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Ukazuje się od 2011 roku

Trwają XIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskie-
go. Za nami m.in. koncerty chórów w kościołach na 
terenie powiatu, promocja tomiku poezji oraz konfe-
rencja „Muzea kaszubskie - nasze wspólne dziedzic-
two kulturowe” w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także Gala 
10-lecia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wejherowie. 

W najbliższych dniach zaplanowano spotkania z 
pisarzami i plastykami (w Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej oraz Muzeum PiMK-P), a w sobotę wspania-
ły Koncert Talentów. W piątek w auli I LO przy ul. 
Bukowej zaplanowano uroczystość wręczenia nagród 
osobom zasłużonym dla powiatu wejherowskiego.

Cykl imprez i wydarzeń (wstęp bezpłatny), o któ-
rych piszemy także wewnątrz „Pulsu”, zakończą Uro-
czystości Piaśnickie w niedzielę 1 października.

Szczegółowy program Dni Kulturu Powiatu Wekje-
rowskiego można znaleźć na https://www.facebo-
ok.com/powiatwejherowski

ostatnie dni głosowania
na Budżet obywatelski

Dni kultury
powiatu

Do poniedziałku  2 
października wej-
herowianie mogą gło-
sować na wybrane 
projekty w ramach te-
gorocznej edycji Wej-
herowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Każdy może wy-
brać jeden spośród 22 
projektów - 17 inwe-
stycyjnych i 5 niein-
westycyjnych. 

Prezydent miasta 
Krzysztof Hilde-
brandt gorąco zachę-
ca mieszkańców do 
głosowania.       Str. 3

Będzie 
boisko

Mistrzowie
w Wejherowie

Niezwykłe, prestiżowe, ogólnopolskie wydarzenie 
kulturalne miało miejsce w poniedziałek 25 września 
w wejherowskiej Filharmownii Kaszubskiej. Wręczo-
no tam zaszczytne statuetki Mistrza Mowy Pol-
skiej, a wśród nominowanych do tytułu oraz wśród 
lauretaów nie zabrakło przedstawicieli Wejherowa.

Nasze miasto i Filharmonia zachwyciła gości, któ-
rzy na Galę przyjechali z całej Polski.   Str. 8

Wejherowski ZUK 
zbuduje nowoczesne 
boisko przy ul. Sikor-
skiego (na „Wazie”) w 
ramach projektu Wej-
herowskiego Budżetu 
Obywatelskiego z 2016 
r. Powstanie tam także 
trybuna.                     Str. 3
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STRAŻ MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

WAŻNE TELEFONY:
POgOTOWiE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03
KOmENdA  POLicji   -   Dyżurny 58 672 97 22 
 
STrAŻ POŻArNA    -    Dyżurny  58 677 61 00
STrAŻ miEjSKA     -      Dyżurny 58 677 70 40

W pierwszym wyroku sąd 
w Gdańsku skazał zabój-
czynię Agaty, jej koleżanke 
Wiktorię na 11 lat pozbawie-
nia wolności. Odwołanie od 
wyroku skierowała do Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku. 

to nie koniec sprawy zabójstwa Agata

Będzie surowsza kara?
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wniosła apelację od wyroku 

sądu i wniosła ponownie o podwyższenie wymiaru kary do 15 lat 
pozbawienia wolności dla zabójczyni Agaty z Wejherowa.

Wcześniej prokuratu-
ra domagała się wyższego 
wymiaru. Teraz, zdaniem 
prokurator, wyrok sądu 
pierwszej instancji był ra-
żąco niski względem winy 
skazanej Wiktorii. Oprócz 

podwyższenia wyroku pro-
kurator wniosła o orzeczenie 
zadośćuczynienia za dozna-
ną krzywdę poprzez zapła-
tę na rzecz pokrzywdzonej 
kwoty 250 000 zł.

Siedemnastoletnia Aga-
ta  zginęła w nadmorskim 
parku w Gdańsku Brzeź-
nie od rany kłutej zadanej 
nożem. W chwili śmierci 
Agata była pod wpływem le-
ków psychotropowych oraz 
leków przeciwbólowych i 
uspokajających. Śmiertel-
ny cios miała zadać kole-
żanka Agaty, Wiktoria, 
która ponoć realizowała 
prośbę Agaty. Nie ustalono 
dlaczego Agata postanowi-
ła pożegnać się z doczesnym 
życiem i to w tak niesamo-
wity sposób. 

Rankiem w niedzielę 17 
września w Warszkowie 
(gmina Wejherowo) doszło 
do wypaadku drogowego. 
19-letni kierowca volkswa-
gena nie zachował należy-
tej ostrożności, jechał zbyt 
szybko i nie zapanował nad 
autem. Zjechał volkswage-
nem na pobocze i uderzył 
w drzewo. Pasażerka auta, 
również 19-letnia, dozna-
ła poważnych obrażeń i w 
stanie ciężkim została prze-
transportowana śmigłow-
cem do szpitala. 

Kierowca opuścił auto o 
własnych siłach, ale także 
pojechał do szpitala. Męż-
czyzna był trzeźwy, a pra-
wo jazdy, które zostało mu 
zatrzymane, miał dopiero 
od roku.

Warszkowo

Wypadek
Dwoje bardzo mło-

dych ludzi uległo 
poważnemu wypad-
kowi drogowemu. 

Edward dla bezpieczeństwa
W ramach Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych wej-

herowscy policjanci uczestniczyli w działaniach pn.  „EDWARD“. 
Celem tych działań była poprawa bezpieczeństwa na drogach 
i ograniczenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Inicjatywie 
przyświecała „wizja zero“, czyli zero śmiertelnych ofiar wypad-
ków komunikacyjnych tego dnia. Mundurowi realizowali dzia-
łania prewencyjno-kontrolne względem. Przeprowadzili 145 
kontroli pojazdów, a za nieprawidłowości (głównie za przekro-
czenie dozwolonej prędkości i brak zapiętych pasów) nałożyli 
74 mandaty. Policjanci nie odnotowali tego dnia żadnego wy-
padku, co oznacza, że założenia działań oraz „wizji zero” zostały 
osiągnięte. Podczas kontroli drogowych funkcjonariusze pro-
wadzili krótkie rozmowy o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym i przekazywali kierowcom odblaski.

Szerząc idee bezpieczeństwa, mundurowi przeprowadzili 
również pogadanki m.in. w szkołach. Dzieci z SP w Gowinie i 
SP w Gościcinie dowiedziały się o zasadach bezpieczeństwa. 
Tego typu działania to niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa. 

Pamiętajmy, że nie tylko kontrole drogowe, ale też świado-
mość każdego użytkownika drogi o potencjalnych zagroże-
niach mają wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich.

porzucane pojazdy
Straż Miejska wzywa  wszystkich właścicieli pojazdów pozo-

stawionych na drogach publicznych i nie użytkowanych do ich 
usunięcia. W przypadku niezastosowania się do wezwania, po-
jazdy usunięte będą przez Straż Miejską na koszt ich właściciela. 

