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Ukazuje się od 2011 roku

Profesor stanął w Luzinie

W Luzinie, w niedzielę 2 października odbyła się uroczystość ważna dla całego powia-
tu wejherowskiego i dla Pomorza. Upamiętniono tam postać prof. Gerarda Labudy, wy-
bitnego Syna Ziemi Wejherowskiej, historyka i mediewisty, który w tej wsi uczył się w 
szkole podstawowej. Teraz na swoją dawną szkołę Pan Profesor „patrzy” z cokołu usta-
wionego w centrum miejscowości. 

W obecności pocztów sztandarowych, mieszkańców gminy i powiatu wejherowskiego oraz wielu gości wy-
konaną z brązu rzeźbę odsłonili (na zdjęciu od lewej): minister Jarosław Sellin, marszałek pomorski Mie-
czysław Struk, wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius  
oraz syn ś.p. prof. Gerarda Labudy - prof. Aleksander Labuda.       Str. 4

W najbliższy weekend, w dniach 7-9.10 w Wej-
herowie odbędzie się pełen atrakcji FESTIWAL 
PRZYGODY WANOGA. Program Festiwalu obej-
muje pokazy filmów, slajdów, fotografii z podróży po 
świecie, relacje z podróży, rozmowy z podróżnikami, 
a także imprezy plenerowe.            Str. 13

Wanoga od jutra

W niedzielę 9 października przypada XVI Dzień 
Papieski, odbywający się pod hasłem „Bądźcie Świad-
kami Miłosierdzia”. Tego dnia odbędzie się ogólnopol-
ska zbiórka do puszek, przeznaczona na stypendia dla 
młodzieży uzdolnionej, potrzebującej wsparcia finan-
sowego na studiowanie.

Dzień Papieski

Zasłużeni 
dla powiatu

Medale „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” 
otrzymali: Longina Wysocka, Irena Piastowska, 
Zofia Meyer, Alicja Klinkosz, Józef Lanc, zespół 
,,Art’n’Voices” oraz Wejherowskie Stowarzyszenie 
„Rodzina Piaśnicka”. Nagrodą Remusa nagrodzono: 
Annę Rocławską-Musiałczyk, Ludwikę Wesser-
ling i Romana Drzeżdżona. Nagrodą Starosty Wej-
herowskiego „Bursztyny Gryf” uhonorowano ks. prof. 
Jana Perszona.                Str. 7

Podczas uroczystej Gali w ramach Dni 
Kultury Powiatu Wejherowskiego uhono-
rowano osoby, które swoją działalnością 
przysłużyły się upowszechnianiu kultury 
oraz przyczyniły się do ochrony dziedzic-
twa kulturowego i promocji regionu. 
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

STRAŻ MIEJSKA

Wypadki na drodze numer 6
W poniedziałek na drodze krajowej nr 6 w Wejherowie 

zderzyły się cztery samochody. W wypadku ucierpiały trzy 
osoby. Niebezpieczne zdarzenie miało miejsca na skrzyżo-
waniu „szóstki” z ul. Ofiar Piaśnicy. Najprawdopodobniej 
przyczyna były: brawura, nieostrożność, pośpiech. Jeden z 
pojazdów zatrzymywał się, ale niestety inne powpadały na 
siebie, bo kierowcy nie zachowali bezpiecznych odległości. 
W zdarzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe, ciężarówka i 
dostawczy. Trzy osoby przetransportowano do szpitala.

Parę dni wcześniej na DK nr 6 na wysokości przystan-
ku SKM Wejherowo Nanice późnym wieczorem, kierowca 
motocykla, najprawdopodobniej uderzył w przechodzą-
cą przez drogę w niewyznaczonym do tego celu miejscu 
63-letnią kobietę. 27-letni motocyklista i kobieta zginęli na 
miejscu wypadku. W tym miejscu regułą jest przechodzenie 
(przebieganie) przez „szóstkę” mimo, że nieopodal jest bez-
pieczny tunel dla przechodniów. 

We wtorek około południa na wysokości przystanku SKM 
Wejherowo Śmiechowo na zatrzymujący się na światłach 
samochód osobowy nissan najechał kierujący toyotą. Niko-
mu nic się nie stało, straty były niewielkie, ale błyskawicznie 
utworzył się zator drogowy na tym odcinku „szóstki”.

Droga do szkoły
W ramach realizowanego przez Straż Miejską programu 

„Bezpieczna droga do szkoły,” funkcjonariusze przeprowa-
dzili m.in. akcję sprawdzania stanu infrastruktury drogo-
wej oraz oznakowania przejść dla pieszych w obrębie szkół. 
Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego stwierdzono 
niewielkie nieprawidłowości. Wnioski złożono do Urzędu 
Miasta i szybko usunięto nieprawidłowości. 

Niebezpieczny przystanek
Straż Miejska otrzymała także zawiadomienie o niebez-

piecznym usytuowaniu przystanku MZK na ul. Roszczy-
nialskiego, gdzie słupek przystanku ustawiony był przed 
samym przejściem dla pieszych. Gdy dzieci wysiadały z au-
tobusu, narażone były na niebezpieczeństwo potrącenia 
przez kierowców omijających stojący przed przejściem dla 
pieszych autobus. 

Samo oznakowanie przejścia nie było widoczne dla kie-
rowców jadących za autobusem. Manewr omijania stojące-
go na przystanku autobusu, dokonywali wprost na przejściu. 

Skierowany do UM wniosek o poprawienie sytuacji zo-
stał sprawnie załatwiony.  Zmieniono organizacją ruchu a 
słupek przystanku MZK został cofnięty o ok. 55 metrów  w 
stronę cmentarza. 

Wypalał kable
Strażnicy ukarali mandatem karnym mieszkańca Wejhe-

rowa za wypalanie kabli w budynku gospodarczym na jed-
nej z posesji w obrębie dworca PKP w Wejherowie. Sprawca 
„wpadł” po anonimowym zgłoszeniu, że z jednego z budyn-
ków gospodarczych wydobywa się cuchnący i gęsty dym. 
Na miejscu okazało się, że po wypaleniu otuliny kabli, uzy-
skane miedziane przewody trafiały do punktu skupu złomu.

Ministerstwo Finansów 
analizując mechanizmy wy-
stępujące w szarej strefie 
odnotowuje coraz częstsze 
sygnały o nadużyciach wystę-
pujących na stacjach paliw. 

Jedną z najczęstszych nie-
prawidłowości  jest niewyda-
wanie paragonu fiskalnego 
nieuważnemu klientowi lub 
zbieranie nieodebranych 
przez klienta paragonów fi-
skalnych. Proceder ten mo-
że mieć dalsze konsekwencje 
polegające na wystawianiu 
tzw. „pustych” faktur na 
podstawie niewydanych lub 
nieodebranych paragonów 
fiskalnych. Uczestniczą w 
nim zarejestrowane i legalnie 
działające podmioty. „Puste” 
faktury to faktury niedoku-
mentujące rzeczywistych zda-
rzeń gospodarczych, mające 
na celu m.in. zawyżenie kosz-
tów w działalności gospodar-
czej oraz zwiększenie podatku 
naliczonego. 

Dokumenty te następnie 
są przekazywane „umówio-
nym” podmiotom prowadzą-
cym działalność gospodarczą 

Trwa akcja informacyjna Ministerstwa Finansów

Weź paragon ze sobą
Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informa-

cyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się nie wydawa-
nie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i nie zabieranie ich ze sobą w przypadku 
otrzymania. Kampania jest prowadzona od września do listopada 2016 roku.

Kampania „Weź paragon”  jest organizowana przez Mini-
sterstwo Finansów cyklicznie od 2002 roku. Jej celem jest 
uświadomienie Polakom roli paragonu fiskalnego i mini-
malizowanie negatywnych efektów nierzetelnego ewi-
dencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez 
przedsiębiorców. 

Duża grupa podatników sprzedających towary i świad-
czących usługi ma obowiązek ewidencjonowania obrotów 
na kasach rejestrujących. Część przedsiębiorców uchyla się 
jednak od obowiązku ich instalowania. 

Są również i tacy, którzy mimo tego, że posiadają kasę 
rejestrującą nie ewidencjonują wszystkich swoich obrotów, 
a powinni to robić za każdym razem. Tego typu nadużycia 
wpływają na uszczuplenie wpływów z tytułu podatku VAT, 
co ma negatywny wpływ na budżet państwa i w efekcie na 
kondycję i rozwój całego społeczeństwa będącego odbior-
cą usług finansowanych przez państwo, takich jak edukacja 
czy służba zdrowia. 

Po drugie zmniejsza to konkurencyjność uczciwego 
sprzedawcy lub usługodawcy, który rzetelnie płaci poda-
tek VAT. 

Po trzecie wreszcie takie zachowania przyczyniają się 
do powiększania szarej strefy i w efekcie osłabiają polską 
gospodarkę. 

w celu wygenerowania nie-
mających odzwierciedlenia 
w rzeczywistości kosztów 
działalności, a także niena-
leżnego podatku naliczone-
go. Takie działania godzą w 
uczciwych przedsiębiorców, 
którym trudniej jest konkuro-
wać z oszustami osiągającymi 
nienależne korzyści.   

- Chcemy uczulić podat-
ników na nadużycia związa-
ne z wyłudzaniem podatku 
VAT. Wystarczy, że każdy z 
nas tankując paliwo zabierze 
ze sobą paragon fiskalny, by 
zapobiec takim sytuacjom. 

Ważne jest dla nas nawiąza-
nie współpracy z branżą pa-
liwową, dla której również ta 
kwestia jest ważna. Dlate-
go partnerami kampanii są 
między innymi Polska Izba 
Paliw Płynnych oraz Pol-
ska Organizacja Przemysłu 
i Handlu Naftowego - mówi 
wiceminister finansów Le-
szek Skiba. 

