 
dla osób niepełnosprawnych.

ULICE I PARKINGI, 
Poza tym, w ramach 

„Rewitalizacji Przestrze-
ni Publicznej Śródmieścia 
Wejherowa” wszystkie ciągi 
komunikacyjne są przystoso-
wane dla osób niepełnospraw-
nych. Powstaną tam oznako-
wane miejsca parkingowe. 

Wejherowska komuni-
kacja publiczna jest przy-
jazna niepełnosprawnym 
mieszkańcom miasta. MZK 
posiada autobusy przysto-
sowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

AKTYWNOŚĆ WSPIERANA
Priorytetowo traktowa-

ne są działania z zakresu 
integracji społecznej po-
przez sport osób niepełno-
sprawnych. Integracyjne 
Stowarzyszenie Sportowe 
„START”, Polski Związek 
Głuchych, Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym oraz Polski 
Związek Niewidomych i 
inne organizacje są wspiera-
ne finansowo przez miasto.
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Prezentacja, konfrontacja i mobilizacja

Rock w amfiteatrze

Grupa „Lipali” była gwiazdą ósmego Open Air Rock Festiwalu

Po raz ósmy odbył się w Wejherowie 
Open Air Rock Festiwalu. Ta impreza, 
zorganizowana pod hasłem „Stop przemo-
cy i terrorowi” jak zwykle przyciągnęła do 
amfiteatru tłumy młodzieży. 

Na scenie wystąpiło 
sześć kapel rockowych, a 
największą atrakcją był 
zespół „Lipali”. Zastępca 
prezydenta Bogdan To-
kłowicz wręczył lidero-
wi zespołu Tomaszowi 
Lipnickiemu obraz olej-

ny, tradycyjnie fundo-
wany przez Prezydenta 
Wejherowa.

- Wysoki poziom, profe-
sjonalizm i bogaty program 
autorski – tak oceniła wy-
stępy na scenie Jolanta 
Rożyńska, dyrektor Wej-

herowskiego Centrum Kul-
tury. - Bardzo nas to cieszy, 
bo celem festiwalu jest pre-
zentacja, konfrontacja i mo-
bilizacja do dalszej pracy. 

Znakomicie wypadł wej-
herowski zespół „Prowe”, 
mający ogromny potencjał 
i oryginalność. Zespół po-
wstał dwa lata temu i łączy 
wyobrażenia muzyków na 
temat słowiańskiej muzyki 
korzennej z nowoczesnym 
brzmieniem w „ostrzejszej” 
formie. 
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KULTURA

Na festiwal do Włoch 
chór pojechał dzięki pomocy 
finansowej władz miasta, 
gminy i powiatu oraz spon-
sorów. Podczas niedzielnego 
koncertu dyrygent Marek 
Rocławski i prezes chóru 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
dziękowali prezydentowi 
Wejherowa, staroście wejhe-
rowskiemu oraz szefom firm, 
sponsorujących wyjazd. 
Szczególne podziękowania 
przekazali swojemu opie-
kunowi ks. prałatowi Tade-
uszowi Reszce (na zdjęciu), 
który wspiera zespół na 
każdym kroku i użycza sali 
na próby. 

Jak informowaliśmy 
w lipcu br. wejherowski 
chór znalazł się wśród 
laureatów tego konkursu. 
Koncert, na który zespół 
oraz ks. proboszcz, prałat 
Tadeusz Reszka zaprosili 
nie tylko melomanów, był 
muzycznym bukietem dla 
władz miasta i powiatu 
oraz dla sponsorów. Chó-
rzyści dziękowali im za 
finansowe wsparcie, dzię-
ki któremu mogli uczest-
niczyć w festiwalu. Jak 
zwykle stanęli na wyso-
kości zadania, a zadanie 
i wyzwanie było ogromne.

Jak powiedziała przed 
koncertem jedna z chórzy-
stek, festiwal „Seghizzi” 
w Gorizia jest prestiżo-

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z ECantores Veiherovienses wśród najlepszych chórów

Muzyczne szczyty

Wspaniały koncert Chóru „Cantores Veiherovienses” pod 
dyrekcją prof. Marka Rocławskiego odbył się w niedzielny 
wieczór w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie.  Mogli-
śmy wysłuchać m.in . tych utworów, których wykonanie zy-
skało uznanie jury 50. Międzynarodowego Konkursu Pieśni 
Chóralnej „Seghizzi” 2011 w Gorizia we Włoszech.

wym konkursem, w któ-
rym rywalizują najlepsze 
chóry (w tym  roku 20 z 
17 państw). Udział w nim 
jest dla śpiewaków speł-
nieniem marzeń, tak jak 
dla himalaistów wejście 
na Koronę Świata. Nagro-
da w tym festiwalu jest 
jak olimpijski medal.

Wielkim wyróżnieniem 
dla chóru było samo za-
kwalifikowanie (jako je-
dyny zespół z Polski) do 
udziału w konkursie. „Can-

tores Veiherovienses” miał 
niespełna cztery miesiące 
na przygotowanie, co ozna-
czało wiele godzin prób. 

W efekcie chór miesza-
ny z Wejherowa zdobył IV 
miejsce w kategorii muzy-
ki renesansowej, V miej-
sce w kategorii muzyki 
romantycznej oraz nagro-
dę za najlepsze wykona-
nie utworu polifonicznego 
kompozytora dworu d’E-
stów, związanego z mia-
stem Ferrara.             AK.

R E K L A M A
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AKTUALNOŚCI

Opóźnieni w rozwoju
Wrzesień tradycyjnie skłania do dyskusji o oświa-

cie. Wszak dziatwa rusza do szkoły. W tym roku do 
szkoły ruszyli też politycy. Szkoda, że tak późno.

Atmosferę polityczną podgrzały przepychanki i deklara-
cje polityków wokół podwyżki opłat za przedszkola, które – 
tak na marginesie - są pośrednio wynikiem ustawy przyjętej 
przez znakomitą większość posłów. Przyjętej, zanim nade-
szła kampania wyborcza, dodajmy.

Żenujący Premier
Żenująco wypadł Premier Donald Tusk, pohukujący na 

samorządy za podwyżki opłat w przedszkolach. Pan Pre-
mier był łaskaw zapomnieć, że sam do tego doprowadził. I 
nie chodzi mi wcale o zmianę ustawy, a o pieniądze, któ-
rych samorządy nie dostały. 

Wprowadzając niepotrzebne (nawet szkodliwe – o czym 
dalej), a kosztowne „reformy” oświaty autorstwa pani mini-
ster Katarzyny Hall, premier Tusk zapomniał o … pienią-
dzach. Sześciolatki w szkołach i inne pomysły rządu sporo 
samorządy kosztowały, a środków na to nie dostały. Pro-
wadzona od lat polityka rządu, polegająca na nakładaniu 
nowych obowiązków bez pieniędzy, w końcu musiała dopro-
wadzić do podwyżki opłat w przedszkolach. 