Przepisy prawa o ruchu drogowym mają zastosowanie na 
drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ru-
chu. Część pojazdów pozostawionych na drogach publicznych 
nie posiada ubezpieczenia OC. Natomiast kierujący pojazdem 
jest obowiązany posiadać przy sobie dokumenty uprawnia-
jące do kierowania pojazdem, w tym dowód rejestracyjny z 
ważnymi badaniami technicznymi. Właściciel zaparkowane-
go pojazdu może nie mieć dowodu rejestracyjnego z ważny-
mi badaniami technicznymi, ale jest to przesłanka świadcząca 
o nie użytkowaniu pojazdu. Oczywiście dopuszcza się postój 
i parkowanie, ale pojazd w trakcie użytkowania powinien być 
zamknięty oraz posiadać ubezpieczenie OC.

spadające doniczki
Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że z parapetów jedne-

go z budynków przy ul. Wałowej na chodnik spadają donice z 
kwiatami. Zgłoszenie potwierdziło się. 

Źle zamontowane, bez odpowiednich barierek i innych za-
bezpieczeń donice z kwiatami, pozostawione na parapetach 
okiennych, balkonach tarasach, stanowią nie lada zagrożenie 
dla życia lub zdrowia przechodniów. Samo wypadanie przed-
miotów z okna czy balkonu na jezdnię stanowi wykroczenie 
zagrożone karą grzywny do 500 złotych lub karą nagany (art. 
75 Kodeksu wykroczeń). W przypadku, gdy w wyniku tego nie-
umyślnego czynu dojdzie do spowodowania uszczerbku na 
zdrowiu lub bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
człowieka, właściciel lokalu może odpowiadać za przestępstwo. 

Bez kanalizacji
Z 25 nieruchomości w Wejherowie, nieczystości płynne od-

prowadzane są do bezodpływowych zbiorników tzw. szamb. 
11 właścicieli deklaruje podłączyć się w najbliższych dwóch la-
tach do publicznej sieci, a 14 twierdzi, że do sieci się nie pod-
łączą ze względów finansowych. Wejherowska Straż Miejska 
otrzymała z PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni wykaz 73 nieruchomo-
ści z Wejherowa, które mają możliwość podłączenia się do ka-
nalizacji miejskiej, ale ścieki odprowadzają do przydomowych 
szamb. Po weryfikacji okazało się, że niepodłączonych do ka-
nalizacji było 27 budynków. Ponowna kontrola we wrześniu 
wykazała, że do sieci kanalizacyjnej podłączyło się dwóch wła-
ścicieli nieruchomości, a jedna osoba deklaruje podłączenie w 
tym roku, sześciu w 2018, i czterech w 2019 roku. Pozostałych 
14. właścicieli nieruchomości nie zamierza podłączyć się do sie-
ci kanalizacyjnej ze względów finansowych. 

Brak elementu odblaskowego sprawia, że kierowca do-
strzeże pieszego lub rowerzystę z odległości zaledwie 35 
metrów. Tymczasem jeden mały odblask wystarczy, aby dy-
stans ten zwiększyć niemal dziesięciokrotnie. Dzięki temu 
kierowca zyskuje kilka cennych sekund na reakcję i wyko-
nanie bezpiecznego manewru. 

Pamiętajmy, że zgodnie ze zmienionymi przepisami ko-
deksu drogowego poruszając się po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym mamy obowiązek używania elementów 
odblaskowych. Pamiętajmy też, że odblask w mieście to roz-
sądna konieczność. 

Policjanci z wejherowskiej drogówki egzekwują realiza-
cję tego przepisu. Używanie elementów odblaskowych służy 
własnemu bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. Ci także 
powinni posiadać oświetlenie roweru!

Zwłaszcza jesienią i zimą 

Ważne odblaski
Pamiętajmy o zakładaniu na ubranie 

wierzchnie elementów odblaskowych. Policja 
przypomina o obowiązku i apeluje o zadbanie 
o własne bezpieczeństwo! Po zmroku (a ten za-
pada coraz wcześniej) jesteśmy niemal niewi-
doczni dla kierowców. 

Dziecko na rowerku
Na ul. Wałowej w Wejherowie 6-letni chłopiec jadąc rower-

kiem uderzył w prawy bok jadącego samochodu marki Toyo-
ta. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci z 
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, szczegółowo wyjaśniają 
wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

ujęli włamywaczy
Kryminalni z Wejherowa zatrzymali dwóch mężczyzn podej-

rzanych o kradzieże i włamania na terenie Redy i Rumi. Sprawcy 
ukradli samochód osobowy oraz włamywali się do domków jed-
norodzinnych, stacji paliw, restauracji i kradli różne przedmio-
ty. Ich łupem głównie padały elektronarzędzia, biżuteria, sprzęt 
RTV i AGD.  Okazało się też, że 34-latek był poszukiwany w celu 
odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci podczas pracy 
przy tych sprawach odzyskali telewizor.

potrącenia pijanych pieszych
Na ul. Sobieskiego w Wejherowie 26-letni pieszy wtargnął na 

jezdnię i uderzył w bok samochodu osobowego Ford. Kierująca 
autem była trzeźwa, natomiast pieszy miał ponad 2,5 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. Wcześniej pijany mężczyzna 
awanturował się w autobusie miejskim. Mężczyznę z ogólnymi 
potłuczeniami przewieziono na badania do wejherowskiego 
szpitala. Policja wyjaśnia szczegółu zdarzenia.

Z kolei na ul. Pomorskiej w Wejherowie, na przejściu dla 
pieszych został potrącony 66-latek. Kierujący nissanem naj-
prawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, prze-
chodzącemu przez przejście. Ranny mężczyzna, który trafił do 
szpitala, miał około 2 promili alkoholu w organizmie. 
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AKTUALNOŚCI

W miniony poniedziałek prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wraz ze współpracownikami przekazał prezesowi spółki 
ZUK - Romanowi Czerwińskiemu dokumentację i plac pod budo-
wę pełnowymiarowego boiska przy ul. Sikorskiego. 

- W trzeciej edycji prze-
znaczamy na Budżet Oby-
watelski milion złotych. 950 
tysięcy złotych przeznaczy-
liśmy na realizację projektó 
inwestycyjnych, a 50 tysięcy 
na projekty nieinwestycyj-
ne, czyli miękkie - powidział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - W tym roku 
włączamy się do Metropoli-
talnego Budżetu Obywatel-
skiego, który w tym samym 
czasie będzie realizowany 
m.in. w Gdańsku, Sopocie, 
Gdyni oraz innych miejsco-
wościach z okolic Trójmia-

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
oraz sekretarz miasta Bogusław Suwara 
przedstawili zasady głosowania oraz zachę-
cali mieszkańców do udziału w trzeciej edycji 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelsiego.
Urna, do której można wrzucać karty do gło-
sowania znajduje się m.in. w ratuszu.