W ramach kampanii uru-
chomiona zostanie zakładka 
na stronie www.mf.gov.pl 
poświęcona kampanii, w któ-
rej znajdą się m.in. materiały 
informacyjne do pobrania np.  
dla przedsiębiorców. Dzięki 
współpracy z organizacjami 
branżowymi: Polską Orga-
nizacją Przemysłu i Handlu 
Naftowego oraz Polską Izbą 
Paliw Płynnych, na stacjach 
benzynowych należących do 
ich członków pojawią się ma-
teriały informacyjne w po-
staci plakatów. Plakaty, a 
także plansze wyświetlane 
na monitorach będą widocz-
ne też w salach obsługi po-
datnika w urzędach i izbach 
skarbowych w całej Polsce. 
Na stronach www publiko-
wane będą banery kierujące 
na dedykowaną kampanii za-
kładkę. Uzupełnieniem kam-
panii będzie ogólnopolska 
akcja realizowana na wiel-
koformatowych ekranach 
wizyjnych rozmieszczonych 
w wybranych lokalizacjach 
na terenie całego kraju. No-
śniki umieszczone będą w 
miejscach o dużym natęże-
niu ruchu, szczególnie sa-

mochodowego. Kampania 
będzie prowadzona przy ak-
tywnym wsparciu rzeczni-
ków prasowych wszystkich 
izb skarbowych. Do współ-
pracy ministerstwo zaprosi-
ło także Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Policję.  Kampania skie-
rowana jest do ogółu kon-
sumentów i podatników, ze 
szczególnym naciskiem na 
kierowców. Ponadto skiero-
wana jest do przedsiębior-
ców i organizacji branżowych 
działających w sektorze pa-
liw płynnych. 

Działania informacyjne 
i edukacyjne są prowadzo-
ne równolegle do noweliza-
cji ustawy o VAT i akcyzie, 
stanowiącej tzw. pakiet pa-
liwowy. Nowe rozwiązania 
zdecydowanie ograniczą 
możliwość dokonywania 
oszustw podatkowych w 
obrocie wewnątrzwspólno-
towym i przyczynią się do 
zwiększenia legalnej sprze-
daży paliw oraz bezpieczeń-
stwa ich nabywców.

Ministerstwo apeluje, by 
w przypadku, gdy stwierdzi-
my, że sprzedawca nie wy-
daje paragonów lub zbiera 
wystawione i nieodebrane 
paragony fiskalne zgłośmy 
te nieprawidłowości na nu-
mer bezpłatnej infolinii: 800 
807 007 lub adres e-ma-
il: powiadom_podatki@
mf.gov.pl, które są prze-
znaczone m.in. do zgłasza-
nia nadużyć występujących 
na stacjach paliw.
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Mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a także wielu gości z Pomorza przyby-
ło w minioną niedzielę do Sanktuarium Piaśnickiego na coroczną uroczystość. Jak co roku, 
w pierwszą niedzielę października w Lesie Piaśnickim odbyła się  uroczystość patriotycz-
no-religijna w hołdzie ofiarom zbrodni, którą tam dokonano. W latach 1939-1940 Niemcy 
zamordowali tam około 12 tysięcy ludzi.

Hołd ofiarom zbrodni piaśnickiej

Modlitwa w lesie

Podczas tegorocznej uro-
czystości wojewoda po-
morski Dariusz Drelich 
odczytał list Prezes Rady 
Ministrów skierowany do 
uczestników uroczystości 
w Piaśnicy, w którym pre-
mier Beata Szydło na-
pisała m.in.: „Kaszubska 
Golgota jest symbolem nie-
wyobrażalnego okrucień-
stwa wobec człowieka i jego 
godności. Pokolenie ludzi, 
świadkowie  tej historii, po-
woli odchodzą. Nie może-
my pozwolić, aby prawda o 
tych wydarzeniach odeszła 
razem z nimi. Przekazujmy 
ją kolejnym generacjom”.  

Młodzież z Samorządowe-
go Gimnazjum w Bolszewie 
zaprezentowała wzruszają-
cy montaż poetycki złożony 
z utworów lokalnych twór-
ców. Odczytano Apel Pamię-
ci, a kompania honorowa 
Oddziału Zabezpieczenia 
MW w Gdyni oddała salwę 
honorową, po której delega-
cje władz rządowych, woje-
wódzkich i samorządowych, 
posłowie oraz  przedstawi-
ciele służb mundurowych, 
instytucji, organizacji spo-
łecznych i młodzieży, złoży-
ły wiązanki kwiatów u stóp 
Kaplicy Piaśnickiej. W niebo 
poleciały gołębie, wypusz-
czone przez hodowców z Wej-
herowa, Bolszewa i okolic. 

Najważniejszym ele-
mentem uroczystości 
była msza św. pod prze-
wodnictwem ks. bpa 
Wiesława Szlachetki.

Kustosz Sanktuarium Piaśnickiego ks. dziekan Daniel No-
wak poinformował, że w tym roku miejsce to odwiedziło ok. 
10 tys. pielgrzymów, a swoje wizyty w Piaśnicy zapowiadają 
kolejne grupy pielgrzymów z całej Polski. 

Punktem kulminacyjnym tego wieczoru był „Konkurs 
jednego wiersza”, który uświetnił wczorajsze wydarzenie, 
a laureatami zostali: miejsce I ex aequo Anna Michowska, 
Marcelina Majer oraz Daniela Polesik, miejsce II Jaro-
sław Kierznikowicz, miejsce III Adam Dąbrowa-Klein.

Wydarzeniu towarzyszył koncert poezji śpiewanej w wy-
konaniu Andrzeja Marczyńskiego. 

Z okazji XII Dni Kultury Powiatu Wejherow-
skiego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie odbyła się promocja Antologii po-
etów i satyryków „Ziemio moja…” zeszyt VI 
oraz spotkanie z Mirosławem Odynieckim – po-
etą i redaktorem zbioru. 

Antologia

Poezja i satyra

Pielgrzymi w Piaśnicy

Album zawiera 100 zdjęć fotoreporterów i z domowych al-
bumów oraz 80 wspomnień osób świeckich, nie tylko wierzą-
cych - to opowieść o wieloletnim Metropolicie gdańskim, ale 
i o Kościele, o Polsce, o wartościach, wreszcie o nas samych. 

Album o Arcybiskupie 

Premiera
Europejskie Centrum Solidarności  oraz 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie zapraszają na 
promocję albumu „GOŚĆ. ARCYBISKUP TA-
DEUSZ GOCŁOWSKI”, 9 października (nie-
dziela) o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum.

Organizatorem uroczy-
stości była Gmina Wejhero-
wo, a współorganizatorami 
byli: Parafia Chrystusa Króla 
w Wejherowie, Miasto Wej-
herowo, Gmina Krokowa, 
18 Wojskowy OG, Batalion 
Dowodzenia MW, Stowa-
rzyszenia Rodzina Piaśnicka 
i Komitet Opieki nad Mogi-
łami Piaśnicy.

O zbrodni piaśnickiej mó-
wił ks. bp W. Szlachetka: 

- W tym lesie funkcjona-
riusze SS bestialsko zamor-
dowali ponad 12 tys. ludzi. 
To z rąk tych, którzy odrzu-
cili Boga i jego prawa, ginę-
li tu przedstawiciele polskiej 
elity intelektualnej i poli-
tycznej, działacze społeczni, 
duchowni, siostry zakonne, 
a wśród nich błogosławio-
na s. Alicja Kotowska, ginęli  
urzędnicy państwowi i na-
uczyciele, działacze polonijni 
z Wolnego Miasta Gdańska,  
ekonomiści i przedsiębiorcy, 
prawnicy, lekarze, dziennika-
rze, artyści, marynarze i żoł-
nierze Wojska Polskiego. W 
lasach piaśnickich ginęły też 
całe rodziny.

Hołd ofiarom tragedii w Piaśnicy złożył m.in. prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i skarbnik miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.
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Rok 2016 został uchwalony przez Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie Rokiem Gerarda Labudy. W Wejherowie po-
wstanie książnica profesora. Najpierw jednak odsłonięto 
pomnik wybitnego Kaszuby w Luzinie, bo profesor właśnie 
tam rozpoczął swoją edukację.

W uroczystym odsłonięciu pomnika prof. Gerarda Labudy, 
poprzedzonym mszą św. w kościele  pw. św. Wawrzyńca w Lu-
zinie, uczestniczyli m.in.: poseł Jarosław Sellin - sekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
posłowie Jan Klawiter i Janusz Śniadek, senator Kazi-
mierz Kleina, marszałek pomorski Mieczysław Struk, sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius, przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki, radni powia-
towi i gminni, wójtowie Lini i Szemuda, burmistrz Redy oraz 
sekretarz Miasta Wejherowa. Obecny był syn prof. G. Labudy 
- prof. Aleksander Labuda. 

W uroczystości wzięły udział liczne delegacje Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, Chór Lutnia i Orkiestra Dęta z Lu-
zina, przedstawiciele OSP z Luzina, Milwina i z Zelewa, lokal-
ni działacze, mieszkańcy Gminy Luzino, liczni goście, a także 
dzieci i młodzież szkolna.

Gospodarzem uroczystości był wójt Luzina Jarosław We-
jer, a prowadził ją Krzysztof Bober - członek Komitetu Bu-
dowy Pomnika Profesora Gerarda Labudy.                     AK.

Kwiaty pod pomnikiem profesora G. Labudy złożyli m.in. samorządowcy powiatu 
wejherowskiego, miasta Wejherowa, gminy Linia, gminy Szemud i miasta Redy.

Hołd słynnemu Synowi Ziemi Wejherowskiej oddali także uczniowie Gminazjum im. 
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie z dyrektorem Kazimierzem Bistroniem.

Akt erekcyjny podpisywały kolejno osoby, zasłużo-
ne dla zrealizowania inicjatywy powstania pomnika. 
Dokument podpisał także syn profesora G. Labudy, 
prof. Aleksander Labuda. Obok stoi wójt Gminy Luzino, 
Jarosław Wejer.

Przy pomniku prof. G. Labudy wartę pełnili luzińscy 
harcerze, którzy licznie uczestniczyli w uroczystości.

Pomnik autorstwa dr Tomasza Sobisza został wykonany 
w skali 1:1 z najwyższej próby brązu. Rzeźba kosztowała oko-
ło 90 tys. zł. Przysłowiową „cegiełkę” na jego budowę dołoży-
ło 50 darczyńców z Polki, i z zagranicy, a także 14 instytucji.

W centrum Luzina w niedzielę 2 października odsłonięto pomnik profesora Gerarda La-
budy. To pierwszy pomnik profesora w Polsce, stanowiący hołd dla wybitnego mediewisty, 
autora książek o historii Pomorza i Kaszub, Syna Ziemi Wejherowskiej, który do szkoły 
podstawowej uczęszczał w Luzinie i w tej wsi na cmentarzu spoczywa.