Pech chciał, że akurat tuż przed wyborami! 
W sumie to nawet dobrze, bo w tej podwyżce – jak w so-

czewce - widać nierozwiązane przez rząd problemy, a nawet 
jeszcze bardziej nawarstwione przez błędne decyzje. I może 
w końcu rozpocznie się na ten temat jakaś dyskusja. Przy-
najmniej do wyborów …

Samorządy po prostu nie mają już z czego dokładać 
do tej pseudoreformy oświaty i dlatego podnoszą opłaty 
za przedszkola. Kto przy zdrowych zmysłach wprowadza 
w czasie kryzysu kosztowne i niepotrzebne zmiany? To jest 
właśnie – a nie zła wola samorządów – prawdziwe źródło 
podwyżek. Wójt, burmistrz czy prezydent nie jest politycz-
nym samobójcą, aby dobrowolnie wprowadzać podwyżki! 
Jeśli jacyś politycy rządowo-sejmowi twierdzą – a były takie 
wypowiedzi – że miasta i gminy zarabiają na przedszko-
lach to znaczy, że urwali się z choinki. Samorządy w ten 
sposób jedynie nieco zmniejszają swoje dopłaty do przed-
szkoli. Mogłyby tego nie robić i nie podwyższać opłat, gdyby 
nie musiały finansować „reform” minister Hall. 

Żenująca „reforma”
Można by przełknąć te koszty „reform” , gdyby rzeczywi-

ście było po co, gdyby miały one sens. Tymczasem sześcio-
latki w szkołach to porażka. 

Okazuje się bowiem, że w tym roku w pierwszych kla-
sach szkoły podstawowej znacznie obniżono tzw. podstawę 
programową (np. nauka liczenia tylko do 20!), gdyż w tych 
samych klasach są dzieci 6. i 7. letnie i trzeba wyrównać 
poziom. Wyrównać w dół!  A większość dzieci (7-latki) trze-
ba teraz sztucznie opóźniać w rozwoju szkolnym, uczyć 
mniej, aby realizować ambicje pani minister do wprowa-
dzenia swojej reformy.  

Nie waham się tego napisać: to głupia i szkodliwa refor-
ma. Jak można kosztem dzieci coś takiego robić? Nie można 
było 6 i 7-latków osobno nauczać jak dotychczas? 

Od początku rodzice, nauczyciele i wielu fachowców mó-
wiło, że to bardzo kontrowersyjne wprowadzać tak małe 
dzieci do szkoły. Karmieni byliśmy przez rządową propa-
gandę zapewnieniami, że to dla dobra dzieci, bo poziom 
wzrośnie i trzeba reformę wprowadzić. Tymczasem w tym 
roku 7. latki nie będą uczyły się tego, czego uczyły się do-
tychczas i czego bez problemu nauczyć by się mogły! Będą 
opóźnione. 

Taką perspektywę na przyszłość zapewniają polskim 
dzieciom minister Hall i premier Tusk. O okłamywaniu ro-
dziców już nie wspomnę.

Żenująca propaganda
Premier ruszył autobusem po Polsce, aby się dowiedzieć 

więcej o życiu rodaków. Z samolotu bowiem niewiele widać. 
Szkoda, że nie wsiadł do autobusu dwa lata temu czy w 
zeszłym roku (wyborów do sejmu nie było). Może losy pol-
skiej oświaty potoczyłyby się inaczej. A tak to tylko żenująca 
propaganda. 

Chcę podkreślić, że te refleksje nie dotyczą wyborów. Nie 
był moim zamiarem puiblikowanie tekstu „wyborczego”. 
Termin publikacji wynika z atmosfery szkolnego września i 
ostatnich wypowiedzi polityków. Nie wiem czy inna partia, 
inni politycy zrobiliby coś lepszego dla edukacji naszych 
dzieci. Jednak obecna ekipa spaprała chyba wszystko co się 
dało. Łącznie z podwyżką VAT na podręczniki.

Anna Kuczmarska

W ratuszu 
o drodze 

Prezydent Wejherowa 
wraz z zastępcami spo-
tkał się w ratuszu z przed-
stawicielami zarządów 
Wspólnot Mieszkanio-
wych z Osiedla Fenikow-
skiego, w sprawie dojazdu 
na to osiedle. Firma Or-
lex zagroziła ostatnio, że 
zamknie fragment ulicy, 
stanowiący jej własność i 
będący drogą dojazdową 
na osiedle (pisaliśmy o 
tym szeroko w poprzed-
nim wydaniu „Pulsu”).

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt i jego zastępca 
Piotr Bochiński przedstawili 
mieszkańcom osiedla szcze-
góły porozumienia z 2005 
r. między władzami miasta 
a deweloperem w sprawie 
zobowiązań, wynikających 
ze zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego tego rejonu mia-
sta. Firma Orlex zobowiązała 
się  w tym porozumieniu do 
nieodpłatnego przekazania 
miastu (bez odszkodowa-
nia) wybudowanego przez 
siebie fragmentu drogi.  
Mieszkańcy wyrazili zdzi-
wienie, bowiem deweloper 
udostępnił im tylko pierw-
szą stronę porozumienia, 
gdzie mowa była tylko o 
zobowiązaniach miasta. 
Jak poinformowali prezyden-
ta mieszkańcy, deweloper 
oświadczył, że podjął tak dra-
styczne działania, bo miasto 
nie zezwala mu podjęcie bu-
dowy na terenach na przeciw 
osiedla Fenikowskiego. 

Wspomniane porozumie-
nie nie przewidywało takich 
planów, a prezydent nie widzi 
możliwości realizacji budow-
nictwa mieszkaniowego na 
terenach zagrożonych powo-
dzią. Dodajmy, że obecny plan 
miejscowy umożliwia reali-
zację rekreacyjnych terenów 
zielonych. Co ważne, jest to 
obszar chroniony ze wzglę-
du na środowisko naturalne.  
Prezydenci odpowiadali na 
pytania mieszkańców i zapew-
niali, że ich celem jest osią-
gniecie porozumienia z dewe-
loperem.                            AK.

U  W  A  G  A !!!
30 listopada 2011r. tracą ważność karty MOPS 

Wejherowo do bankomatów.
Wszystkie osoby, które do 30 października 2011 r. 

NIE podadzą numeru konta osobistego, 
będą miały wypłatę zasiłków za listopad w kasie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w dniach:

28 listopada - nazwiska na litery  A  - J
29 listopada - nazwiska na litery  K - O
30 listopada - nazwiska na litery  P  - Ż

KOMUNIKAT  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Wejherowie

PRZYPOMINAMY RODZICOM o konieczności 
dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjal-
nej o kontynuowaniu nauki przez dziecko.

Wobec braku takiego zaświadczenia wstrzymana 
zostanie wypłata świadczenia.

KOMUNIKAT  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Wejherowie

UWAGA RODZICE PIĘCIOLATKÓW

Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego przysługuje również 
na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, Wejhero-
wo, ul. Kusocińskiego 17.