Do 2 października wejherowianie mogą głosować na wybrane 
projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Podczas konferencji prasowej w wejhe-
rowskim ratuszu, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt za-
chęcał wejherowian do głosowania.

sta. Zachęcam zatem do 
aktywnego uczestnictwa w 
życiu miasta i głosowania 
na wybrane projekty.

W trzecim Wejherowskim 
Budżecie Obywatelskim gło-
sować będziemy na 22 pro-
jekty - 17 inwestycyjnych i 5 
nieinwestycyjnych. 

O wyborze projektów do 
realizacji decydować może-
my do 2 października br. 
Wszystkie projekty są opu-
blikowane na stronie: www.
wejherowo.pl/budzetoby-
watelski.

- Podobnie jak w poprzed-

nich edycjach, głosować mo-
że osoba, która ukończyła 16 
rok życia i mieszka w Wej-
herowie - mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, członek ko-
misji ds. Budżetu Obywatel-
skiego. - Zagłosować można 
tylko jeden projekt.

Bogusław Suwara, se-
kretarz miasta, przypo-
mniał, że głosowanie będzie 
odbywało się elektronicznie 
na stronie internetowej mia-
sta: www.wejherowo.pl,, a 
także tradycyjnie (papiero-
wo) w wybranych punktach 
miasta (lista poniżej).

gdzie głosować:
• w Kancelarii urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 (czynny w poniedziałek w 

godz. 7:30-17:00, wtorek-piątek w godz. 7.30 - 15.30)
• Ratuszu przy pl. Jakuba Wejhera 8 (czynny w poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30)
• Filharmonii kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255 (w godzi-

nach pracy placówki)
• Miejskiej Bibliotece publicznej, ul. Kaszubska 14 (w godzinach pracy placówki)
• krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 3, ul. Nanicka 22 (w godzinach pracy pływalni)
• Szkole Podstawowej nr 5, ul. Gdańska 30 (w godzinach pracy placówki)
• Szkole Podstawowej nr 9, Osiedle 1000-lecia PP 15 (w godzinach pracy placówki)
 Pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego należy kierować pod tel. 58 677 70 00 lub adres 

elektroniczny: budzetobywatelski@wejherowo.pl

głosowanie do 2 października

Budżet obywatelski

Na ulicy sikorskiego w Śmiechowie

Będzie boisko

Parafrazując piosenkę grupy Golec uOrkiestra, można by powiedzieć: tu na razie 
jest ściernisko, ale będzie prawdziwe boisko!

Inwestycja będzie re-
alizacją jednego ze zwy-
cięskich projektów 
Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016. Bo-
isko docelowo ma być przy-
stosowane do rozgrywek 
ligowych. Projekt zakłada 
m.in. budowę boiska, try-
buny i zaplecza socjalnego.

Jak informuje Roman 
Czerwiński, prezes Za-
kładu Usług Komunalnych 
- wykonawcy inwestycji, w 
pierwszym etapie prace bę-
dą polegały na przygotowa-
niu terenu pod budowę.

W ramach Budżetu Oby-
watelskiego realizowany bę-
dzie wkrótce również inny 
podobny projekt. Boisko po-
wstanie także przy SP nr 8, 
w ramach projektu „Aktyw-
na Nanicka: tenis-siatka-
-kosz”. Więcej na stronie 4.

Więcej zdjęć na:   facebook.com/pulsWejherowa

krzysztof hildebrandt, 
prezydent Wejherowa

- W ramach budżetu 
obywatelskiego została 
przygotowana dokumen-
tacja techniczna inwesty-
cji. Przygotowany zostanie 
też teren do przyszłej inwe-
stycji. Kolejne etapy są jed-
nak kosztowne. W związku 
z tym, inwestycja musi 
przejść do budżetu miej-
skiego. 

Razem z przedstawicie-
lami Komisji Sportu Rady 
Miasta doszliśmy do wnio-
sku, że komisja będzie 
starała się o pozyskanie 
środków zewnętrznych - z 
ministerstwa sportu, a po-
została kwota zostanie za-

bezpieczona w budżecie 
miasta. Taki montaż finan-
sowy pozwoli na realiza-
cję tej inwestycji w cyklu 
trzyletnim.

Od 25 sierpnia do 2 paździer-
nika br. na terenie Wejherowa 
prowadzone są konsultacje z 
mieszkańcami miasta na temat 
możliwości dodatkowej nazwy 
miasta w języku kaszubskim. 
Proponowana kaszubskoję-
zyczna nazwa miasta brzmi: 
Wejrowo. Nazwa miasta w ję-

zyku kaszubskim będzie mogła 
być umieszczona na znakach i 
tablicach drogowych po urzę-
dowej nazwie w języku polskim 

Konsultacje są przeprowa-
dzane poprzez ankietę, w któ-
rej pada pytanie:  „Czy jesteś za 
ustaleniem dodatkowej nazwy 
miasta w języku kaszubskim, 

obok używanej urzędowej na-
zwy miasta Wejherowo w języ-
ku polskim?”. 

Ankiety będą dostępne w 
postaci papierowej w punk-
tach konsultacyjnych (w Urzę-
dzie Miejskim) oraz na stronie 
internetowej www.wejhero-
worozmawia.pl.

kaszubska nazwa miasta
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Dołącz do nas na:
     facebook.com/
      pulsWejherowa

INWESTYCJE

W ramach inwestycji 
wykonano nawierzchnię z 
kostki betonowej i masy bi-
tumicznej na długości ok. 
500 metrów, a także chodni-
ki oraz 33 miejsca postojowe 
w zatokach. Inwestycja kosz-
towała 1,2 mln zł, z czego 300 
tys. zł dołozył PEWiK.

- Przebudowana została 
kanalizacja deszczowa, wy-
mieniono także sieć wodo-
ciągową wraz z przyłączami. 
Przypomnę, że przed rokiem 

Dzięki tej inwestycji wejherowski Sąd Rejonowy będzie 
funkcjonował w odpowiednich, dużo lepszych warunkach 
i wreszcie w jednym miejscu. 

Przypomnijmy, że siedziby wejherowskiego Sądu znaj-
dują się przy ul. Sobieskiego (3 różne budynki) oraz ul. 
Reformatów. Budynki Sądu Rejonowego znajdują się tak-
że w Pucku - przy ul. 1 Maja i Żeromskiego.  Nowa prze-
stronna siedziba Sądu przy ul. Wniebowstąpienia będzie 
miała ponad 8 tys. metrów kwadratowych. 