Pamięć o wybitnym Synu Kaszub i Ziemi Wejherowskiej

Pomnik profesora Labudy 
stanął w centrum Luzina

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa



5

redakcja@pulswejherowa.pl 6 października 2016

AKTUALNOŚCI

Uroczyste podpisanie 
umów odbyło się 26 wrze-
śnia br. w sali Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie.  Umowy do-
tyczyły dofinansowania ze 
środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
projektów z powiatu wejhe-
rowskiego z zakresu dróg 
lokalnych. W ramach kon-
kursu, ogłoszonego przez 
Zarząd Województwa Po-
morskiego, do samorządu 
wpłynęło 186 projektów na 
realizację projektów z za-
kresu „budowy lub moder-
nizacji dróg lokalnych”. 

Do oceny merytorycznej 
zakwalifikowało się 175 
projektów, w tym z powiatu 
wejherowskiego - 20 wnio-
sków na kwotę dofinanso-
wania ponad 17 mln zł. Na 
realizację projektów „drogo-
wych” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, województwo pomor-
skiego dysponuje kwotą 21 
mln euro. 

W wyniku rozstrzygnię-
tego konkursu i dostępnej 
alokacji możliwe jest sfi-
nansowanie 76 projektów, 
w tym 11 z powiatu wejhe-
rowskiego, których dofinan-
sowanie wyniesie ponad 8 
mln 100 tys. zł. Dofinan-
sowanie otrzymają: Gmi-
na Linia, Gmina Łęczyce, 
Gmina Luzino, Powiat Wej-

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski, a także starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Witold Reclaf 
oraz wójtowie gmin: Łęczyce, Linia i Luzino podpisali umowy z zakresu „Budowy dróg 
lokalnych” dla beneficjentów powiatu wejherowskiego. Podczas tego spotkania samorzą-
dowcom z powiatu wejherowskiego wręczono także decyzje o dofinansowaniu projektów 
edukacyjnych z RPO WP.

Projekty edukacyjne
 Z terenu powiatu wejherowskiego wsparcie 
otrzymały projekty następujących gmin:
Gmina Choczewo - wartość ogółem: 1 279 430,64 zł
Gmina Linia - wartość ogółem: 1 776 166,27 zł
Gmina Szemud - wartość ogółem: 2 445 521 zł
Gmina Wejherowo - wartość ogółem: 2 487 500,03 zł
Gmina Miasto Reda - wartość ogółem: 1 850 229,06 zł
Gmina Miejska Rumia - wartość ogółem: 2 666 758 zł

herowski, Gmina Gniewino 
(Gmina Gniewino podpisze 
umowę w innym terminie).  

Podczas spotkania w 
wejherowskim muzeum 
marszałkowie wręczy-
li ponadto przedstawicie-
lom sześciu samorządów 
z powiatu wejherowskie-
go decyzje o unijnym dofi-
nansowaniu projektów ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 z zakre-
su Jakości Edukacji Ogól-
nej. Przeprowadzone przez 
wszystkich beneficjentów 
diagnozy pozwoliły trafnie 
i kompleksowo wskazać po-
trzeby uczniów, nauczycieli 
oraz szkół. 

Wsparcie obejmować 
może m.in. przygotowanie 
do dalszych etapów kształ-
cenia i poruszania się na 
rynku pracy, rozwijanie 
kreatywności i innowa-
cyjności wśród uczniów, a 
także doskonalenie kom-
petencji zawodowych na-
uczycieli. Dofinansowanie 
przeznaczone zostanie rów-
nież na wyposażenie pra-
cowni szkolnych w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia 
zajęć przy wykorzystaniu 
technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Na tere-
nie powiatu wejherowskiego 
doposażonych zostanie 40 
szkół. 5804 uczniów obję-

Powiat Wejherowski otrzyma dofinansowanie ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo 
- Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek. Koszt inwe-
stycji to prawie 4 mln 100 tys. zł, z czego 2 mln 600 tys. zł 
pokryje unijna dotacja. 

Pieniądze otrzyma także dziesięć projektów z gmin po-
wiatu wejherowskiego, po cztery z gminy Linia i Łęczyce 
oraz po jednym z gminy Luzino i Gniewino.

 Głównym tematem obrad było przedstawienie działań 
samorządu wojewódzkiego na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu i poprawy infrastruktury kultury. 

Podczas sesji prezentację na temat dziedzictwa kulturo-
wego powiatu wejherowskiego przedstawiła Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. Zastępca prezydenta miasta 
Wejherowa Beata Rutkiewicz przedstawiła prezentację 
„Wejherowo - dobre miejsce do mieszkania i zwiedzania”. - 
Jest wiele powodów, dla których warto przyjechać do Wejhe-
rowa. Mamy Kalwarię Wejherowską i inne piękne zabytki, 
Filharmonię Kaszubską - Wejherowskie Centrum Kultury, 
przepiękny park, promenadę, ścieżkę rowerową wzdłuż rze-
ki Cedron i inne atrakcje - mówi Beata Rutkiewicz, dziękując 
radnym pomorskim za udzielane środki na rozwój kultury i 
infrastruktury kultury w mieście. Dzięki decyzjom sejmiku 
Wejherowo otrzymało w ostatnich latach dofinansowanie ze 
środków unijnych m.in. na renowację Kalwarii Wejherow-
skiej, rewitalizację Parku i Śródmieścia, budowę Filharmo-
nii Kaszubskiej i budowę trasy wzdłuż rzeki Cedron. 

- Należy też podziękować władzom samorządowym oraz 
wspólnotom lokalnym powiatu wejherowskiego za wielo-
letnią współpracę w realizacji wielu zadań publicznych re-
alizowanych na terenie miasta i powiatu wejherowskiego 
- stwierdził marszałek pomorski Mieczysław Struk. - Do-
brym przykładem wspierania instytucji przez samorządy 
jest Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.

Samorządowcy podpisali umowy

Dofinansowanie budowy dróg
w powiecie wejherowskim

Umowy o dofinasowanie dróg podpisali z marszałkiem i 
wicemarszałkiem pomorskim m.in. wójt gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt (zdj. powyżej) i wójt gminy Linia - Bo-
gusława Engelbrecht (zdj. poniżej).

Nie tylko o kulturze

Sejmik Pomorski 
w Wejherowie

W wejherowskim Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej od-
była się XXVI sesja Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. 

tych zostanie wsparciem w 
zakresie rozwijania kom-
petencji kluczowych. 682 

nauczycieli skorzysta z moż-
liwości doskonalenia kom-
petencji zawodowych. 
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WYDARZENIA

                OBWIESZCZENIE
              Starosta Wejherowski    

I. działając na podstawie  art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r.   poz. 1409z 
późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyj-
nego /tekst jedn.  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

-  na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.09.2016r. wszczęte zostało postępowanie w 
sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

budowie drogi gminnej jako zadanie pn. "Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego w 
Wejherowie na odcinku od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej" 

na terenie działek nr: 
w obrębie 12: 26/22, 24/1, 9/1, 9/3 (powstałej z podziału działki 9/2), 22/13 (powstałej z podziału 

działki 22/4), 22/1, 22/15 (powstałej z podziału działki 22/10/0, 22/17 (powstałej z podziału działki 22/11), 
21/1, 20/1,

w obrębie 20: 2/33, 2/72, 2/24, 2/32, 4/1, 4/40, 4/20, 4/22, 4/29, 4/47, 190/33 (powstałej z podziału 
działki 190/21), 190/31 (powstałej z podziału działki 190/6), 7/14 (powstałej z podziału działki 7/9), 7/4, 
7/3, 14/2, 31/1, 33/2, 76

oraz czasowe zajęcie działek nr:
w obrębie 12: 26/21, 22/5, 21/12, 20/4
w obrębie 20: 4/27

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i sa-
morządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania 
wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postę-
powanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z 
aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 
Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrze-
żenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w 
godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administra-
cyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

O G Ł O S Z E N I E

Konwent Samorządowy

Energetyka i inwestycje

Wystawa  w Bibliotece

Kaszubskie hafty 
Klubu „Tulpa”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie otwarto wysta-
wę z okazji 10-lecia Powiatowo-Miejskiego Konkursu Haftu Ka-
szubskiego. W galerii na I piętrze biblioteki przy ul. Kaszubskiej 
można oglądać przepiękne serwety, makatki i inne tkaniny na 
których członkinie Klubu Hafciarski „Tulpa” Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego wyhaftowały kaszubskie wzory.

Dziesięć lat temu haf-
ciarki z wejherowskiego od-
działu ZK-P zorganizowały 
pierwszy konkurs i wystawę 
haftów we własnym mieście. 
Wcześniej panie wysyła-
ły swoje rękodzieła na kon-
kursy poza Wejherowem, 
zwłaszcza do Lini. W tym 
roku w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej  po raz dziesiąty 
odbyła się wystawa zachwy-

cających dzieł pań z Klubu 
„Tulpa” czyli Tulipan.

Jak informuje wielolet-
nia prezes klubu Ludwika 
Wesserling, serwety i inne 
wyroby z pięknymi haftami z 
Wejherowa nadal podziwia-
ne są w innych ośrodkach. 
Latem trafiły na wystawę w 
kościele św. Jana w Gdań-
sku, a 25 listopada br. zo-
staną zaprezentowane na 
Politechnice Gdańskiej. Kie-

rownictwo uczelni poprosiło 
wejherowianki o przywiezie-
nie tam swoich wyrobów.

A tymczasem haftowane 
siedmioma kolorami (szko-
ła wejherowska) kwiatowe 
wzory można podziwiać w 
bibliotece. Podczas wernisa-
żu hafciarkom gratulowała 
dyrektor placówki - Danuta 
Balcerowicz oraz sekretarz 
Miasta Wejherowa - Bogu-
sław Suwara.

Mieszkanki naszego miasta i powiatu manifestowały 
swój sprzeciw wobec projektu zaostrzeniu prawa aborcyjne-
go. Najwięcej, bo ponad sto kobiet, ubranych w czarne stroje 
pojawiło się na rynku w południe, kiedy rozpoczął się protest. 

Część aktywistek z Wejherowa przyłączyła się potem do 
manifestacji na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

W poniedziałek 3 października zorganizo-
wano Ogólnopolski Strajk Kobiet. Podobnie 
jak w innych miastach, na rynku w Wejhe-
rowie odbył się Czarny Protest. 

Manifestacja w Wejherowie

Czarny protest
na placu Jakuba

Bezpłatna mammografia dla 
pań w wieku 50-69 lat, refundo-
wana jest co 2 lata przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Nie nie 
jest wymagane skierowanie. 