Przedwyborcze wizyty

Politycy w Wejherowie

O G Ł O S Z E N I A

Jako pierwsi na rynku i wejherowskim  deptaku pojawili się przed-
stawicie partii Polska Jest Najważniejsza. Kandydaci wspierani przez 
poseł Elżbietę Jakubiak (startującą z nr 1), 10 września br. rozmawiali 
z mieszkańcami miasta, prezentując program wyborczy. Kilka dni póź-
niej gościł w Wejherowie były prezydent Aleksander Kwaśniewski z 
byłym premierem Leszkiem Millerem, a w ostatnią niedzielę, do Wejhe-
rowa zawitał poseł PiS, Jarosław Sellin, w towarzystwie popularnego 
dziennikarza Jana Pospieszalskiego.

Elżbieta Jakubiak w towarzystwie kandydatów do Sejmu, Dariusza Kuczmarskie-
go (pow. wejherowski) i Marka Makowskiego (Gdynia).

Elżbieta Jakubiak i po-
zostali kandydaci PJN do 
parlamentu wyjaśniali 
wejherowianom, dlaczego 
najważniejszą sprawą jest 
ochrona rodziny i wspiera-
nie rodzin wielodzietnych, 
co odzwierciedla się także 
w programie gospodarczym 
ugrupowania. 

- Rodzina jest kołem na-
pędowym rozwoju państwa i 
społeczeństwa – powiedzia-
ła Elżbieta Jakubiak, do-
dając, że państwo powinno 
wspierać rodziny z dziećmi, 

m.in. obniżając podatki dla 
rodziców. Chodzi też o za-
pewnienie odpowiednich 
usług edukacyjnych.

Sporo pytań i odpowie-
dzi dotyczyło finansów 
państwa i sposobów roz-
wiązania problemów eko-
nomicznych. 

- Potrzebny jest prosty 
system podatkowy, uprosz-
czenie procedur dla zakła-
dających firmy, równość 
podmiotów gospodarczych 
a także jednomandatowe 
okręgi wyborcze i zakaz fi-

nansowania partii z budże-
tu państwa - dodał Dariusz 
Kuczmarski, kandydat z 
powiatu wejherowskiego.

Aleksander Kwa-
śniewski i Leszek Mil-
ler spotkali się w ratuszu 
z zastępcami prezydenta 
Wejherowa, Bogdanem 
Tokłowiczem i Piotrem 
Bochińskim. Rozmawiano 
o sprawach samorządowych 
a były prezydent stwierdził, 
że miasto bardzo się zmie-
niło, oczywiście na korzyść.

AK.
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WYDARZENIA

Mieszkańcy Wejherowa na budowie nowego centrum kultury

Takiego obiektu jeszcze u nas nie było
Zainteresowanie budową nowej siedziby Wejherowskiego 

Centrum Kultury jest bardzo duże. Świadczy o tym liczba 
mieszkańców, którzy odwiedzili ten obiekt podczas Dnia 
Otwartego Budowy WCK. Z okazji zobaczenia inwestycji od 
środka i sprawdzenia, jak postępują prace budowlane, sko-
rzystało prawie 1 200 osób!

Urszula Krause i Stanisław Miotk są zadowoleni z budowy centrum kutury. Chęt-
nie skorzystają z jego oferty.

W niedzielne popołudnie 
11 września prezydent Wej-
herowa i pracownicy Wej-
herowskiego Centrum Kul-
tury zaprosili mieszkańców 
na plac budowy, na którym 
pojawili się licznie zarówno 
starsi wejherowianie, jak i 
młodzież. Były też całe ro-
dziny z dziećmi. 

Zapytaliśmy kilka osób o 
opinię na temat inwestycji i 
placówki, powstającej u zbie-
gu ulic Sobieskiego i Hallera.

DOBRY POMYSŁ
- To dobry pomysł, żeby 

pokazać mieszkańcom bu-
dowany obiekt i dobre roz-
wiązanie, aby w jednym 
miejscu działał teatr, kino, 
różne pracownie dla mło-
dzieży i dorosłych –  po-
wiedziała nam Urszula 
Krause. - Takiej placówki 
z prawdziwego zdarzenia 
na razie w Wejherowie nie 
było, ponieważ centrum 
kultury nie miało odpo-
wiednich warunków do 
rozwinięcia działalności. 
Cieszę się, że będzie tu sala 
kinowa, bo kina w mieście 
bardzo brakuje.

- Mam nadzieję, że będzie-
my mogli przychodzić tu, żeby 
zobaczyć coś ciekawego – do-
dał Stanisław Miotk, mąż 
pani Urszuli. – Już widać, że 
Wejherowie powstanie taki 
piękny, elegancki obiekt. Z 
ciekawością go dzisiaj obejrze-
liśmy i chętnie będziemy go 
odwiedzać w przyszłości.

W nowym centrum kultury znajdzie się:  
Sala wielofunkcyjna z 374 miejscami - przeznaczona na wystawianie spektakli te-

atralnych, baletowych, koncertów filharmonicznych i innych imprez, oraz kino
Galeria wystawiennicza
Pracownie - rzeźby, ceramiki i rękodzieła, plastyczna, fotograficzna, animacji 

komputerowej, studio nagrań
Sale prób - na których będą odbywały się zajęcia taneczne, baletowe, teatralne, 

muzyczne, wokalne
Sala konferencyjna i kawiarenka.

TO ZA MAŁO
Mniej zadowolony ze zwie-

dzania nowego WCK był Ja-
rosław Wejer, który przy-
szedł na budowę z rodziną.

- Jestem zawiedziony, bo 
pokazano nam tylko skrawek 
tej inwestycji. Miałem na-
dzieję, że będzie można wejść 
do większości pomieszczeń, 
a tu tylko jedna duża sala 
– powiedział pan Jarosław. 
– Poza tym sala widowisko-
wa wydaje mi się dość mała. 
Szkoda, że nie zaplanowano 
tu kilku sal kinowych. Tym 
bardziej, że w Wejherowie 
nie ma kina ani podobnych 
placówek rozrywkowych. To 
wszystko za mało, zwłaszcza, 
że wydano na ten obiekt duże 
pieniądze.

MŁODZIEŻ CZEKA
Siostry Michalina i 

Martyna Warda są bar-
dzo zainteresowane dzia-
łalnością nowego WCK i z 
niecierpliwością czekają na 
zakończenie inwestycji.

- Już wcześniej chodziły-
śmy na zajęcia do centrum 
kultury i cieszymy się, że 
bo zakończeniu budowy 
będziemy spotykać się w 
takim fajnym miejscu – 
mówi Martyna Warda. – To 
ogromny i efektowny budy-
nek, chociaż na razie jesz-
cze niewykończony.

-  Młodzież potrzebuje ta-
kiego miejsca, gdzie można 
się spotkać, a jednocześnie 
obejrzeć film, koncert i sa-

memu brać udział w różnych 
projektach – dodaje Michali-
na. – Dzięki temu można coś 
stworzyć, czegoś się nauczyć 
i rozwijać zainteresowania.