Przy Szkole  Podstawowej 
nr 8  jest już kryta pływal-
nia, hala wielofunkcyjna, 
która zimą pełni funkcję za-
daszonego lodowiska, boiska 
sportowe, bieżnia, a także 
zewnętrzne siłownie.

Projekt „Aktywna Nanic-
ka: tenis-siatka-kosz” zwy-
ciężył w II Wejherowskim 
Budżecie Obywatelskim w 
2016 roku. Nowy obiekt bę-
dzie uzupełnieniem sporto-

Rozpoczyna się budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Wejherowie, realizowanego w ramach Wej-
herowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powstanie tam ogólno-
dostępne dla wszystkich mieszkańców, boisko do koszykówki, 
siatkówki i tenisa. 

U zbiegu ulic: Reformatów i Wniebowstą-
pienia rozpoczeła się kolejna duża i ważna 
inwestycja w Wejherowie. Po kilku latach 
przygotowań wystartowała budowa nowe-
go sądu w Wejherowie.

Kolejne ulice na Śmiechowie otrzymały nowy wizerunek, ale 
przede wszystkim stały się wygodniejsze i bezpieczniejsze. Miasto 
przebudowało ul. Paderewskiego oraz ul. Obrońców Westerplatte 
na odcinku od ul. Sędzickiego do skrzyżowania z ul. Paderewskiego. 

Więcej zdjęć na:   facebook.com/pulsWejherowa

Ciężki sprzęt na ul. Wniebowstąpienia

powstaje nowy sąd

wykonano w tym rejonie no-
wą sieć elektryczną - infor-
muje Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Dla spowolnienia 
ruchu powstały dwa wynie-
sione skrzyżowania oraz je-
den próg zwalniający.

- Cieszę się, że kolejne 
ulice w tej części Wejhero-
wa zostały przebudowane - 
mówi prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. 

Wcześniej przebudowa-

na została ul. Leśna, Ofiar 
Grudnia, Wschodnia, Po-
przeczna, Środkowa, Nowa 
i ul. Brzozowa. Wspólnie z 
powiatem miasto wybudo-
wało ulicę Odrębną. 

Poza tym przy wejherow-
skim cmentarzu powstał 
parking na ok. 300 miejsc 
parkingowych oraz  miejsca 
postojowe dla autobusów.

Wykonawcą inwestycji by-
ło konsorcjum Kruszywo sp. 
z o.o. i Bituminium sp. z o.o.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Zmodernizowane ulice na Śmiechowie

Ładniej i wygodniej

wej bazy szkoły.
- Cieszę się, że przecho-

dzimy do realizacji kolej-
nego projektu z budżetu 
obywatelskiego - mówi 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Nie było ła-
two, ponieważ wartość 
tego projektu przekroczyła 
200 tys. złotych, a zatem 
była to kwota wyższa niż 
przewidywana w ramach 
budżetu obywatelskiego. 

Musieliśmy ją uzupełnić ze 
środków budżetu miasta. 
Inwestycja będzie koszto-
wała ponad 370 tys. zł, a 
ma zakończyć się jeszcze w 
tym roku.

Wykonawcą inwestycji 
będzie firma Auto-Sport. 
Projektantką obiektu jest 
Joanna Stachowiak, 
przewodnicząca Rady Ro-
dziców przy Szkole Podsta-
wowej nr 8.

Wielofunkcyjne boisko przy sp nr 8

sportowa „ósemka”
klub Miłośników Wejherowa zaprasza członków, sympaty-

ków i inne zainetersowane osoby na kolejne spotkanie, które 
odbędzie się 5 października o godz. 18.00 w powiatowej Bi-
bliotece przy ul. Dworcowej 7 w Wejherowie. 

Temat spotkania: „147 lat kolei w Wejherowie” przedstawi 
Marcin gniech, jeden z członków Klubu. 

prelekcja w bibliotece

kolej w Wejherowie
istnieje od 147 lat

organizujemy:
- urodzinki dla dzieci
- animacje
- warsztaty artystyczne 
dla dzieci i dorosłych

Kontakt: 

Aleksandra hazuka 

660 707 316, ola@hazuka.pl

Czytaj nas również
w internecie:

www.pulswejherowa.pl



5

redakcja@pulswejherowa.pl 28 września 2017

POWIAT

Ceremonia dożynkowa 
rozpoczęła się mszą św. w ko-
ściele parafialnym pw. Mat-
ki Bożej Królowej Polski w 
Choczewie, gdzie mieszkań-
cy gminy i ich goście dzięko-
wali za tegoroczne plony. 

Potem kolorowy dożynko-
wy korowód przeszedł i prze-
jechał ulicami wsi, z kościoła 
do gminnych obiektów spor-

podziękowali za tegoroczne plony

Dożynki w Choczewie
Tegoroczne Powiatowo-Gminne Dożynki odbyły się 17 września 

w Choczewie, dokąd przybyły delegacje gmin i sołectw z całego po-
wiatu wejherowskiego, przywożąc tradycyjne wieńce dożynkowe. 
Podczas Dożynek w Choczewie połączono tradycję z dobrą zabawą.

podczas Święta plonów tradycyjnie wybrano naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. 

W kategorii wieńców klasycznych zwyciężyło sołec-
two Linia, drugie miejsce zajęło sołectwo Brzeźno Lę-
borskie, a trzecie sołectwo kierzkowo. 

Wyróżnienie przyznano sołectwu gniewino. 
W kategorii wieńców niekonwencjonalnych pierwsze 

miejsce zajęło sołectwo Chrzanowo, drugie sołectwo 
Milwino, a trzecie sołectwo kostkowo. 

Wyróżniono sołectwo osiek.

towych. Konkursy, koncerty, 
program kabaretowy i zaba-
wa taneczna wypełniły resz-
tę niedzielnego popołudnia i 
wieczór. 

Wśród gości obecni byli 
m.in. samorządowcy: staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius, wicestarosta Wi-
told Reclaf, radni powia-
towi oraz wójtowie gmin 

Wejherowo, Szemud, Linia i 
Łęczyce. Szczególnymi gość-
mi byli przedstawiciele Wy-
brzeża Kości Słoniowej. 

Rolę gospodarza uroczy-
stości pełnił wójt Gminy 
Choczewo Wiesław Gębka.

Zarząd powiatu Wejherowskiego zawarł z Ministerstwem Rodziny, pracy i polityki 
społecznej porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego 
w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”. Na mocy porozumie-
nia powiat Wejherowski, za pośrednictwem powiatowego Centrum pomocy Rodzinie 
w Wejherowie realizuje program „Razem przeciw przemocy”, dedykowany  mieszkań-
com powiatu. 

Całkowity koszt programu to 21 050 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 12 
450 zł  i wkład własny Powiatu w wysokości 8 600 zł.