Panie w wieku 40-49 i 70-75 
moga skorzystać z bezpłatnego 
badania, ale ze skierowaniem 
lekarskim. Na badania można 
zarejestrować się wcześniej pod 
nr tel. 58 666 2 444 (od ponie-
działku do soboty) lub na 

http://www.mammo.pl/formularz 

Mammobus
13 października przy 

Centrum Handlowym „Ka-
szuby” stanie specjalistycz-
ny pojazd z mammografem. 

Na zaproszenie starosty 
powiatu wejherowskiego, 
Gabrieli Lisisus, w konwen-
cie wzięli udział m.in. Maciej 
Kozienko - wiceprezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku wraz 
ze współpracownikami oraz 
Piotr Ciechowicz wicepre-
zes Zarządu Agencji Rozwo-
ju Pomorza S.A. 

Pierwszy z wymienionych 
gości mówił m.in. o formach 
wsparcia dla samorządów, 
działających na rzecz sze-
roko rozumianej ekologii.  
Zarówno M. Kozienko, jak 
i ekspert ds. energetyki w 
WFOŚiGW - Zdzisław Czu-
cha mówili na temat ważnej 
dziedziny, jaką jest energe-
tyka. Oszczędzanie energii 
i pozyskiwanie jej ze źródeł 
odnawialnych jest koniecz-
nością wobec malejących 
wciąż zasobów energii. Fun-

W Starostwie w Wejherowie w miniony wtorek odbyło się kolej-
ne spotkanie Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskie-
go. Tematami wiodącymi była energetyka i inwestycje.

dusz Ochrony Środowiska 
oferuje samorządom bez-
płatne merytoryczne doradz-
two w tej dziedzinie.

Przedstawiciel Agencji 
Rozwoju Pomorza mówił o 
możliwościach, związanych 
z uzbrojeniem terenów in-
westycyjnych i pozyskiwa-
nia inwestorów.

Tematem obrad były tak-
że bezpłatne porady prawne 

w powiecie. Jacek Thiel, 
członek Zarządu Powiatu 
poinformował zebranych 
o efektach uruchomienia 
przed rokiem ośmiu punk-
tów bezpłatnych porad 
prawnych w powiecie wejhe-
rowskim. Punkty te cieszą 
się dużym zainteresowa-
niem, o czym świadczy fakt, 
że udzielono w nich prawie 
1500 porad.
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego

Nagrody i wyróżnienia
30 września br. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbyła się 

uroczysta Gala z okazji XII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. Podczas wydarzenia 
wręczono medale „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, Nagrody Remusa oraz „Bursz-
tynowego Gryfa” osobom, które swoją działalnością przysłużyły się tworzeniu i upowszech-
nianiu kultury oraz przyczyniły się do ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Medale „Za zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego” są 
wyrazem uznania za wkład 
w dzieło rozwoju i promocji 
Powiatu Wejherowskiego. 

Wyróżnienie ustanowione 
uchwałą z dnia 24 marca 
2000 r., przyznawane jest 
osobom, organizacjom oraz 
instytucjom, które poprzez 

swoją wieloletnią pracę i 
działalność przyczyniają się 
do rozwoju powiatu.  

W tym roku medalami 
uhonorowano: Longinę 
Wysocką, Irenę Piastow-
ską, Zofię Meyer, Ali-
cję Klinkosz, Józefa 
Lanca, zespół muzyczny 
,,Art’n’Voices” oraz Wej-
herowskie Stowarzyszenie 
„Rodzina Piaśnicka”. 

Podczas uroczystości 
wręczono również zaszczyt-
ną Nagrodę Remusa, przy-
znawaną od 2009 r. za 
osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania i ochrony 
kultury. Nagroda stanowi 
swoisty system motywacyjny 
i przyczynia się do wzrostu 
aktywności na polu kultu-
ralnym, co owocuje nowymi 
dziełami i wzmaga zaintere-
sowanie ofertą kulturalną u 
mieszkańców powiatu.

Za działania na tym polu 
nagrodzono: Annę Rocław-
ską-Musiałczyk, Ludwi-
kę Wesserling i Romana 

Drzeżdżona. 
Gabriela Lisius przeka-

zała także Nagrodę Starosty 
Wejherowskiego „Burszty-
nowego Gryfa”, ks. prof. Ja-
nowi Perszonowi. 

- Ksiądz Jan Perszon od 
wielu lat prowadzi aktywną 
działalność społeczną zwią-
zaną z popularyzacją języ-
ka, tradycji i kultury naszej 
małej ojczyzny. Jest jednym 
z organizatorów kaszubskich 
pielgrzymek na Jasną Górę, 
a od wielu lat także ich kie-
rownikiem - powiedziała sta-
rosta Gabriela Lisius. - Jest 
propagatorem i twórcą nie 
tylko kultury materialnej, 
ale przede wszystkim du-
chowej, za co dziś serdecznie 
dziękuję i z satysfakcją na-
gradzam statuetką.

Podczas Gali odbyła się 
także premiera „Pocztu Pisa-
rzy Kaszubskich, do których 
biogramy napisał Stani-
sław Janke, a portrety na-
malował Maciej Tamkun. 
Wręczono też trąbkę Gmin-
nej Orkiestrze Dętej z Lini, 

Po raz pierwszy Dni Kultury Powiatu Wejherowskie-
go zostały zorganizowane w 2005 r. Są formą przybliżania 
mieszkańcom historii, tradycji i dorobku artystycznego 
Ziemi Wejherowskiej oraz promowania bogatej kultury 
kaszubskiej. Podczas kilkudniowego wydarzenia odby-
wają się koncerty, spotkania literackie i promocje wy-
dawnictw książkowych. Obchodom towarzyszą liczne 
imprezy kulturalne oraz cykl koncertów maryjnych od-
bywających się w kościołach na terenie całego powiatu. 

W pierwszym rzędzie na zdjęciu siedzą laureaci Medalu „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”: Irena Piastowska, Zofia Meyer, Longina Wysocka, Alicja Klin-
kosz, Józef Lanc, reprezentanci zespołu muzycznego ,,Art’n’Voices” oraz przedstawiciele Wejherowskiego Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”. 

Nagrodę Remusa otrzymali (siedzą od lewej): Anna 
Rocławska-Musiałczyk, Ludwika Wesserling i Ro-
man Drzeżdżon. 

Gabriela Lisius wręczyła „Bursztynowego Gryfa” ks. 
profesorowi Janowi Perszonowi. 

z okazji 10-lecia działalności 
tego zespołu.

Wydarzenie swoją obecno-
ścią uświetnili m.in.: parla-
mentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych, rad-
ni Powiatu Wejherowskiego, 

dyrektorzy placówek oświa-
towych, społecznych i kul-
turalnych, przedstawiciele 
służb mundurowych, goście 
z zaprzyjaźnionego Rejonu 
Święciańskiego z Litwy, za-
proszeni goście. 
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KULTURA I EDUKACJA

Obchody jubileuszu Zgro-
madzenia Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego 
rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pw. Trójcy Świę-
tej w Wejherowie.

Gościem sióstr Zmar-
twychwstanek był ks. Zbi-
gniew Zieliński biskup 
pomocniczy Archidiecezji 
Gdańskiej, który uczestni-
czył w uroczystościach w 
kościele (razem z ks. Tade-
uszem Reszką) oraz w wej-
herowskim muzeum. 

Podczas spotkania w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
Medal „Za zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiego” ode-
brała m.in. Ewa Maria 
Budnik, przełożona prowin-
cjalna Poznańskiej Prowincji 
Sióstr Zmartwychwstanek, 
a wręczyli go: starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
wiceprzewodniczący Ra-
dy Powiatu Wejherowskie-
go Marek Kamiński oraz 
członkowie Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego - Wojciech 
Rybakowski i Jacek Thiel. 

Wydarzenie, którego 
oprawę muzyczną zapewni 
chór Cantores Veiherovien-
ses pod dyrekcją Tomasza 
Chyły, odbyło się w ramach 
Dni Kultury Powiatu Wejhe-
rowskiego. 

Z okazji 125-lecia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pań-
skiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie otwarto jubileuszową wystawę. Siostry, które w 
Wejherowie żyją i pracują od 82 lat, podczas wernisażu otrzymały 
medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” (zdjęcie poniżej).

Początki na emigracji
Jak czytamy na stroni internetowej Zmartwychwstanek, 

korzenie zgromadzenia sięgają XIX wieku. Po upadku Po-
wstania Listopadowego w 1831r. wielu wybitnych Polaków 
znalazło się na emigracji w Paryżu. Bogdan Jański, Hieronim 
Kajsiewicz i Piotr Semenenko założyli tam Zgromadzenie 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Do żeń-
skiej gałęzi Zgromadzenia Pan Bóg powołał dwie Polki, mat-
kę i córkę: Celinę i Jadwigę Borzęckie. Obie złożyły śluby w 
1891 r. w Rzymie, dając początek  Zgromadzeniu Sióstr Zmar-
twychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Celem powstałego na emigracji Zgromadzenia była praca 
nad moralnym odrodzeniem społeczeństwa, dlatego siostry 
podjęły działalność wychowawczą wśród dzieci w Rzymie, a 
gdy tylko stało się to możliwe przybyły na ziemie ojczyste. 
Wkrótce udały się z misją do Bułgarii i Ameryki. 

Do dziś Siostry Zmartwychstanki zajmują się przede 
wszystkim edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży, po-
przez prowadzenie szkół i przedszkoli, tak jak ma to miejsce 
w Wejherowie.  Od 1937 roku Siostry Zmartwychwstanki mają 
również swój dom (w tym Nowicjat)  w Rumi.

Siostry Zmarchwystan-
ki pracują w Wejherowie 
od 1934 roku, prowadząc 
przy ul. Klasztornej szko-
łę katolicką. Przed wojną 
jej dyrektorką była bł.  Ali-
cja Kotowska, rozstrzelana 
przez Niemców w Piaśnicy w 
1939 r. Siostra Alicja Kotow-
ska jest patronką obecnej 
szkoły sióstr w Wejherowie, 
reaktywowanej po latach 
przerwy w czasach PRL-u.

- Medal, przyznany przez 
powiatowy samorząd jest 

uhonorowaniem ponad 
80-letniej działalności Sióstr 
Zmartwychwstanek na te-
renie Wejherowa. Zwłasz-
cza, że siostry postawiły na 
edukację i wychowanie mło-
dzieży w duchu patriotyzmu 
- powiedział Jacek Thiel, 
członek Zarządu Powiatu.