CHĘTNIE TU 
PRZYJDZIEMY

- Bardzo mi się podoba ta 
inwestycja, podziwiam, ile tu 
już zrobiono i jaki to ogrom-
ny, nowoczesny budynek. 
Uważam, że taki obiekt jest 
w mieście bardzo potrzebny 
– twierdzi Alojzy Szweda, 
wejherowianin od urodze-
nia, przedstawiciel starszego 
pokolenia mieszkańców. – 
Chętnie przyjdę tu na kon-
cert. Interesuje mnie zwłasz-
cza muzyka, m.in. operetka 
i występy chórów. Mam na-
dzieję, że zdążę skorzystać 
z koncertów w Filharmonii 
Kaszubskiej.

- Wcześniej w internecie 
mogłam obejrzeć projekt i 
wizualizację, a teraz chęt-
nie oglądam z bliska nowy 
obiekt – mówi Anna Jasiń-
ska-Gniech. – Ponieważ na 
co dzień pracuję z dziećmi, 
mam nadzieję, że nie za-
braknie w WCK ciekawych 
propozycji dla najmłod-
szych. Sama też chętnie 
przyjdę na koncert, przed-
stawienie lub wystawę. 

PIERWSZY KONCERT 
W FILHARMONII

Z okazji przypadających 
w tym czasie Europejskich 
Dni Dziedzictwa, młodzi ar-

tyści z WCK przygotowali 
spektakl „Miejsce i ludzie, 
formacja”, zaprezentowany 
tego samego dnia na placu 
Jakuba Wejhera.  

Druga część prezentacji 
odbyła się na scenie budo-
wanej Filharmonii Kaszub-
skiej. W surowych, betono-
wych wnętrzach przyszłego 
WCK wystąpili m.in.: Aga-
ta Bednarska – młoda 
tancerka ze Szkoły Bale-
towej w Gdańsku, pianista 
jazzowy i kompozytor Mi-
chał Ciesielski, utalento-
wana flecistka Natalia Łę-
ska – uzdolniona flecistka 
oraz Dawid Runtz – mło-
dy dyrygent  i kompozytor. 

Widzowie, którzy jako 
pierwsi mogli obejrzeć 
prezentacje artystyczne w 
tytm miejscu, wysłuchali 

także zespołu „Art’N’voice” 
i obejrzeli młodych aktorów 
z grupy teatralnej Wojcie-
cha Rybakowskiego. 

PODZIĘKOWANIA 
Po spektaklu zastępca 

prezydenta Bogdan Tokło-
wicz oraz dyrektor WCK 
Jolanta Rożyńska podzię-
kowali młodym artystom za 
występy na scenie budowa-
nego domu kultury. Kilka 
godzin wcześniej, dyrektor 
Rożyńska, prezydent Tokło-
wicz, a także Mirosław La-
demann, przewodniczący 
Komisji Oświaty Rady Mia-
sta dziękowali uczestnikom 
projektu „Magia Ulicy”. 
Dzieci i młodzież, uczestni-
czące w tym przedsięwzię-
ciu otrzymały pamiątkowe 
albumy, obrazujące ich 
udział w projekcie.

Jak podkreślają przed-
stawiciele władz miasta, 
nowoczesne wielofunk-
cyjne centrum kultury 
otwiera nowe szanse i per-
spektywy rozwoju życia 
kulturalnego i artystycz-
nego dla mieszkańców 
i wpisuje się w wizję 
Wejherowa jako miasta 
otwartego, atrakcyjnego 
oferującego mieszkańcom  
i turystom szeroką ofertę 
kulturalną i rozrywkową. 

Z wypowiedzi mieszkań-
ców wynika, że na taką 
ofertę bardzo liczą i jej po-
trzebują.

Anna Kuczmarska

Fotoreportaż z Dnia 
Otwartego na budowie 
WCK zamieszczamy na 

str. 13

Mieszkańcy mogli obejrzeć przyszłą salę widowiskowo-kinową, na której ustawio-
no jeden symboliczny na razie fotel. Bedzie ich w przyszłości 374.

Wkrótce stan surowy zamknięty
Zakończono już etap konstrukcyjny i zamontowano instalacje wodno-kanaliza-

cyjne oraz wentylacyjne. Realizowane są instalacje elektryczne i prace tynkarskie, 
a w najbliższym czasie planuje się prace wykończeniowe i zamknięcie stanu suro-
wego budynku. Oznacza to wstawienie okien i wykonanie szklanej elewacji. Planuje 
się też pokrycie dziobu łodzie elementami miedzianymi (budynek ma kształt statku 
lub łodzi).

Centrum, nazwane Filharmonią Kaszubską, ma być otwarte za rok. General-
nym wykonawcą inwestycji jest firma Mitex, a koszt budowy wynosi 48 mln zł. 

Miasto Wejherowo zdobyło na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych. 
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PARAFIE

POZBĄDŹ SIĘ 
ODPADÓW ZIELONYCH

Działania w tym zakresie rozpoczęliśmy 07 maja 2011 r. 
Od tego czasu w każdą sobotę w godz. od 1500 do 2000 
mogą Państwo pozbyć się tych odpadów w sposób uporząd-
kowany poprzez dostarczenie ich na bazę (wjazd od ul. Sta-
romłyńskiej) za symboliczną opłatą na pokrycie kosztów 
kompostowania (od 1 zł do 5 zł).
Nasi pracownicy służą pomocą w ich rozładowaniu. 

Dzięki Państwu  nasze środowisko jest czystsze. Za-
chęcamy do udziału w działaniach na rzecz czystości 
w mieście.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej http://www.zukwejherowo.pl   Znajdą tu Pań-
stwo wszelkie informacje na ten temat oraz inne zwią-
zane z naszą działalnością.

    Jarosław  Pergoł
    dyrektor ZUK

-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady 
   komunalne o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie 
   do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów 
   o pojemności 110 litrów.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
w WEJHEROWIE

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

OFERUJE:

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK

R E K L A M A

Uroczystość w Śmiechowie

Plac poświęcony

Przypomnijmy, że nowa 
parafia została wydzielona z 
dwóch macierzystych parafii 
– NMP Królowej Polski przy 
ul. Rybackiej w Wejherowie 
oraz Wniebowzięcia NMP 
przy ul. Gdańskiej w Redzie. 
Parafię pw. św. Karola Boro-
meusza przyłączono do deka-
natu wejherowskiego. Jest to 
druga parafia o tym tytule w 
Archidiecezji Gdańskiej. 

Jak wyjaśnił ks. Adam 
Pleskot, proboszcz nowej 
parafii, Karol Boromeusz 
był patronem chrzcielnym 
Jana Pawła II.

- Księdzu proboszczowi 
Adamowi Pleskotowi życzę 

Ks. abp. Sławoj Leszek Głódź oraz ks. proboszcz Adam 
Pleskot podczas spotkania z parafianami.

O erygowaniu nowej parafii w Wejherowie,  pod 
wezwaniem św. Karola Boromeusza, informowali-
śmy Czytelników w czerwcu br. Przed tygodniem 
przy ul. Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie odbyła 
się uroczystość, związana z planami budowy ko-
ścioła. 14 września br. w obecności wiernych, arcy-
biskup Sławoj Leszek Głódź poświęcił parafialny 
krzyż i plac kościelny. 

wielu sił i energii, niezbęd-
nej do zrealizowania nie-
zwykłego dzieła, jakim jest 
budowa kościoła – powie-
dział Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, uczestniczący w uro-
czystości. 