W tegorocznej edycji programu realizowane są działania skierowane do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Wejherowski, miesz-
kańców powiatu, osób doświadczających przemocy oraz samorządów gminnych, przedstawi-
cieli służb zobowiązanych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do podejmowania 
działań w ramach swoich kompetencji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Działania te mają na celu  profilaktykę przemocy i podniesienie świadomości społecznej 
na temat przemocy.

W ramach programu zorganizowano konkurs plastyczny dla młodzieży pn.  „Nie zamykaj 
oczu na przemoc”. Prace plastyczne w trzech kategoriach:  „Przemoc rówieśnicza”, „Cyberprze-
moc” oraz   „Przemoc domowa” posłużą kampanii edukacyjnej mieszkańców powiatu poprzez 
ulotki informacyjne i plakaty.

Odbyła się też konferencja powiatowa pt.  „Powiat wejherowski bez przemocy”, połączo-
na z wernisażem prac plastycznych zgłoszonych do konkursu. Konferencja poświęcona była 
między innymi wymianie dobrych praktyk pomiędzy instytucjami ustawowo zajmującymi się 
przemocą oraz  wypracowaniu wniosków do dalszych działań na rzecz wsparcia rodzin bory-
kających się z przemocą w rodzinie (szerzej o tym wydarzeniu piszemy obok).

Program przewiduje również wsparcie dla osób doświadczających przemocy  w rodzinie 
w postaci „Grupy wsparcia”. Chętne osoby skorzystają z  pomocy psychologicznej i prawnej. 
Zainteresowani powinni się zgłaszać do udziału w programie do powiatowego Centrum po-
mocy Rodzinie w Wejherowie.

Zdjęcia: Starostwo w Wejherowie

program „Razem przeciw przemocy”

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 
21 września odbyła się konferencja „Razem Przeciw Przemocy”, 
połączona z wernisażem prac plastycznych pn. „Nie zamykaj oczu 
na przemoc”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

W konferencji uczestni-
czyli m.in.: starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
członkowie Zarządu Powia-
tu - Wojciech Rybakow-
ski i Jacek Thiel, dyrektor 
PCPR w Wejherowie Iwona 
Romanowska, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele ośrod-
ków pomocy społecznej, poli-
cji, oraz członkowie zespołów 
interdyscyplinarnych.

Jak podkreśliła staro-
sta Gabriela Lisius, samo-
rząd powiatowy od 2011 r. 
realizuje zadania, dotyczą-
ce przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie, zgodnie z 
ustawą oraz przyjętymi pro-
gramami. Podejmowane są 
zarówno działania dotyczą-

Najpiękniejsze wieńce z Lini i Chrzanowa

ce ochrony ofiar przemocy, 
jak i pracy terapeutycznej 
ze sprawcami przemocy. 

Systematyczność i kon-
sekwencja w dążeniach do 
wspierania rodzin i osób w 
związku z przemocą skutku-
ją poprawą funkcjonowania 
wielu rodzin i osób, podejmo-
waniem terapii przez osoby 
dopuszczające się przemocy 
oraz wzmacnianiem psycho-
społecznym osób, które prze-
mocy doświadczają. Jednak 
mimo podejmowanych na 
szeroką skalę działań tera-
peutycznych i profilaktycz-
nych zjawisko przemocy w 
rodzinie jest nadal poważ-
nym problemem społecznym, 
m.in. na terenie powiatu 

wejherowskiego. Zespoły In-
terdyscyplinarne w powiecie 
prowadzą łącznie 368 proce-
dur Niebieskich Kart, z cze-
go 264 to procedury wszczęte 
w bieżącym roku. 

Dlatego konieczna jest 
dalsza interdyscyplinar-
na praca jednostek pomocy 
społecznej, Policji, szkół i 
jednostek ochrony zdrowia, 
w celu ochrony rodzin przed 
przemocą.

Na zakończenie wrześnio-
wej konferencji przewodni-
czący Kapituły Konkursowej 
Jacek Thiel wręczył uczenni-
com i uczniom nagrody oraz 
wyróżnienia, przyznane w 
konkursie plastycznym „Nie 
zamykaj oczu na przemoc”.

konferencja i konkurs plastyczny

przemoc w rodzinie
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Wejherowa -  Uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 
2016 r. poz. 32)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

             § 1
W okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta Wejhe-

rowa.
             § 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gry-

zoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:
- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, 

składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
             § 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne 

jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sa-
nitarnej i właściciele nieruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji 
na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

             § 4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakładam na opie-

kunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym 
nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i innych zanie-
czyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w szczególności odpadów mogących stano-
wić pożywienie dla gryzoni.

             § 5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 2 października do 9 października 2017 r. i pozostawić do dnia 

25 października 2017 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki 
należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 26 października do 31 października 2017 r. należy zebrać pozostałe trutki oraz pa-
dłe gryzonie. 

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
             § 6
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami o wykroczeniach.
             § 7
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na 

słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

        PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
        
             KRZYSZTOF HILDEBRANDT

O G Ł O S Z E N I E

19 września, w 78. rocznicę zakończe-
nia walk obronnych przez 1 Morski Pułk 
Strzelców kościele pw. Trójcy Świętej w 
Wejherowie odprawiona została uroczysta  
msza św. w intencji żołnierzy. Podczas uro-
czystości przypięto replikę Orderu Virtuti 
Militari na replikę sztandaru 1 MPS.

Odznaczenia sztandaru 1 
MPS Srebrnym Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari 
dokonał ostatni żyjący żoł-
nierz pułku, kapitan w sta-
nie spoczynku Aleksander 
Pawelec. 

W ceremonii uczest-
niczyli przedstawicie-
le władz samorządowych, 
służb mundurowych, mło-
dzież, poczty sztandarowe 
oraz mieszkańcy Wejhero-
wa.Organizatorem uroczy-
stości było Stowarzyszenie 
Sympatyków i Byłych Żoł-
nierzy Jednostki Wojsko-
wej w Wejherowie, władze 

powiatu oraz miasta Wej-
herowa, a także proboszcz 
wejherowskiej kolegiaty 
ks. Tadeusz Reszka, któ-
ry przewodniczył liturgii.

Stacjonujący w Wejhero-
wie 1 Morski Pułk Strzelców 
utworzony został w 1939 r. 
na bazie 1 Batalionu Mor-
skiego. Jednostka była jed-
nym z głównych trzonów 
systemu obronnego Wy-
brzeża we wrześniu 1939 r. 
W ramach Lądowej Obrony 
Wybrzeża, żołnierze 1 MPS 
dzielnie walczyli od 1 do 19 
września w Wejherowie, Re-
dzie, Rumi i na Oksywiu.