Wystawę pt. „Miłością i 
Prawdą. 125-lecie Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego” można 
obejrzeć w siedzibie Muzeum 
przy ulicy Zamkowej 2 a.

Jubileusz Sióstr Zmartwychwstanek

Medal i wystawa

Już teraz młodzi repre-
zentanci wejherowskiej 
placówki mogą pochwalić 
się sukcesami sportowymi, 
zwłaszcza na zawodach lek-
koatletycznych. Korzysta-
ją z sali, która znajduje się 
w sąsiedztwie, na terenie 
jednostki wojskowej. W ju-
bileuszowym roku 95-lecia 
funkcjonowania ośrodka dla 
niesłyszących w Wejherowie 
powstaje wymarzona przez 
nauczycieli i uczniów hala 
sportowa wraz z zapleczem 
oraz z dwiema salami korek-
cyjnymi do fitnessu.

W uroczystości, która 
odbyła się 23 września br., 
uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych 
województwa pomorskiego, 
powiatu wejherowskiego i 
miasta Wejherowa, kierow-
nictwa jednostki wojskowej 
w Wejherowie, projektant 
i budowniczowie hali, byli 
dyrektorzy placówki, przed-
stawiciele obecnej kadry 
pedagogicznej oraz Rady 
Rodziców, a także dzieci i 

Na budowie hali sportowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie  od-
była się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego. 
Dzięki wielofunkcyjnej hali, która ma być gotowa na kolejny rok 
szkolny, uczniowie ośrodka będą mogli ćwiczyć i trenować w od-
powiednich bezpiecznych warunkach. 

Uroczystość w ośrodku dla niesłyszących 

Powstaje nowoczesna 
hala sportowa

młodzież wraz z rodzicami.
Uroczystość prowadziła 

dyrektor OSW nr 2 w Wej-
herowie Ewelina Luliń-

ska-Kuklik, a poświęcenia 
aktu erekcyjnego i budowa-
nej hali dokonał ks. prałat 
Tadeusz Reszka. 

Kiedy akt erekcyjny został podpisany przez zaproszo-
nych gości,  nastąpił moment wmurowania. Uczestniczy-
ły w nim m.in. dzieci, wspierane przez panią dyrektor. 
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Zlot  zorganizowała Sekcja Turystyki Pieszej Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Polska YMCA z okazji 
Międzynarodowego Dnia Turystyki i Dni Powiatu Wejhe-
rowskiego. W Zlocie udział wzięło 87 seniorów, słuchaczy 
WUTW wraz z koordynator Krystyną Laskowską.

Uroczystego otwarcia na Skwerze IM. red. Reginy Oso-
wickiej dokonał Piotr Syrocki naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Krzysztof 
Sapiecha, kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecz-
nych  Urzędu Gminy Wejherowo oraz Komendant Zlotu - 
Bożena Krywald.

Renata Makiła opowiedziała zebranym o życiu i zasłu-
gach Reginy Osowickiej, barwnej postaci naszego miasta.

O godz. 9.30 uczestnicy wyruszyli na trasę pieszą do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gościcinie. Opiekę nad liczną grupą 
seniorów sprawowali wolontariusze Sekcji Turystyki Pieszej 
WUTW YMCA  Bożena Krywald, Renata Makiła, Alicja 
Orszulak i Maria Dettlaff oraz prezes Wejherowskiego 
Koła Przewodników i Pilotów PTTK Teresa Kowalska.

Po dotarciu na metę zlotu w Dworku Drzewiarza w Go-
ścicinie, na terenie gościnnej Gminy Wejherowo, uczestnicy 
zwiedzili zabytkowe centrum edukacji gminnej, a następnie 
biesiadowali przy ognisku. Odbyły się liczne konkursy lite-
rackie, krajoznawczo-turystyczne i sprawnościowe. Nagrody 
ufundowało Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Wejhe-
rowie oraz Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku. 

Seniorom dopisywał dobry humor i chętnie śpiewali ba-
wiąc się przy dźwiękach gitary turystycznego barda Zbyszka 
Pawłowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy uczestnictwa w zlocie. Oczywiście złożona została 
deklaracja na następny tego rodzaju zlot w 2017 roku, po-
nieważ jest to wspaniała forma aktywności i integracji oraz 
poznawania ciekawych miejsc ziemi wejherowskiej.

                Alicja Orszulak

Bogaty i arakcyjny pro-
gram festynu sprawił, że bo-
isko przy remizie wypełniło 
się tłumem ludzi. Impreza 
rozpoczęła się krótkim ry-
sem historycznym jednostki, 
który wygłosił prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Kniewie dh Piotr Syrocki, 
przypominając jej najważ-
niejsze sukcesy. Zaprezento-
wał też sylwetki zasłużonych 
członków jednostki, dh Bru-
nona Sawickiego, jednego 
z założycieli jednostki, a tak-
że dh Franciszka Dampca, 
dh Zygmunta Labuddy 
oraz dh Stanisława Maszo-
ty. Wymienione osoby otrzy-
mały list gratulacyjny oraz 
życzenia i wyrazy uznania, 
m.in. w imieniu nieobecnych: 
starosty Gabrieli Lisius, a 
także prezesa Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP 
w Wejherowie dh Mirosława 
Józefowicza. 

Na festyn przybyli: st. 
kapt. mgr. inż. Waldemar 
Lewandowski, zastępca 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie, Zbigniew 
Kowalewski, kierownik 
Referatu Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Gminy 
Wejherowo, a także ks. ka-
nonik Jerzy Osowicki, ka-
pelan strażaków ochotników. 

Na wszystkich obecnych 
czekały nie lada atrakcje. 

Po wakacyjnej przerwie Nadleśnictwo Strzebielino 
z siedzibą w Luzinie ponownie zaprasza na wspólne 
wędrówki po luzińskich lasach. Wkrótce zaplanowano 
wycieczkę w jesienne buczyny Doliny Redy. 

Uczestnicy spotykają się w niedzielę 9 października o godz. 
10.30 przy leśniczówce Luzino, ul. Wilczka 31 w Luzinie. Stamtąd 
wyruszą na ok. 15-kilometrową pętlę po lasach. Na zakończenie 
wycieczki zapłonie ognisko, przy którym będzie można upiec za-
brane ze sobą kiełbaski. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Wycieczkę poprowadzą leśnicy z Nadleśnictwa: Jagoda Ku-
czyńska - tel. 501 760 689 i Krzysztof Bober - tel. 694 462 717.

Wejherowska Jesień

Zlot Seniorów 
Powiatu 

„Gmina przyjazna seniorom” - pod takim 
hasłem 23 września br. odbył się III Zlot Se-
niorów Powiatu Wejherowskiego „Jesień 
Wejherowska 2016”.

Pełen atrakcji festyn strażacki w Kniewie

Jubileusz i rodzinna zabawa
Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko niesienie pomocy poszkodowanym w różnych za-

grożeniach, ale także aktywne włączanie się w życie lokalnej społeczności. Przykładem 
tego może być Festyn Strażacki, który odbył się we wrześniu br. przy remizie strażackiej 
w Kniewie. Okazją był przypadający w tym roku jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kniewie. 

Organizatorzy skupili się 
głównie na najmłodszych 
uczestnikach festynu, któ-
rych od samego początku 
zabawiał iluzjonista. 

Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Wejhero-
wie zaprezentowali sztukę 
tresury psów policyjnych. 
Następnie na boisko wjechał 
wóz bojowy OSP Kostkowo, 
wyposażony w podnośnik, 
który umożliwiał wjazd na 
wysokość 30 metrów. Pod-
nośnik zapewniał uczestni-
kom festynu niezapomniany 
widok na całą okolicę. 

Strażacy ochotnicy z Bol-
szewa, Kniewa, Kostkowa 
i Wejherowa prezentowali 
wozy ratowniczo-gaśnicze, a 
dzieki członkom Wejherow-
skiego Klubu Kulturystycz-
nego i Sportów Siłowych 
„Apollo” każdy mógł spróbo-
wać swoich sił w podnoszeniu 
specjalnie przygotowanych 
na ten dzień ciężarów, w tym 
wozu operacyjnego OSP. 

Ratownicy medyczni z 
PCK przeprowadzali szko-
lenie z udzielania pierwszej 
pomocy, natomiast Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza z 
Kniewa dała pokaz musztry 
oraz rozwinięcia bojowego. 
Jednostki OSP Wejherowo 
i OSP Bolszewo zaprezen-
towały pokaz ratownictwa 
technicznego oraz gaszenia 
palącego się samochodu. Za 

pomocą narzędzi hydrau-
licznych rozcięli samochód 
osobowy. Po zakończeniu 
działań druhowie zostali na-
grodzeni gromkimi brawami 

a uczestników festynu  zapro-
szono do udziału w zabawie 
tanecznej przy akompania-
mencie zespołu White Room.

Michalina Rumpca

Zaproszenie na wycieczkę

Buczyny w dolinie

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Alicja Kuhn

Fot. Urszula Kielska
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W konkursie wzięły udział 
reprezentacje sześciu szkół 
ponadgimnazjalnych z po-
wiatu wejherowskiego oraz 
jednego gimnazjum. Po czę-
ści pisemnej (test składający 
się z 26 pytań) do drugiego 
etapu konkursu przeszły 
trzy szkoły: wspomniane I 
Liceum Ogólnokształcące w 
Wejherowie, I Liceum Ogól-
nokształcące im. Książąt 
Pomorskich w Rumi oraz 
Gimnazjum im. Pisarzy Ka-
szubsko-Pomorskich w Luzi-
nie (na zdjęciu obok poniżej). 

Zwycięzcą konkursu zosta-
ła trzyosobowa reprezentacja 
ZSP nr 1 (I LO) w Wejherowie 
w składzie: Weronika Ken-
dziora, Piotr Malawski i 
Daniel Majkowski (na zdję-
ciu obok u góry).

Konkursowi towarzyszyły 
muzyczne występy licealistów 
oraz prezentacja, dotycząca 
prof. Gerarda Labudy.

Za część merytoryczną 
odpowiadali nauczyciele hi-
storii: wicedyrektor ZSP nr 
1  Jadwiga Jędrej, Ewa 
Brzoskowska, Piotr Bian-
ga i Marcin Graczyk. 
Część artystyczna przygo-
towana została w głównej 
mierze przez Edytę Łysa-
kowską-Sobiczewską. 