Wzięli w niej udział także 
proboszczowie i kapłani ze 
wszystkich wejherowskich 
parafii oraz zastępca pre-
zydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński, a także miesz-
kańcy Wejherowa.

Budowa kościoła przy ul. 
Gryfa Pomorskiego rozpocz-
nie się wiosną przyszłego 
roku.

Z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego

Odpust na Kalwarii
Odpust Podwyższenia 

Krzyża Świętego odbył 
się na Kalwarii Wejhe-
riowskiej w dniach 10-11 
września. Niedzielną sumę 
odpustową odprawił ojciec 
Piotr Nowak. 

W piątek i sobotę na 
Kalwarii odprawiono Dro-
gę Krzyżową. Wierni prze-
szli z kapłanem czternaście 
stacji, modląc się przy po-
szczególnych kaplicach. W 
sobotni wieczór pielgrzymi 
modlili się też wspólnie 
podczas mszy św. przed  
Kaplicą Trzech Krzyży. 
We mszy św. wzięła udział 
poseł Elżbieta Jakubiak 
z PJN, przebywająca tego 
dnia w Wejherowie.

Nasze zdjęcia pochodzą 
z nabożeństw, które odbyły 
się w sobotę 10 września.
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TURYSTYKA

Seniorzy na turystycznych szlakach
Rozmowa z Edwinem Nawrockim, prowadzącym od 5 lat 

sekcję turystyki pieszej w Wejherowskim  Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku YMCA 

- Znajomi i przyjacie-
le wiedzą, że turystyka to 
twoja pasja, ale dlaczego 
zostałeś wolontariuszem w 
naszym uniwersytecie?

- Propagowanie piękna 
ziemi wejherowskiej, a jedno-
cześnie aktywnego trybu ży-
cia daje mi dużą satysfakcję. 
Cieszę się, gdy moi podopiecz-
ni są zadowoleni z wycieczek, 
rajdów i prelekcji o tematyce 
turystycznej.

- Jak udaje ci się zachę-
cić seniorów do pieszych 
wędrówek?

- Najważniejsza jest at-
mosfera. Trasa nie może być 
męcząca, a najważniejsze, 
aby po zakończeniu wszyscy 
uczestnicy powiedzieli „szko-
da, że już się skończyło”. U 
wielu osób zaszczepiłem chęć 
wędrowania, a wyróżniający 
się uczestnicy zdobyli odzna-
kę – Turysta Senior z Certy-
fikatem.

Wystawa fotografii
27 września br. o godz. 

17.00 w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie (ul. 
Kaszubska 14) otwarta 
zostanie wystawa „Senio-
rzy na szlakach turystycz-
nych ziemi wejherow-
skiej”. Na zdjęciach będzie 
można zobaczyć uczestni-
ków wycieczek, organizo-
wanych przez Sekcję Tu-
rystyczną WUTW YMCA, 
a także ciekawe miejsca 
przez nich odwiedzane. 
Datę wernisażu nieprzy-
padkowo wyznaczono na 
27 września. Tego dnia 
obchodzony jest Światowy 
Dzień Turystyki.

Turystyka jest jedną z 
form poznawania ciekawych 
miejsc, służy poprawie samo-
poczucia, sprawności fizycz-
nej i zdrowotnej. 

- W tym roku, w Dniu Ja-
kuba Wejhera, otrzymałeś 
Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Wejherowa. 

- Jestem bardzo dumny 
z nagrody, która potwierdza 
celowość mojego działania dla 
dobra mieszkańców Grodu 
Wejhera. Szczególnie ważne 
jest to, że otrzymałem ją w 
czasie gdy obchodzony jest 
Europejski Rok Wolontariatu.

- Wyróżnienie zbiegło 
się to z jubileuszem 50-le-
cia działalności turystycz-
no –krajoznawczej.

- Tak, w tym roku minęło 
50 lat mojego wędrowania, 
a zaczęło się w Kole PTTK 
nr 19 w Centralnym Biurze 
Konstrukcji Okrętowych w 
Gdańsku.

Potem przez wiele lat, jako 
nauczyciel w Zespole Szkół 
Energetycznych w Gdańsku 
na Ołowiance prowadziłem 
Szkolny Klub Krajoznawczo-
-Turystyczny PTTK - PTSM 
„Błyskawica”. Do „Błyskawi-
cy” należeli uczniowie z róż-
nych klas szkoły zawodowej 
i technikum. Były również 
dziewczęta. Udział w impre-
zie turystycznej uzależniony 
był od pozytywnej postawy 
ucznia w szkole, popartej opi-
nią wychowawcy klasy. 

- Udział w zajęciach był 
zatem wyróżnieniem?

- W pewnym sensie tak. Z całą 
pewnością ta forma zajęć pozalek-
cyjnych była wszechstronną szko-
łą wychowania, kształtowania 
młodych postaw, koleżeństwa, 
dyscypliny, odpowiedzialności. 
Nasz klub zdobywał główne na-
grody i wyróżnienia, a szkoła cie-
szyła się dobrą opinią wypracowa-
ną przez uczniów. 

27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki

Niedługo się z nimi spo-
tkam, ponieważ w paździer-
niku organizuję II Rodzinny 
Zlot byłych członków Szkol-
nego Klubu Krajoznawczo-
-Turystycznego „Błyskawica” 
ZSE Gdańsk . Zlot odbędzie 
się w Wejherowie, pod ha-
słem „Jesień Wejherowska 
2011”.

- Nie tylko w tamtych 
latach, ale i później, w 
dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa zdobyłeś 
wiele nagród, dyplomów, 
odznak turystycznych, 
plakietek. Kolekcja za-
pewne jest duża.

- Jestem bardzo dumny 
ze swoich osiągnięć, których 
potwierdzeniem jest duża 
liczba odznak, plakietek, 
proporczyków. Wystawę mo-
ich zbiorów turystycznych 
prezentowałem podczas VII 
Zlotu Przewodników Miej-
sko–Terenowych i Pilotów 
Wycieczek województwa po-
morskiego w Wejherowie w 
2009 r. Następna prezenta-
cja miała miejsce w Klubie 
Garnizonowym Marynarki 
Wojennej na Oksywiu, pod-
czas przedkongresowego 
zjazdu pomorskich instruk-
torów krajoznawstwa. 

Wspomniane zbiory są 
również prezentowane na 
imprezach młodzieżowych

- „Ruszaj się, bo zardze-
wiejesz”- to hasło Sek-
cji Turystycznej WUTW 
YMCA, którą prowadzisz, 
wędrując z seniorami.

- Obok przyjemności zwie-
dzania, uczestnicy wycieczek 
robią coś dla siebie, dla wła-
snego zdrowia. mam nadzieję, 
że miło spędzają wolny czas. 

- Jestem tego pewna. 
Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów w pracy 
wolontariackiej.

Rozmawiała 
Alicja Orszulak

Konkurs fotograficzny 

Architektura sakralna 
Małego Trójmiasta  

Ciekawymi obiektami do oglądania i fotografowania 
są m.in. kaplice Kalwarii Wejherowskiej.