Cześć żołnierzom 1 Mps

Replika orderu
na sztandarze 

W najbliższą niedzielę uroczystości w piaśnicy

Msza św. i Apel poległych

O godz. 10.30   zaplano-
wano nabożeństwo oczeki-
wania, do którego oprawę 
przygotują uczniowie szkoły 
w Bolszewie. O godz. 11.00 

W najbliższą niedzielę 1 października odbędzie się coroczna uroczystość w Sanktuarium 
Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim. Uroczy-
stej mszy świętej przewodniczyć będzie ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

rozpocznie się procesja do 
kaplicy bł. Alicji Kotowskiej.

Zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym nastąpi  wprowa-
dzenie sztandaru Wojska Pol-

skiego, wciągnięcie flagi na 
maszt i odśpiewanie Hymnu. 
Zaplanowano Apel Poległych, 
składanie kwiatów przed oł-
tarzem, okolicznościowe prze-

mówienia i  poświęcenie mogił 
ofiar II wojny światowej.

O dojazdach autobusami 
MZK na uroczystość w Pia-
śnicy informujemy na str. 10.

Kpt. Aleksander Pawelec przed sztandarem 1 MPS. 
Fot. Starostwo Powiatowe
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Uroczystość co roku odbywa się w innym mieście, a Wej-
herowo znalazło się w tym zaszczytnym gronie. 

Najpierw jednak Rada Programu Społecznego dokona-
ła wyboru 10 kandydatów, spośród blisko 80 zgłoszonych 
osób, zaprezentowanych 12 czerwca br. na Zamku Królew-
skim w Warszawie. Wśród znanych i powszechnie lubia-
nych postaci życia publicznego znalazły się dwie osoby z 
naszego regionu: himalaistka Kinga Baranowska, zdo-
bywczyni 9 ośmiotysięczników oraz Tomasz Fopke - po-
eta, kompozytor, dyrygent i animator kultury, na co dzień 
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie. 

Wśród nominowanych do Mistrza Mowy Polskiej znaleźli 
się ponadto: piosenkarka Ewa Bem, poetka i pisarka Jo-
anna Kulmowa, dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej 
Kruszewicz, dziennikarz radiowy Dariusz Michalski.

Nominacje otrzymało również 5 placówek, zgłoszonych 
przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej w ka-
tegorii Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. W tej kategorii 
zwyciężył Zespół Szkół nr 1 imienia Adama Mickie-
wicza w Lublińcu. Tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej 
Vox Populi zdobyły: Paulina Mikuła - prowadząca vlog 
internetowy „Mówiąc inaczej” oraz Katarzyna Stopar-
czyk redaktorka audycji dla dzieci Programu 3 Polskiego 
Radia pt. „Zagadkowa Niedziela”. 

Jurorzy przyznali też Wawrzyn Mowy Polskiej, która 
otrzymała Joanna Kulmowa - za ogromy wkład w krze-
wienie kultury języka polskiego i kształtowanie wielu po-
koleń ludzi młodych. Nagrodą Złotego Lauru Mistrzów 
Mowy uhonorowano Łucję Brzozowską z Wilna, nauczy-
cielkę polonistkę, dziennikarkę i autorkę książek. Lauda-
cję na temat nieobecnej laureatki wygłosiła dziennikarka 
i pisarka Barbara Wachowicz.

O wyborze tegorocznych laureatów zadecydowało jury 
w składzie: prof. zw. dr hab. Halina Zgółkowa z UAM w  
Poznaniu, prof. dr hab. Jan Mazur z UMCS w Lublinie, 
prof. dr hab. Bolesław Faron i prof. Adam Bednarek - 
obaj z UMK w Toruniu. 

W wejherowskiej Filharmonii gościli laureaci poprzed-
nich edycji Mistrza Mowy Polskiej m.in. Barbara Kra-
ftówna, Magdalena Zawadzka, Barbara Wachowicz, 
Krzysztof Jakubiec, Janusz Kukuła.

Nominowanych udekorowano biało-czerwonymi szar-
fami. Ceremonii tej dokonali m.in. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, kierownik Wydziału Kultury UM 
Michał Jeliński i dyrektor WCK Jolanta Rożyńska. 

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyj-
na Marynarki Wojennej pod batutą kmdr ppor. Macieja 
Budzińskiego. Wystąpił również Kaszubski Zespół Re-
gionalny „Koleczkowianie”. 

Pochodząca z Wejherowa znana himalaistka Kinga Baranowska znalazła się w gronie laureatów 17. edycji programu  społecz-
nego Mistrzowie Mowy Polskiej. Zaszczytny tytuł i statuetkę otrzymali także panowie: aktor Krzysztof Gosztyła oraz dzienni-
karze - Jarosław Gugała i Piotr Jacoń. W głosowaniu internetowym największą liczbę głosów i tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox 
Populi zdobyła artystka kabaretowa Joanna Kołaczkowska. Co ważne, uroczysta Finałowa Gala programu odbyła się 25 wrze-
śnia w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

gala Finałowa w Filharmonii kaszubskiej w Wejherowie

Mistrzowie Mowy polskiej

Program Mistrz Mowy Polskiej jest objęty honorowym pa-
tronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Wejhero-
wa, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Dyrektora 
Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Tegoroczni Mistrzowie Mowy Polskiej (po prawej stronie), jurorzy oraz prezydent Wejherowa.

Kinga Baranowska i prezydent Krzysztof Hildebrandt. Gorąco oklaskiwany zespół „Koleczkowianie”.

Laureaci w kategorii Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI

„Prosto do Funduszy Eu-
ropejskich” to ogólnopol-
ski konkurs, organizowany 
przez Ministerstwo Roz-
woju. W tym roku spośród 
blisko 1000 zgłoszeń nagro-
dzono 15 uczestników. 

W tym zaszczytnym gro-
nie znalazła się Lilii Wil-
czyńska z wejherowskiego 
oddziału Telewizji Kaszuby 
(na zdjęciu po prawej stro-
nie), nagrodzona za cykl 
artykułów dotyczących wy-
korzystania środków z Unii 
Europejskiej w Wejherowie.

To nie pierwsza nagroda 
L. Wilczyńskiej w ogólno-
polskim konkursie. W 2014 
roku reportaż pt. „Wygrać 
z rakiem....”, przygotowa-
ny wspólnie z Arkadiuszem 
Jaskułką,  zwyciężył w 
pierwszym Ogólnopolskim 
Konkursie Onkologicznym 
dla Dziennikarzy. 

Również w 2014 roku  re-
portaż Telewizji Kaszuby L. 
Wilczyńskiej i A. Jaskułki 

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

puNkt INFoRMACjI EuRopEjskIEj

O G Ł O S Z E N I E

KOMUNIKAT 
 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie 
informuje, że w związku z uroczystościami w „Lesie Piaśnickim” 
 

w niedzielę  01 października 2017 roku  
 

uruchomione zostanie specjalne połączenie autobusowe oznakowane 
napisem  

„P I A Ś N I C A”  
po trasie: 
Osiedle Kaszubskie  Prusa  Pomorska  Kochanowskiego  
I Brygady Panc. WP  Ofiar Piaśnicy  Piaśnica. 
 