W komisji konkursowej 
zasiadali: Adam Lubocki 

Powiatowy konkurs pod nazwą „Gerard Labuda - życie i twór-
czość naukowa”, został zorganizowany w roku Profesora Gerarda 
Labudy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejhero-
wie (I LO). Okazało się, że najwięcej na temat wybitnego absolwen-
ta swojej szkoły wiedzą gospodarze konkursu, czyli uczniowie  I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego.

(przewodniczący), Teresa 
Stawicka-Seniuk, Miro-
sława Pałubicka,  Piotr 
Bianga. W drugim etapie 

do jury zaproszono też Woj-
ciecha Rybakowskiego 
- członka Zarządu Powiatu, 
obecnego w auli liceum

Powiatowy konkurs w „Sobieskim”

Uczniowie wiedzą dużo
o Profesorze Labudzie

Jak informuje dyrektor 
ZSP nr 1 (I LO) Bożena 
Conradi, celem wymiany 
jest kształtowanie postaw 
proeuropejskich, integracja 
młodzieży z Polski i Niemiec 
oraz doskonalenie umiejęt-
ności językowych. Chodzi 
też o miłe spędzenie czasu 

W ramach współpracy między I LO im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie a Realschule w Oelde w Nadrenii Północnej-Westfa-
lii, we wrześniu br. kolejna grupa młodzieży z Niemiec przebywała 
u polskich rówieśników. W czerwcu uczniowie I LO byli w Oelde.

oraz integrację młodziezy 
polskiej i niemieckiej.

 Prawdziwą lekcją hi-
storii była  wizyta w byłym 
obozie koncentracyjnym Stu-
thoff, zwiedzanie Gdańska 
oraz wystawa w Europej-
skim Centrum Solidarności. 
Uczniowie zwiedzili Wejhe-

rowo, a także Gdynię i So-
pot. Młodzież integrowała się 
również podczas zajęć rekre-
acyjnych.

Projekt wspiera finansowo 
Polsko-Niemiecka Współpra-
ca Młodzieży, Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie oraz 
Rada Rodziców I LO.

Młodzi Niemcy i Polacy razem 

Poznawanie i integracja

Chórzyści szkolnego ze-
społu Awokado Kiwi stali 
się częścią wielkiego wido-
wiska, w którym można było 
usłyszeć utwory z kultowego 
albumu „The wall” brytyj-
skiej grupy Pink Floyd.  

- To było wzruszające 
przeżycie zobaczyć mój chór 
w takim dziele. Widziałam 
ich pełne zaangażowanie 
oraz ogromną radość. Dla 
takich chwil warto pracować 
- wspomina dyrygent chóru 
Wiesława Anna Szypelt.

Chór Awokado Kiwi ma 
już za sobą pierwsze sukcesy, 
m.in. I miejsce w konkursie 
English Poetry and Drama, 
III miejsce w wojewódzkim 
konkursie piosenki rosyj-

Chórzyści Gimnazjum nr 1 

W muzycznym show
Szkolny chór Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Wejherowie  

wystąpił w widowisku muzycznym „The wall live orchestra”, w 
którym na scenie wystąpiło około siedemdziesięciu wykonawców. 
Show odbyło się na Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni.

skiej. Zespół zakwalifikował 
się do finału Konkursu Chó-

ralnego Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego.

Gimnazjaliści z Wejherowa na scenie w Gdyni.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
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W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.
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Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

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

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

O G Ł O S Z E N I E

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

We wrześniu Trio Ka-
szubskie nagrało płytę „12 
Miniatur Kaszubskich”. Au-
torem melodii jest Tomasz 
Fopke - animator kultury 
regionalnej, kompozytor i li-
terat kaszubski. Natomiast 
autorem aranżacji na ze-
spół jest Ryszard Borysio-
nek - autor wielu aranżacji 
i akompaniamentów melodii 

Trio Akordeonowe

Nowa płyta 
już wkrótce

Szymon Stankowski, Adrian Jagielak i 
Radosław Milewski są absolwentami Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Wejherowie w kla-
sie akordeonu Ryszarda Borysionka oraz 
laureatami wielu prestiżowych konkursów 
akordeonowych. Razem tworzą Kaszubskie 
Trio Akordeonowe.

kaszubskich na akordeon so-
lo i zespoły kameralne.

Szymon, Adrian i Rado-
sław - trzej zdolni akordeoni-
ści, wykonawcy 12 Miniatur 
Kaszubskich to mieszkań-
cy gminy Wejherowo. Już 
wkrótce dostępna będzie 
na rynku książka z nutami 
wraz z płytą.

   Urszula Zakrzewska

Poplenerowy wernisaż w Lini

Obrazy i muzyka

Zanim zaproszono 
uczestników wernisażu do 
obejrzenia prac, przed pu-
blicznością zaprezentował 
się dziecięcy Zespół Pieśni i 
Tańca Kaszëbskô Rodzëzna 
z Lini. Dodajmy, że dzieci z 
Lini wystąpiły 1 paździer-
nika  w Ratuszu Staromiej-
skim w Gdańsku podczas 
wręczenia Medali „Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis”. 

W świat dorobku literac-
kiego  Aleksandra Labu-
dy wprowadziła zebranych 
córka pisarza - Jaromi-
ra Labudda, a dyrektor 
GDK Jan Trofimowicz 
wraz z wójtem Bogusła-
wą Engelbrecht i preze-
sem lińskiego oddziału ZKP 
Henrykiem Kanka podzię-
kowali uczestnikom pleneru: 
Ewie Świderskiej-Mądry, 
Aleksandrze Mazurkie-
wicz-Tiesler, Ludwice 
Szefke, Teresie Ellwart, 
Bogusławie Bach, Alinie 
Żywickiej, Celinie Sza-
chowskiej, Antoninie Sza-
chowskiej, Bronisławowi 
Melzer i Maciejowi Tam-
kun (kierownik artystyczny 
pleneru) oraz młodym ma-

Gminny Dom Kultury w Lini zorganizował wernisaż prac jako 
podsumowanie pleneru malarskiego, który odbył się w sierpniu w 
tej gminie. Współorganizatorami przedsięwzięcia była Biblioteka 
Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. 
Tematami wiodącymi pleneru były obrazy do książki autorstwa 
A. Labudy „Òstatny sąd w Mirchòwie. Brawãda na dzejowò - 
spòlecznym spòdlim” oraz pejzaże kaszubskie.

larkom z gminy: Karolinie 
Konkel, Magdalenie Pip-
ka, Kindze Baranowskiej, 
Karolinie Studzińskiej i 
Kindze Tłuścik. Podzięko-
wania trafiły też do Jani-
ny Borchmann - dyrektor 
biblioteki w Bolszewie oraz 
córek A. Labudy: Jaromiry, 

Miłosławy i Bogusławy. 
Na zakończenie Janina 

Borchmann wręczyła Bogu-
sławie Engelbrecht statu-
etkę Anioła Kultury 2016. 
Wzruszona pani wójt dzię-
kowała za uznanie i wyróż-
nienie. Z krótkim koncertem 
wystąpił też chór Pięciolinia.

Na hali GOSRiT pracow-
nicy i wolontariusze będą 
wydawali żywność dostar-
czoną z Banku Żywności. 

Informacje na ten temat 
można otrzymać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Luzinie, który 
jest partnerem w projekcie.

Luzino

Bank 
żywności

Działające przy GO-
SRiT Luzino, Stowa-
rzyszenie Kaszubskie 
Towarzystwo Spor-
towo-Kulturalne roz-
poczęło wydawanie 
żywności w ramach 
Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020, 
współfinansowanego 
ze środków UE. 

Dzisiaj nowy rok aka-
demicki rozpoczną słu-
chacze i wykładowcy 
Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 
Inauguracja jedenastego 
roku działalności odbę-
dzie się 6 października 
br. o godz 16.00 w auli 
Kaszubsko Pomorskiej 
Szkoły Wyższej przy ul 
Dworcowej nr 7 w Wejhe-
rowie.

WUTW zaprasza wy-
kładowców, słuchaczy i 
wszystkich przyjaciół Uni-
wersytetu.

WUTW

Dzisiaj
nowy
początek

Czytaj nas 
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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KULTURA

W najbliższy weekend, w dniach 7-9.10 
odbędzie się pełen atrakcji FESTIWAL 
PRZYGODY WANOGA (plakat na str. 
13). Program Festiwalu Przygody Wanoga 
obejmuje pokazy filmów, slajdów, fotogra-
fii z podróży po świecie, relacje z podróży 
do najodleglejszych zakątków świata, roz-
mowy z podróżnikami, a także liczne im-
prezy plenerowe. 

JAZZ W FILHARMONII
W czwartek 13.10 o godz. 19.00 w Filharo-

nii wystapi Adam Golicki Quintet Ad Sha-
ve (bilety po 29 zł i 19 zł ulgowy), prezentując 
autorski projekt wspomnianego perkusisty. 
A Golicki zaprosił czołowych przedstawicie-
li polskiego jazzu - Macieja Sikałę i Ceza-
rego Paciorka, a także młodych zdolnych 
muzyków Michała Ciesielskiego i Piotra 
Gierszewskiego. 

BIESIADA LITERACKA
Dzień później, 14.10 o godz. 19.00 odbe-

dzie się Biesiada Literacka, której bohate-
rem będzie Andrzej Strzelecki - aktor, 
reżyser, autor sztuk teatralnych, rektor 
Akademii Teatralnej, autor książki „Czło-
wiek z parawanem”. Wstęp wolny.

DWA SPEKTAKLE
W niedzielę 16.10 o godz. 18.00 spektakl 

„LALKA” zaprezentuje Teatr Polski z Biel-
ska-Białej. Bilety kosztują 30 zł normalny i 
25 zł ulgowy.

W poniedziałek 17.10 o godz. 17:00 i 20:00 
Teatr Gudejko z Warszawy przedstawi spek-
takl „Między łóżkami”. To inteligentna 
komedia Norma Fostera, w reżyserii Artura 

Barcisia, składająca się z sześciu epizodów.
MISTRZ ROCKA
Kolejne ważne i ciekawe wydarzenie w Fil-

harmonii, koncert Marka Piekarczyka od-
będzie się 19.10 o godz. 19:00 (bilety: 50 zł).