Podczas turystycznych wędrówek odkry-
wamy ciekawe miejsca, piękne krajobrazy i 
zabytki architektury, na ogół fotografując ta-
kie obiekty na pamiątkę. Można też wybrać 
się specjalnie w poszukiwaniu interesujących 
budynków, najlepiej sakralnych. Zdjęcia tych 
obiektów można wysłać na konkurs Stowarzy-
szenia „Kunszt” z Redy. Pozostał na to prawie 
miesiąc.

Konkurs  „Architektura 
sakralna Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego” - Ka-
lendarz na 2012 rok został 
zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie”, 
Stowarzyszenie Twór-
ców Sztuki i Rękodzieła 
Artystycznego „Kunszt” 
w Redzie oraz wydziały 
promocji Urzędów Miast 
Redy, Rumi i Wejherowa. 
Celem tego konkursu jest 
odnalezienie i udokumento-
wanie fotograficzne kościo-
łów, kapliczek, na terenie 
trzech miast - Redy, Rumi 
i Wejherowa. 

Zdjęcia nie muszą po-
chodzić z tego samego 
roku. Każdy z uczestników 
może zgłosić w konkur-
sie maksymalnie 12 zdjęć.  
Konkurs rozpoczął się dnia 
1 marca 2011. Termin nad-
syłania zgłoszeń miał upły-
nąć 10 września 2011 roku, 

lecz w związku z uszkodze-
niem serwera pocztowego 
organizatorzy przedłużają 
termin nadsyłania prac 
konkursowych do dnia 20 
października 2011. W 
wyniku przedłużenia ter-
minu składania prac zmia-
nom ulega również termin 
ogłoszenia laureatów i 
będzie to 25 październi-
ka 2011. Termin werni-
sażu zostanie ogłoszony 
odrębnym komunikatem. 
Prace należy nadsyłać na 
Internetową Galerię Stowa-
rzyszenia „Kunszt” na adres 
andra4@o2.pl  (ten adres 
jest chroniony przed spa-
merami, dlatego niezbędne 
jest włączenie Javascript.)  
Nagrodą będzie zamiesz-
czenie zdjęć podpisanych 
imieniem i nazwiskiem au-
tora w edycji kalendarza. 
Będą też oraz nagrody rze-
czowe. Szczegóły na: www.
kunsztreda.pl 
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KULTURA

Dni Dziedzictwa w wejherowskim muzeum

Od wystawy do warsztatów
Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 

2011,  w miniony weekend 17-18 wrze-
śnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubskiej w Pałacu Przebendowskich-
-Keyserlingków w Wejherowie odbyły się 
ciekawe imprezy. 

Stare maszyny drukarskie to atrakcja nie tylko dla dzieci. Ewa Miękicka i Joanna 
Cichocka prezentują Bostonkę –urządzenie do drukowania krótkich tekstów, na 
przykład zaproszeń lub ogłoszeń. Mogli je poznać uczestnicy niedzielnych warsz-
tatów w muzeum.

W sobotę dzieci i mło-
dzież rywalizowały w grze 
terenowej „Zabytki Wejhe-
rowa - kamieniami milo-
wymi historii miasta”, a po 
południu w pałacu otwar-
to wystawę fotograficzną  
„Dwory i pałace powiatu lę-
borskiego” . Odbył się także 
koncert duetu LIARMAN.

W niedzielę atrakcją 
dla dzieci były warsztaty 
czerpania papieru i pokaz 
druku, przy wykorzystaniu 
starych maszyn drukar-
skich. 

- To nie pierwsze i nie 
ostatnie tego rodzaju za-

jęcia – mówi Joanna Ci-
chocka, szefowa działu 
oświatowego w muzeum. – 
Zainteresowanie warszta-
tami jest duże, dlatego pla-
nujemy kolejne spotkania. 
Dzieci będą mogły same 
ułożyć czcionki i wydru-
kować własne teksty. Na  
niedzielnych warsztatach 
drukowały przygotowane 
przez nas teksty na ma-
szynie, zwanej Bostonką. 
Podczas Dni Dziedzictwa 
w muzeum przygotowano 
przysmaki kuchni kaszub-
skiej, a na stoisku można 
było kupić kaszubski miód. 

Pisarze wśród najmłodszych czytelników

Heweliusz i bajki

Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowiadań i wierszy. U dołu od lewej: Marcin Bryk-
czyński, Roksana Jędrzejewska-Wróbel i Anna Czerwińska-Rydel -pierwsza z lewej. 

Anna Czerwińska-Ry-
del,  autorka radiowych 
audycji muzycznych oraz 
książek dla dzieci opowia-
dała o planetach i gwiaz-
dach, prezentując konste-
lacje na niebie na ekranie 
telewizora. Skąd u pisarki 
wiedza z astronomii? Otóż 
A. Czerwińska-Rydel na-
pisała niedawno książkę 
„Wędrując po niebie z Ja-
nem Heweliuszem”. Opi-

sując ciekawe życie gdań-
skiego astronoma, sama 
dowiedziała się bardzo 
dużo o przedmiotach jego 
badań, a podczas spotkania 
w Wejherowie zaraziła tym 
tematem młodych czytelni-
ków. 

Roksana Jędrzejew-
ska –Wróbel, laureatka 
Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskie-
go rozmawiała z dziećmi 

o ich sprawach i proble-
mach, które porusza w 
swojej książce. Historie, 
które dzieją się na co dzień 
w szkole czy na podwórku 
zamienia w bajki z mora-
łem i wskazówkami, jak 
radzić sobie w relacjach z 
rówieśnikami lub dorosły-
mi, jeśli zdarzają się z tym 
problemy.

Poeta i tłumacz Mar-
cin Brykczyński czytał 

swoje wiersze dla dzieci. 
Mądre i pełne humoru 
utwory bardzo podobały 
się słuchaczom, a autor 

zabawnie opowiadał m.in. 
o swoim dzieciństwie, o 
marzeniach i o tym, jak 
powstają wiersze.

Wszystkie spotkania 
były bardzo ciekawe, a 
dzieci chętnie rozmawiały z 
gośćmi.                          AK

Troje autorów książek dla dzieci spotkało się z najmłod-
szymi czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie. 

Wystawa 
w pałacu

Jeszcze tylko do koń-
ca września w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie można obejrzeć 
wystawę „Jan Karnowski 
– sumienie ruchu kaszub-
skiego”. Twórcą wystawy 
jest Kazimierz Ostrowski, 
historyk i honorowy obywa-
tel Chojnic, któremu wspar-
cia przy realizacji projektu 
udzielili Burmistrz Brus i 
bruski oddział ZKP. Ekspo-
zycja gościła wczes niej m.in. 
w Sejmie RP.

Na kilkunastu planszach 
udokumentowano działalność 
sędziego, poety, historyka re-
gionu i ideologa ruchu mło-
dokaszubskiego - Jana Kar-
nowskiego (1886-1939). Jako 
poeta debiutował w 1910 r. 
tomem wierszy „Nowotné spi-
éwë”, wydanym pod pseudo-
nimem Wôś Budzysz. 