Przystanek początkowy przy szkole nr 11 na ulicy Prusa, odjazdy w 
kierunku Piaśnicy o godzinie: 

09.00, 09.30, 10.00, 10,30 i 11.00. 
Na odcinku od ulicy Prusa do przystanku przy ul. Ofiar Piaśnicy 

autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach MZK. 
Szczegółowy rozkład jazdy : 
 

Wejherowo Prusa Szkoła    01 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 
Wejherowo Pomorska    01 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 
Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice    01 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 
Wejherowo Chopina    01 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 
Wejherowo Broniewskiego Dw. PKP    01 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 
Wejherowo Broniewskiego Dw. PKP    02 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 
Wejherowo Ofiar Piaśnicy    01 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 
Piaśnica (przystanek końcowy) 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 

 
Pasażerów przyjeżdżających pociągami SKM prosimy o 

skorzystanie z przystanku „Broniewskiego Dw. PKP” w kier. Redy – 
położonego przy wyjściu z tunelu Dworca PKP Wejherowo. 

 Powrót z Piaśnicy do Wejherowa po zakończeniu uroczystości 
około godziny 13:30. 
 

Przejazdy pasażerów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Wejherowo Spółka z o.o. do „Lasu Piaśnickiego” są bezpłatne. 

 

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa koszty przejazdów do „Lasu 
Piaśnickiego” pokryte zostaną ze środków Miasta Wejherowa. 

 

                        
 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.  

Redaktor naczelna wejherowskiego od-
działu Telewizji Kaszuby - Lilii Wilczyńska 
została wyróżniona w prestiżowym kon-
kursie dla dziennikarzy „Prosto do Fundu-
szy Europejskich”. Gala wręczenia nagród 
odbyła się w Warszawie.

znalazł się na podium ogól-
nopolskiego konkursu „To 
nas dotyczy” realizowanego 
przez Polska Izbę Komuni-
kacji Elektronicznej. Mowa 
o programie pt. „Unia Euro-
pejska -Polska - Wejherowo” 
który  znalazł się w zaszczyt-
nej trójce laureatów, zdoby-
wając „Kryształowy Ekran”. 

Gratulujemy!

Dziennikarka z Wejherowa

Nagrodzona
Uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 6 w Wejherowie (z 
klas I-III), tak jak w ub. roku 
szkolnym będą zbierać maku-
laturę. Celem akcji jest kształ-
towanie wśród dzieci nawyku 
segregacji surowców wtór-
nych oraz dbanie o środowi-
sko naturalne.  Dodatkowo 
uczniowie i pracownicy szko-
ły będą zbierać plastikowe na-
krętki na pomoc w rehabilitacji 
Oliwii Kucharskiej - podopiecz-
nej Fundacji Uśmiech Dziecka. 

Organizatorkami tych akcji 
są: Katarzyna Szumińska oraz 
Katarzyna Penkowska. 

Makulatura
Zbiórka
w szkole

Wielkie emocje towarzyszyły pokazowi umiejętności i 
sprawności strażaków ochotników, którzy rywalizowali w 
Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Rumi. 

Do najważniejszych konkurencji należała musztra, szta-
feta pożarnicza 7 × 50 metrów oraz ćwiczenia bojowe. 

W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna OSP Nadole, drugie - reprezentacja OSP Kielno, a 
trzecie - OSP Kostkowo. Spośród żeńskich drużyn najlep-
sza okazała się jednostka OSP Opalino. Po raz pierwszy 
rozegrano konkurencję przeciągania liny, którą wygrali dru-
howie z OSP Strzepcz, pokonując strażaków z Choczewa. 

Najlepsze osp w Nadolu

Rywalizowali 
strażacy 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się w 
minioną sobotę na stadionie MOSiR w Rumi. 

Zagrano w piłkę nożną, 
wykonywano rzeźby-cuda-
ki z ziemniaków,  rzucano 
ziemniakami do wiszących 
patelni, wybierano najwięk-
szego ziemniaka oraz piło-
wano kłody drzewa. 

W konkursie kulinar-
nym gospodynie przygo-
towały potrawy, których 
podastawowym składni-
kiem był ziemniak. Drugie 
miejsce w tym konkursie 
(pierwszego miejsca nie 
przyznano) zajęła Anna 
Miotk z KGW Strzepcz, a 
trzecie Halina Pocierz-
nicka  z Kochanowa. 

W konkursie na najwięk-
szego ziemniaka zwyciężył 
kartofel Mateusza Koszał-
ki z Lewina, a kolejne miej-
sca zajęli Dawid Wirkus i 
Jakub Choszcz z Pobłocia. 
W konkursie na najcięższego 
kartofla również zwyciężył 
Mateusz Koszałka z Lewina.

Kłodę drzewa najlepiej i 
najszybciej przepiłowali bra-
cia Kamil i Łukasz Grzen-
kowicz z Lewina.  

pobłocie
Dzień
ziemniaka

W Pobłociu (gmina 
Linia) po raz pierw-
szy odbył się festyn 
„Święto pieczonego 
ziemniaka”. 
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Dla naszych Czytelników 
mamy trzy podwójne zapro-
szenia na dowolny seans fil-
mowy w Multikinie w Rumi 
(galeria Rumia).  Zwycięzcy 
będą mogli wybrać się do kina 
od poniedziałku do czwartku 
włącznie, z wyłączeniem im-
prez specjalnych.

Pytanie konkursowe doty-
czy niedawno zakończonego 
42. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni:   

jaki film otrzymał w tym 
roku grand prix czyli nagro-
dę  „Złotych Lwów”?

Tytuł filmu  proszę przesłać 
razem z imieniem i nazwi-
skiem na adres:  redakcja@
pulswejherowa.pl,  do so-
boty 30 września br.  do godz. 
20.00. 

W temacie prosimy napisać:  
Bilety do Multikina.  

Do wylosowanych osób od-
piszemy w sobotę wieczorem.

konkurs 

Bilety 
do kina

Zobaczymy różnorodne 
prace, od fotografii malar-
skiej, poprzez fotografię quasi 
reporterską, abstrakcyjną po 
kreacyjną. Część fotograficz-
ną wystawy kończy fotografia 
drastyczna oraz zestawy zdjęć 
tworzące opowieści. Zapre-
zentowane zostaną również 
fotomontaże z lat 1997-2000, 
wykonane przy pomocy tech-
nik komputerowych.

Wystawie towarzyszą wy-
kłady biograficzne, poświę-
cone artyście prowadzone 
przez Fundację Beksiński 
oraz pokazy kilku filmów 
dokumentalnych. 