TEATR OKO ZAPRASZA
21.10 o godz. 20.00 będzie można obejrzeć 

komedię „Swing”  (bilety: 80 zł normalny, 
70 zł ulgowy), natomiast w dniach 25-26.10 
na spektakl „Żeglarz” zapraszają arty-
sci wejherowskiego Teatru „OKO”. 

W oba dni przedstawienie odbedzie się o 
godz. 19:00, a bilety kosztują zaledwie 10 
zł. „Żeglarz” Jerzego Szaniawskiego dzieje 
się w nadmorskim miasteczku, gdzie ciągle 
żywy jest mit dzielnego, twardego, a jedno-
cześnie czułego żeglarza. Jest to historia o 
dochodzeniu do prawdy o życiu bohatera. 
Fabuła spektaklu w reżyserii Wojciecha 
Rybakowskiego, jest aktualna w każdych 
czasach.

PIWNICA POD BARANAMI
W czwartek 27.10  o godz. 19.00 odbędzie 

się z pewnością znakomity  koncert w wy-
konaniu artystów Piwnicy pod Baranami  
(bilety: od 120 do 80 zł). Słynna Piwnica pod 
Baranami z Krakowa przybywa do Wejhero-
wa ze specjalnym programem z okazji 60-le-
cia istnienia. 

KSIĘŻYCOWY CHŁOPIEC
28.10  o godz. 19.00 w Filharmonii zoba-

czymy spektakl „Księżycowy chłopiec” 
przygotowany przez Teatr  SOHO z War-
szawy i gdański Teatr Szekspirowski (bi-
lety: 30 zł i 25 zł).

Od początku października w Wejherowskim Centrum Kultury 
mają miejsce ciekawe wydarzenia. Kilka dni temu dla wejherow-
skiej publiczności zaśpiewał Alosza Awdiejew, zagrała też Grupa 
Mozarta pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego. Dzisiaj (6.10) za-
planowano spektakl „Bopening, boening - odlotowe narzeczone” w 
wykonaniu karkowskiego Teatru Bagatela. Co jeszcze czeka nas w 
najbliższych dniach w Filharmonii Kaszubskiej? Poniżej prezentu-
jemy w skrócie bogatą ofertę WCK na październik.

Koncerty, spektakle, pokazy, rozmowy

Atrakcyjny 
październik w WCK

- Nie było dotąd w Wej-
herowie miejsca, w którym 
obrazy można nie tylko oglą-
dać, ale także kupić, w do-
datku taniej niż w tego typu 
placówkach w Trójmieście - 
informuje Krystian Potry-
kus, właściciel galerii. -  Na 
początek proponujemy obrazy 
z cyklu „Wejherowo w akwa-
relach Artura Bełczykowskie-
go” (na zdjęciu obpok - dop. 
red.) oraz ciekawe obrazy abs-
trakcyjne, pasujące zwłaszcza 
do nowoczesnych wnętrz. Bę-
dziemy prezentować również 
prace innych artystów.

Placówka przy ul. Klasz-
tornej oferuje nie tylko sztu-
kę. Można tam kupić wiele 
przedmiotów użytkowych 
i dekoracyjnych do domu. 

W Galerii 365

Wejherowo na akwarelach
Na kilkunastu akwarelach oglądamy ulice, place i zaułki Wejhero-

wa. Gdański artysta Artur Bełczykowski  namalował nasze miasto w 
sposób subtelny, piękny, oddając szczególny nastrój wejherowskiej 
starówki i parku. Te oraz inne obrazy można oglądać i kupować w 
„Galerii 365”, otwartej niedawno przy ul. Klasztornej 4.

Wszystkie oryginalne i inte-
resujące pod względem wzor-
nictwa przedmioty to wyroby 
rękodzieła artystycznego. 
Poduszki, pościel, odzież czy 
biżuteria zostały wykonane 

przez lokalnych artystów.
Nad artystycznym pozio-

mem przedmiotów, oferowa-
nych w galerii czuwa Marta 
Wilczyńska, malarka i pro-
jektantka wnętrz (u dołu).          

Odbywające się w Fil-
harmonii Kaszubskiej, 
znane i lubiane  przez 
najmłodszych „Poranki 
Muzyczne” powróciły po 
wakacyjnej przerwie. 

 Kolejne spotkania dzieci 
z muzyką odbędą się 6 listo-
pada i 4 grudnia br, a potem 
w kolejne miesiące 2017 ro-
ku. Szczegóły na: 

www.wck.org.pl.
Bilety są do nabycia w 

WCK w cenie 10 zł 

Poranki Muzyczne

Marek Piekarczyk zaśpiewa w Filharmo-
nii 19 października.

W spektaklu „Między łóżkami”  zagrali 
m.in. Katarzyna Skrzynecka i Artur Bar-
ciś, rezyser przedstawienia.
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O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółki ZUK wpro-
wadził nową odzież roboczą 
i ochronną dla pracowników, 
co  stanowi kolejny etap bu-
dowania nowej marki. Co 
najważniejsze, widoczne z 
daleka stroje zapewniają 
pracownikom większe bez-
pieczeństwo, m.in. poprzez 
zastosowanie elementów od-
blaskowych 2 kategorii zgod-
nie z normą EN ISO 20471. 

- Kwestie bezpieczeństwa 
były dla nas najważniej-
sze przy realizacji tej ini-
cjatywy - wyjaśnia Roman 
Czerwiński, prezes ZUK. - 
Nasi pracownicy, obsługują-
cy śmieciarki czy wykonujące 
prace przy drodze muszą być 
widoczni z daleka dla innych 
kierowców. Zwłaszcza że roz-
poczęła się jesień, a wraz z 
nią nadejdzie czas ograniczo-
nej widoczności.

Zakład Usług Komu-
nalnych w Wejherowie Sp. 
z o.o. specjalizuje się w 
usługach, polegających na 
oczyszczaniu miasta i tere-

Lepiej widoczni, więc bezpieczniejsi

Pracownicy ZUK w nowych strojach
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. są teraz bardziej widoczni na ulicach miasta. 

Wyróżniają ich nowe jasnozielone stroje z elementami odblaskowymi. Służbowe uniformy służą m.in. poprawie 
bezpieczeństwa pracowników ZUK.

nów prywatnych, wywozie i 
zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych, zbiórce odpa-
dów niebezpiecznych, selek-
tywnej zbiórce odpadów oraz 
wywozie odpadów wielkoga-
barytowych. Spółka ZUK 
zajmuje się także zimowym 
utrzymaniem ulic i placów, 
utrzymaniem dróg i zieleni 
oraz realizacją prac remon-
towo-budowlanych.

Zakres działalności spół-
ki obejmuje również edu-
kację ekologiczną (m.in. 
organizację konkursów eko-
logicznych), także wśród 
najmłodszych mieszkańców 
Wejherowa. Służy temu or-
ganizowanie zajęć edukacyj-
nych dla dzieci na terenie 
zakładu oraz prowadzenie 
lekcji w placówkach przed-
szkolnych.

N A S Z  P A R T N E R
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OGŁOSZENIA  DROBNE

OGŁOSZENIA
PRYWATNE  OGŁOSZENIA  

ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać wyłącznie

e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam nieuzbrojoną działkę budow-

laną w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, 
1000 m2, dojazd od ul. Sosnowej, do plaży 
około 2,5 km. Cena 65 zł/m2.

Tel. 793 903 536
 * * *
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 63 m 

kw., parter, w stanie deweloperskim w Wej-
herowie. Cena 3000/m kw. 

Tel. 792 205 555
 * * *
Wejherowo lub okolice - kupię mieszka-

nie minimum 2-pokojowe, parter lub I pię-
tro. Może być do remontu. Albo mały domek 
do remontu. Tel. 697 136 857

 * * *
Sprzedam dom parterowy, typu dwo-

rek; 3 sypialnie, salon z kuchnią, 2 łazienki, 
strych + piwnica. Wszystkie media. Działka 
900 m kw. ogrodzona, przylega do lasu. Do 
wykończenia, ale można mieszkać. 2500 m. 

do śródmieścia Wejherowa. Cena 350 tys. zł. 
W rozliczeniu może być mieszkanie 2-poko-
jowe, parter lub I piętro. Tel. 661 664 085

WYNAJEM
Poszukuję do wynajęcia dla 2 dorosłych 

osób mieszkanie 2-pokojowe w rozsądnej 
cenie, na dłużej. Wejherowo i bliskie okolice.  

Tel/sms. 693 714 232
 * * *
Wynajmę garaż – nowy o pow. 18 m kw., 

na ul. Sobieskiego 358, Os. Sobieski II w 
Wejherowie.  Tel. 500 582 694

 * * *
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 

na parterze w Wejherowie. Szczególnie 
dogodne dla ludzi starszych lub niepełno-
sprawnych.  Tel. 792 205 555

  * * *
Mieszkanie w centrum Wejherowa wy-

najmę.  Tel. 692 115 879

SPRZEDAM
Sprzedam rower górski TORNADO szaro 

niebieski koło 24 błotniki aluminiowe, fel-
gi tez , bagażnik, 200 zł. Tel. 883 750 153

 * * *
Sprzedam skuter 2009 r. przebieg 3500 

km OC aktualne, czarno-czerwony, kufer 
gratis, zadbany, 1450 zł. Tel. 883 750 153

 * * *
Sprzedam tanio: kanapa + 2 fotele, stan 

b. dobry; narożnik stojący z jasnego rattanu 
+ 2 półeczki wiszące; stół i ława rozkładana. 

Tel. 604 333 95

Leżaczek-bujaczek 50 zł, mate edukacyj-
ną 50 zł, krzesełko do karmienia na kółkach 
100 zł.  Tel. 505 567 034

 * * *
Talerz do mocowania telewizji satelitar-

nej z mocowaniami – 30 zł. Wejherowo, 
Tel. 572 228 206
 * * *
Sprzedam nowy ciśnieniomierz lekarski 

ze stetoskopem – 20 zł. Wejherowo.
Tel. 572 228 206
 * * *
Płyty winylowe 5 zł szt. Tel. 515 398 257
 * * *
Hulajnogę elektryczną za 130 zł oraz ro-

wery od 70 zł.  Tel. 515 398 257
 * * *
Okna i drzwi plastikowe. 
Tel. 515 398 257
 * * *
Tanio sprzedam młode rybki kardynałki. 