Jan Karnowski zajmował 
się publicystyką i dziennikar-
stwem, głosząc jedność Pomo-
rza z Polską. 

AD.
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WYDARZENIA

N A S Z   P A R T N E R

Dużo się działo w poprzednią niedzielę, zarówno na 
budowie nowego centrum kultury (zwiedzanie, wystawa, 
wręczanie nagród, a wieczorem występy), jak i na placu 
Jakuba Wejhera, gdzie można było obejrzeć piękne wido-
wisko o historii Wejherowa. 

Taniec, muzyka i narracja sprawiły, że wejherowski ry-
nek zamienił się w miejsce dramatycznych wydarzeń i dy-
namicznego rozwoju miasta. Spektakl przygotował Woj-
ciech Robakowski (scenariusz, scenografia i reżyseria), 
a muzykę napisał Cezary Paciorek.  Zarówno twórcy, 
jak i młodzi aktorzy zasłużyli na gorące oklaski widzów. 
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Brakuje autobusów MZK

Chodzi o brak autobu-
sów miejskich w tym rejo-
nie Wejherowa.

- Miasto się rozbudowuje, 
powstają nowe osiedla i wpro-
wadzają się tam nowi przyby-
sze, ale nie tylko młodzi ludzie 
z samochodami – pisze pani 
Elżbieta Janiak. – Na ul. 
Necla jest wybudowana jezd-
nia z zatoczkami dla autobu-
sów i tylko brak komunikacji. 

Najbliższy przystanek 
autobusowy znajduje się 

na ul. Rybackiej. Nasza 
Czytelniczka jest osobą 
pracującą i dojeżdża co-
dziennie do pracy, ale pro-
blem dotyczy także eme-
rytów, którzy, jak pisze E. 
Janiak „muszą dotrzeć do 
lekarzy i aptek, zrobić za-
kupy i potem je donieść do 
swoich mieszkań”.

O wyjaśnienie poprosi-
liśmy prezesa Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w 
Wejherowie.

- Komunikacja autobu-
sowa na ulicy Necla będzie 
mogła być zorganizowana po  
zakończeniu docelowego 
układu drogowego, który 
będzie umożliwiał regular-
ne przejazdy autobusom 
i możliwość zawracania – 
wyjaśnia Czesław Kordel, 
prezes MZK. –  Jesteśmy  
zainteresowani objęciem 
obsługą regularnej komu-
nikacji w tej część miasta, 
ale muszą być do tego przy-
gotowane ulice, umożliwia-
jące wprowadzenie ruchu 
autobusowego. Aktualnie 
brakuje tam pętli do posto-
ju i zawracania autobusów.

Do tematu budowy pętli 
dla autobusów w Śmiecho-
wie z pewnością wrócimy. 

Nasza Czytelniczka pięć lat temu prze-
prowadziła się do Wejherowa z Gdyni i 
zamieszkała na osiedlu przy ul. Necla na 
Śmiechowie. Zadowolona, jak pisze, z wybo-
ru miasta, którego piękno wciąż odkrywa, 
skarży się jednocześnie  na jeden problem. 

ZDANIEM CZYTELNIKÓW
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Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowa-
ne wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej 
dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i 
proponowanej wysokości miesięcznego czynszu. 

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standar-
dzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie wejherowskiego Zarządu Nierucho-
mości Komunalnych w wejherowie przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103.

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu  (58) 
677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

OGŁOSZENIA DROBNE

Prywatne ogłoszenia drobne (nie dotyczy ogłoszeń 
firm i zakładów) zamieszczamy bezpłatnie. 

Wystarczy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl  
lub sms-em na numer telefonu 606-101-502.

Wypoczynek i treningi

Obóz sportowy 

Zespoły z rocznika 1999 i 2000 WKS Gryf Wejherowo wzię-
ły udział w tygodniowym obozie sportowym w Świdnicy. 
Organizacja obozu, na który wyjechało 35 dzieci, była moż-
liwa dzięki rodzicom uczestników, a także dzięki wsparciu 
finansowemu Rady Miasta Wejherowa. 

Dotacja na „Akcję lato 
2011 ”, została przeznaczo-
na na zajęcia sportowe oraz 
pogadanki na temat dzia-
łań profilaktycznych prze-
ciw alkoholizmowi i innym 
patologiom.

O wyborze Świdnicy na 
miejsce wypoczynku mło-
dych piłkarzy zadecydowa-

ła świetna baza treningo-
wa miejscowego ośrodka 
sportu. Dzieci korzystały 
z pełnowymiarowych bo-
isk trawiastych, boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, bo-
iska do piłki plażowej i od-
krytego basenu.

Dodatkową atrakcją 
były wycieczki, a zwłasz-

cza wyprawa do Skalnego 
Miasta w czeskich Tepli-
cach. Nie bez znaczenia 
była również pogoda, któ-
ra tego lata nas nie roz-
pieszcza, ale podczas tygo-
dniowego pobytu naszych 
dzieci w Świdnicy dopisało 
słońce. 

TC.

PRACA

Podejmę od zaraz pracę 
jako operator wózków wi-
dłowych, pakowacz, pra-
cownik hali. Posiadam ak-
tualne badania lekarskie 
oraz książeczkę sanepidu. 

Jestem dyspozycyjny. Praca 
na 3 zmiany. Tylko poważne 
oferty tzn. stała praca na adres: 

waldi48-57@tlen.pl 
***

Kobieta zmotoryzowa-
na szuka pracy dorywczej 
w Wejherowie i okolicy 
kilka godzin w tygodniu  
(opieka, sklep, hurtownia, 
ogrodnictwo, restauracja). 

Tel.: 505-397-303
***

Starsza pani z doświad-
czeniem zaopiekuje się 
dzieckiem u siebie w domu. 

Tel.: 504-258-064
***

Roznoszenie ulotek (ro-
wer, motocykl). 

Tel.: 883-759-000

DOMY, MIESZKANIA, LOKALE

Dom w surowym sta-
nie, atrakcyjna lokaliza-
cja w Wejherowie. 

Tel.: 608-836-608
***

Wynajmę pokój ume-
blowany na Os. 1000-le-
cia. Cena do uzgodnienia.

Te.: 508-071-417
***

Poszukuję do wynajęcia 
pokoju z osobnym wejściem 
lub dwa pokoje umeblowane.

Tel.:  793-263-586
***

Samotny starszy pan 
poszukuje samodzielnego 
mieszkania w Wejherowie 

najchętniej kawalerkę. 
Tel.: 516 49 17 11

***
Działka budowlana. 

Gowino. 85 zł m2.
Tel.: 602-433-728

***
Poszukuję mieszkania 

na wynajem umeblowane-
go lub nie. Dla 2 osób doro-
słych i dziecka. Czynsz do 
600 zł + opłaty, bez kaucji. 

Tel.: 506-830-666
***

Sprzedam okazyjnie lub 
wynajmę mieszkanie z ca-
łym wyposażeniem, pokój 
i drugi z aneksem, 44 m, 
II piętro, centrum Wejhe-
rowa, nowe budownictwo. 