Wejherowo. Tel. 799-801-927
 * * *
Sprzedam owoce aronii. Choczewo. 
Tel. 605 669 626
 * * *
Sprzedam oryginalne felgi „15” z opona-

mi zimowymi do Fiata Grande Punto, Bravo 
wraz ze śrubami.  Tel. 695 230 080

 * * * 
Wiertarka elektr. LUND 500W, obroty le-

wo-prawo + udar. Nowa, cena 120 zł. 
Tel. 697 136 857
 * * * 
Rower BMX 26 cali, alu. Typ roweru – Del-

ta sport 605, amortyzatory tył i przód, 18 
biegów, oświetlenie ledowe, błotniki. Stan 

b. dobry. Cena 380 zł.  Tel. 697 136 857
 * * *
Sprzedam wkładki urologiczne dla męż-

czyzn firmy TENA MEN. Możliwa wysyłka. 
Cena 10 zł za opakowanie. 

Tel. 501 272 251
 * * *
Trzy nowe transporterki do przewozu ko-

tów, małych psów. Cena za jeden 50 zł.
 Tel. 782 028 721
 * * *
Luksusowy nowy nieużywany wózek in-

walidzki produkcji NRF firmy MEYRA. Cena 
1500 zł.  Tel. 58/736 28 20

 * * *
Nową pralkę Frania, nie używaną. Cena 

200 zł.  Tel. 58/736 28 20
 * * *
Kanapa finka mało używana. Cena 350 zł. 
Tel. 500 582 694
 * * *
Felgi aluminiowe 15 cali od Fiata Brava. 
Tel. 887 737 887
 * * *
Stojącą suszarkę do włosów, sprawną. Ce-

na 200 zł. Tel. 795 890 508, po godz. 15.
 * * *
Damskie futro z nutrii i kurtkę kożuchową 

rozm. 42-44. Tel. 795 890 508, po godz. 15.
 * * *
Sprzedam pozostałości z budowy: rynny, 

opierzenia, haki do rynien, kolanka. Cena 
500 zł.  Tel. 795 890 508, po godz. 15.

 * * *
Rower damski, stan dobry – 250 zł. 
Tel. 795 890 508, po godz. 15.
 * * *

4 szafki kuchenne 100 zł/szt., stolik - 100 
zł, biurko, stan dobry - 500 zł. 

Tel. 795 890 508, po godz. 15
* * *
Mini bilard, stan dobry - 50 zł, wiosła - 

50 zł. Tel. 887 737 887
* * *
Sprzedam stół 8-osobowy fornir (wyso-

ki połysk). Cena do uzgodnienia. Malakser 
(nowy) 200 zł. Walizki turystyczne 2 szt. na 
kółkach (nowe)  200 zł. Radio samochodo-
we (nowe) 100 zł. Komplet śniadaniowy 
8-osobowy włoski (drzewo hebanowe) plus 
kryształ lany 750 zł. Smoczki dla niemowląt 
(gryzak) prod. Pusicat Szwecja - 15 zł/szt. 
Pieluszki z ceraty dla niemowląt prod. Pu-
sicat Szwecja - 2 zł/szt. Majtki z ceraty dla 
niemowląt prod. Pusicat Szwecja - 5 zł/szt. 
Łóżeczko niemowlęce białe, szuflada oraz 
przewijak, w dobrym stanie - 150 zł.  

Tel. 58/736 28 20
 * * *
Pilnie sprzedam zestaw dębowych mebli 

do jadalni - stół o wym.190/110 + 8 krzeseł 
tapicerowanych + witryna narożna + ko-
moda. Meble są wykonane na zamówienie. 

Tel. 505 020 970
 * * *

Sprzedam meble pokojowe, szafa + 3 re-
gały 360x200, kolor mahoń. Cena 600 zł. Tel. 
663 059 342

PRACA
Poszukuję opiekunki do rocznego dziecka 

od października - 500 zł. Wejherowo.
Tel. 505 567 034
 * * *
Dam pracę: hydraulik/monter sanitarny. 

Wejherowo, tel. 601-677-964
 * * *
Marynarz poszukuje pracy na morzu.
Tel. 730-025-386

NAUKA
Lekcje fizyki i chemii (w tym zadania) oraz 

matematyka. Nauczyciel emeryt. Wejhero-
wo. Tel. 58 677 01 50

RÓŻNE
Kupię używane rusztowania. 
Tel. 730-025-386
 * * *
Razem Łatwiej. Do związku partnerskie-

go poznam miłą panią 55+ . Mam 60 lat, 
wysoki, młody wygląd. 

Proszę o tel/sms. 605 966 593
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Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o. 
prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica 

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

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

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

Weronika Pawlak z Wejherowskiego Klubu Bokser-
skiego „Gryf” zajęła 5 miejsce na Młodzieżowych Mi-
strzostwach Europy w Turcji. W walce o medal uległa 
dwukrotnej mistrzyni Ukrainy. Brawo!

IV Lidze Pomorskiej tenisiści 
stołowi KTS-K GOSRiT Luzino 
podejmowali we własnej ha-
li AZS AWFiS V Gdańsk. Było to 
bardzo zacięte i emocjonujące 
spotkanie. Gospodarze pokazali 
wolę walki i wygrali sześć z sied-
miu pojedynków, zwyciężając w 
całym meczu 10:7. 

W Zakopanem w piłke zagrali: Sławomir Walczewski - 
kapitan, Leszek Grzeszczyk, Maciej Syska, Marcin Piekut, 
Cezary Lewandowski, Remigiusz Sarbak, Marek Budnik, 
Szczepan Kass, Marek Głowienke, Henryk Teclaf. Koordy-
natorem był Bartłomiej Woźniak. 

Wejherowianie przegrali z Gminą Stężyca, ale rozgromi-
li 10:1 miasto Leszno oraz drużynę powiatu jasielskiego. W 
meczu o trzecie miejsce po rzutach karnych nasza drużyna 
wygrała z ekipą miasta Zielona Góra. Tytuł Mistrza Polski 
Samorządowców 2016 w piłce nożnej zdobyła drużyna Mia-
sta Nowy Sącz, a drugie miejsce zajęła Gmina Stężyca.

Turniej w Zakopanem

Brązowy powiat
Reprezentanci samorządów powiatu wejhe-

rowskiego zajęli trzecie miejsce na VIII Mistrzo-
stwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej 
w stolicy Tatr „Oldboy 35 plus”.

Wejherowianie mieli wię-
cej okazji do strzelenia goli, 
ale to goście zyskali najdogod-
niejszą sytuację i w 15 minu-
cie strzelili bramkę. 

Po stracie gola wejherowia-
nie nacierali na bramkę, ata-
kowali z pasją, jednak liczą 

Piłka nożna. Gryf

Kolejna porażka
Po porażce w Bełchatowie 3:2, piłkarze Grafa 

Wejherowo przegrali ze Stalą Stalowa Wola 0:1, 
tym razem na Wzgórzu Wolności.

się strzelone gole, a nie prze-
waga na murawie.

Gryf Wejherowo: Leleń - 
Mońka, Nadolski, Brzuzy, 
Dampc (Wicon) - Chwastek, 
Kołc, Łysiak (Marczak), Czy-
chowski (Czerwiński), Klim-
czak - Ciechański. 

W pierwszym meczu go-
ście szybko zdobyli dwa go-
le. Zespół z Torunia próbował 
odskoczyć, ale wejherowianie 
skutecznie niwelowali straty. 
Końcówka pierwszej połowy 
to koncertowa gra Tytanów, 
którzy zdobyli sześć bramek, 
tracąc jedną. W 52 min. wejhe-

Rozegrano biegi średniodystansowy, klasyczny oraz sprin-
terski. W każdym z tych biegów triumfowali luzińscy zawod-
nicy: Karolina Graczyk (K20), Ryszard Jakielaszek (M65), 
Aneta Landowska (K16), Dominika Kankowska (K16) i Mar-
lena Wieleba (K21) - drugie lokaty oraz Marlena Wieleba 
(K21) i Aneta Landowska (K16) - trzecie lokaty. W punktacji 
końcowej zwyciężyli Karolina Graczyk (K20) i Ryszard Jakie-
laszek (M65) a Marlena Wieleba (K21) była trzecia.

W Klubowych Mistrzostwach Polski w Biegu na Orientację 
(bieg klasyczny i sztafeta pokoleń) w pierwszej dziesiątce naj-
bardziej wytrwałych biegaczy znalazło się czworo zawodników 
z Luzina: R. Jakielaszek - pierwsze miejsce, M. Borychowski - 
ósmy, W. Szmidtka Wiesław - dziewiąty, K. Graczyk - dziesiąta.

Biegi na orientację

Sukces luzinian
Dużo medali przywieźli zawodnicy Gminne-

go Klubu Sportowego w Luzinie z zawodów w 
Biegach na orientację w Elblągu, w trzech kla-
syfikacjach: Puchar Elbląga, Puchar Pomorza 
oraz Mistrzostwa Pomorza i Kujaw.

Piłka ręczna. Tytani 

Klęska w meczu
z beniaminkiem

Tytani Wejherowo udanie rozpoczęli sezon w 
drugiej lidze piłki ręcznej. Pewnie wygrali z AZS 
UMK Toruń 34:28. W meczu wyjazdowym zawiedli 
i zostali rozgromieni przez uważanego za nowi-
cjusza wśród potęg II ligi, Orkana Ostróda 35:22.

rowianie mieli przewagę 8 goli. 
Goście strzelili jeszcze cztery 
bramki, nie dali jednak rady 
odebrać zwycięstwo Tytanom.

W Ostródzie, Tytani nie po-
trafili wykorzystać sytuacji, 
gdy jeden z piłkarzy Orka-
na z czerwoną kartką  został 
usunięty z boiska, a inny za-
wodnik doznał kontuzji.Po 
zmianie stron gospodarze sys-
tematycznie zwiększali prze-
wagę i jedyną zagadką był 
rozmiar klęski Tytanów Wej-
herowo. Okazała się dotkliwa.

Weronika piąta w Europie

Tenis stołowy
GOSRiT el professional 

Luzino 2002/03 rozgromił 
Stolem Gniewino 6:2. Od 
pierwszych minut luziński 
zespół przejął kontrolę nad 
wydarzeniami boiskowymi, 
a kluczowe okazały się rzuty 
rożne. Trzykrotnie piłka zna-
lazła drogę do bramki. Drugi 
zespół seniorski w niedzielne 
popołudnie udał się do Strzel-
na na mecz z miejscowym So-
kołem, gdzie zremisował 4:4.

Piłka nożna
Luzino górą