Tel: 510-343-667  
***

Wejherowo, mieszkanie 
na poddaszu kamienicy, 2 po-
koje z aneksem kuchennym 
umeblowanym. Mieszkanie 
obciążone, cena 59 tys. zł. 

Tel.: 790-504-474  
***

Sprzedam mieszka-
nie 2-pokojowe ,II pię-
tro , 43,5m2 Wejherowo os. 
1000-lecia.

Tel.: 608-619-599
***

Wynajmę mieszkanie – 
1 pokój, kuchnia, łazienka. 

Tel.: 880-00-25-46
***

Magazyn 80 m kw., 
wys. 3.20 m - do wynaję-
cia w Wejherowie. 

Tel. : 608-083-608

Sprzedam działkę ogrod-
niczą w Wejherowie. Domek 
murowany ocieplony c.o., 
studnia, łazienka. 33 tys. zł. 

Tel.: 793 263 586
***

Sprzedam mieszkanie 
na parterze, 3-pokojowe, 
na Osiedlu Harcerska. 

Tel.: 513-773-236
***

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe, II piętro, 43,5m2 
Wejherowo os. 1000-lecia. 

Tel.: 608 619 599

NAUKA

Korepetycje z fizyki i 
chemii, w tym uczę mate-
matyki. Wejherowo. 

Tel.: 58  677-01-50
***

Lekcje szwedzkiego.
Tel.: 781-830-808

MOTORYZACJA

Zamienię forda 1.8 die-
sel cruzier 92r. na spo-
kojnego kucyka dla osoby 
niepełnosprawnej. 

Tel.: 793-263-586

RÓŻNE

Bardzo pilnie proszę, 
jeśli ktoś ma wózek-spa-
cerówkę dla chłopca, w 
dobrym stanie bez braku-
jących części – przyjmie 
matka trojga dzieci. 

Tel.: 660-241-427

R E K L A M A

Sport niepełnosprawnych

Dwa medale Alicji

Wejherowianka, za-
wodniczka Integracyj-
nego Stowarzyszenia 
Sportowego START, na 
zawodach w tenisie sto-
łowym w Ostrawie ( Cze-
chy) zdobyła 2 medale.

W konkurencji  indy-
widualnej Alicja Eigner 
zdobyła brązowy medal 
zwyciężając w meczu o 
III miejsce 3:0 ( 11:6, 
11:8,11:9) swoją koleżankę 

z kadry narodowej Kata-
rzynę Marszal. W meczu 
półfinałowym nasza za-
wodniczka przegrała 3:0 ( 
12:14, 5:11, 5:11) z przy-
szłą zwyciężczynią Julią 
Owsiannikową (Rosja).

W konkurencji drużyno-
wej ( A. Eigner startowała 
wraz z warszawianką Ka-
tarzyną Marszal) Polska 
zwyciężyła  3:1 Australię i 
3:0 Taiwan. W meczu fina-

łowym Polki przegrały 2:3 
z Rosją ( A. Eigner zdobyła 
2 pkt.) zdobywając srebrny 
medal.

Bezpośrednio po za-
wodach w Czechach A. 
Eigner (wraz z kadrą Pol-
ski) wyjechała na kolejny 
turniej eliminacyjny do 
Igrzysk Paraolimpijskich 
Londyn, zorganizowany w 
Wielkiej Brytanii.      

L.L.

Po dobrych tegorocznych występach na turniejach eliminacyj-
nych do Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 w Słowenii, Wło-
szech, Holandii i Słowacji, kolejny świetny występ odnotowała 
Alicja Eigner. 
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 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

Zasiedli na fotelu lidera

Gryf wygrywa
Drużyna wejherowskie-

go Gryfa-Orlex zasiadła na 
fotelu lidera rozgrywek 
„Bałtyckiej” III ligi piłkar-
skiej. Stało się tak po wy-
granym 1:0 pojedynku z 
Dębnem w Dębnie. 

Puchar Polski
Wczoraj, 21 września 

na stadionie w Wejhero-
wie rozegrano pojedynek 
kolejnej rundy Pucharu 
Polski, w którym nasza 
drużyna spotkała się z li-
derem Ekstraklasy Koro-
ną Kielce. 

Niestety, mecz odbył się 
już po przesłaniu tego nu-
meru „Pulsu Wejherowa” 
do drukarni.

Pierwsza połowa meczu 
zakończyła się bez bramek. 
Piłkarze razili niedokładny-
mi podaniami, a większość 
akcji prowadzona była na 
środku boiska. Skuteczne 
zagrania można zliczyć na 
palcach jednej ręki. Przy 
tych nielicznych akcjach pod 
bramkami skutecznością 
wykazywali się bramkarze, 
szczególnie w jednym przy-
padku golkiper wejherowian, 
A. Duda

Na drugą połowę na mu-
rawę zamiast B. Tatarczuka 
wybiegł K. Wicki. Może nie 
było to najistotniejsze wy-
darzenie meczu, ale od tego 
momentu obraz gry zawod-
ników Gryfa zdecydowanie 
się zmienił. Zaczęli skład-
niej grać, rozgrywać piłkę i 
kontratakować. Niestety, na-
dal nie byli skuteczni. Kilka 
akcji powinno zakończyć się 
100-procentowymi bramka-
mi, ale skuteczniejszy okazy-
wał się bramkarz Dębna albo 
nasi pudłowali. 

Całe szczęście nadeszła 74 
minuta gry, w której wpro-
wadzony na drugą połowę 
G. Gicewicz wykorzystał do-
kładne podanie od M. Topor-

kiewicza i „załatwił” sprawę 
z korzyścią dla wejherowian.

Piłkarze z Dębna próbo-
wali doprowadzić do wyrów-
nania, ale bardzo czujnie 
grała cała defensywa Gryfa 
Wejherowo.

Dzięki temu zwycięstwu 
liderem III ligi „Bałtyckiej”, 
została ekipa Gryfa Orlex 
Wejherowo, która wyprzedza 
Orkana Rumia i Kotwicę Ko-
łobrzeg tylko lepszym bilan-
sem bramkowym.  

Skład Gryfa: Duda 
– Felisiak, Kostuch, 
Kochanek, Politow-
ski – Kołc, Szymański, 

Tatarczuk (46’Wicki), 
Gicewicz, Krzemiński – 
Toporkiewicz.

We wcześniejszym meczu 
(zdjęcie pochodzi z tego spo-
tkania) na Wzgórzu Wolno-
ści, rozegranym 10 września 
zawodnicy Gryfa pokonali 
2:1 Chemika Police. Do koń-
ca ważyły się losy zwycięzcy 
spotkania, gdyż bramki za-
częły padać dopiero na ok. 10 
minut przed kończącym spo-
tkanie gwizdkiem sędziego. 
Prowadzenie w 80 min. obję-
ła jednak drużyna z Polic, ale 
już 3 min. później wyrównał 
P. Kostuch. Na dwie minuty 

przed końcem spotkania M. 
Toporkiewicz strzelił gola na 
wagę trzech punktów.

R E K L A M A