„Poranki Muzyczne” powracają po wakacjach do Fil-
harmonii Kaszubskiej. Spotkania z muzyką poważną, 
skierowane do dzieci w wieku do 12 lat, wraz z opieku-
nami, rozpoczną się od prezentacji dziecięcych piose-
nek Witolda Lutosławskiego. Wejherowskie Centrum 
Kultury zaprasza w niedzielę 1 października o godz. 11

Bilety w cenie 10 wkasach WCK lub na wck.org.pl.

Na początek Lutosławski

Muzyka od rana
W galerii Filharmonii

Beksiński
29 września o godz. 18.00 w Galerii Fil-

harmonii Kazubskiej w Wejherowie otwar-
ta zostanie interesująca wystawa „Beksiński 
Nieznany”, prezentująca głównie fotografie. 

Zdzisław Beksiński (1929-2005) - to jeden z najznako-
mitszych polskich artystów tworzących w XX w. Ukończył 
architekturę na Politechnice Krakowskiej. Działalność arty-
styczną rozpoczął na początku lat 50. jako fotografik, potem 
zajął się rysunkiem i malarstwem. 

W latach 70. i 80. stał się popularny zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Wówczas też ukształtował się jego charakterystycz-
ny, wizyjny sposób obrazowania, nazywany realizmem fan-
tastycznym. Jego obrazy pokazywane były w prestiżowych 
galeriach we Francji, w Niemczech, Włoszech czy Japonii.

Wystawę można oglądać 
w Galerii Filharmonii Ka-
szubskiej od 29 września 
do 10 października (Fini-
saż) w godzinach otwarcia 
placówki. 

Wstęp wolny.

Zdzisław Beksiński.

Bilety dla Czytelników

Renata przemyk

Podczas koncertu usłyszy-
my znane publiczności, a daw-
no nie wykonywane, piosenki 
z pierwszej płyty Renaty Prze-
myk „Ya Hozna” (m.in. „Babe 
zesłał Bóg”) oraz najbardziej 
znane utwory ze wszystkich 
płyt artystki. Koncert wy-
różnia dynamiczny i rocko-
wy charakter oraz specjalnie 
przygotowany repertuar i za-
skakujące aranżacje.

Renacie Przemyk na kon-
cercie towarzyszy zespół w 
składzie: Grzegorz Palka 
(gitary), Piotr Wojtanowski 
(bas, wokal), Sławek Puka 
(perkusja), Kamil Błoniarz 
(akordeon) i Krzysztof Pająk 
(instrumenty klawiszowe).

Wejherowskie Centrum 
Kultury zaprasza na ten 
znakomity koncert 3 paź-
dziernika o godz. 19.00 do Fil-
harmonii Kaszubskiej. 

Bilety: 49 zł uczniowskie, 
59 zł ulgowe, 69 zł normalne.

WCK przekazało dla 
Czytelników „Pulsu” dwa 
podwójne zaproszenia na 
koncert Renaty Przemyk.

Renata Przemyk powraca do Wejherowa i 
z pełnym składem koncertowym zagra 3 paź-
dziernika w Filharmonii Kaszubskiej. 

Aby otrzymać podwój-
ne zaproszenie na koncert 
trzeba przesłać swoje imię i 
nazwisko na adres:  
redakcja@pulswejherowa.pl  

do niedzieli 1 październi-
ka  br.  do godz. 20.00. 

W temacie prosimy napi-
sać:  bilety na koncert.  

Spośród nadesłanych e-
-maili wylosujemy dwie 
osoby,  a do wylosowanych 
Czytelników odpiszemy.
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KULTURA, hISTORIA

powstaje kolekcja Muzeum historii polski

Fotografie, listy i inne pamiątki
trwa ogólnoświatowa 

społeczna zbiórka pamią-
tek historycznych „Małe 
Wielkie historie”, dzięki 
której udało się pozyskać 
blisko 5500 obiektów dla 
Muzeum historii polski. 

Celem zbiórki jest pozyskanie 
nowych muzealiów do Muzeum 
Historii Polski. Organizatorzy cze-
kają na rozmaite obiekty o warto-
ściach historycznych, zwłaszcza 
związane z polską drogą do Nie-
podległości  zarówno tej w 1918 
roku, jak i w roku 1989. 

Chodzi też o przedmioty co-
dziennego użytku, fotografie, 
pocztówki, dokumenty listy i 
pamiętniki, elementy ubioru, 
umundurowania, uzbrojenia i 

wyposażenia wojskowego, meble 
oraz wyrobami rzemieślnicze i ar-
tystyczne świadczącymi o historii 
polskiej kultury. 

W inwentarzu muzealnym za-
rejestrowanych jest już blisko 22 
tysiące muzealiów, a dzięki ak-
cji „Małe wielkie historie” do Mu-
zeum trafiło do tej pory łącznie 
prawie 5500 obiektów. Kolekcja 
MHP wzbogaciła się ponadto o 
ponad 180 cyfrowych kopii doku-
mentów, fotografii i nagrań audio. 
Dużą część darowizn stanowię 
książki, prasa oraz różnego rodza-
ju archiwalia i dokumenty. 

Wśród przekazanych pamią-
tek znalazły się m.in. XIX-wieczna 
szafka ze skrytką, w której prze-
chowywano dokumenty Państwa 

Podziemnego w trakcie II wojny 
światowej, XVII-wieczny list kró-
la Jana Kazimierza do chorążego 
Świętosława Wilgostowskiego z 
1660 r., średniowieczne krzyżyki z 
XI-XIV w., cylinder z 1900 r., albumy 
ze zdjęciami rodzinnymi, matry-
ca i rama do sitodruku z tekstem 
przysięgi Solidarności Walczącej i 
krótką historią organizacji, a także 
kamienne tablice z kaplicy Domu 
Polskiego w Wiedniu związane z 
walką o niepodległość.

Część ofiarowanych przed-
miotów trafi na wystawę stałą 
Muzeum, a wszystkie inne dary 
zostaną należycie zabezpieczo-
ne z myślą o badaczach prze-
szłości i przyszłych wystawach 
czasowych. 

osoby zainteresowane prze-
kazaniem do Muzeum pamią-
tek mogą zgłaszać się osobiście, 
telefonicznie, bądź mailowo. 
prosimy kontaktować się z na-
mi pod numerem telefonu: (22) 
211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-
-mailem: pamiatki@muzhp.pl. 
każda taka propozycja zosta-
nie rozpatrzona przez pracow-
ników Muzeum. 

W uzasadnionych przypad-
kach upoważniony pracownik 
Muzeum osobiście pojawi się 
u darczyńcy w celu odebrania 
ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „Małe 
Wielkie historie” dostępny jest 
na stronie Muzeum historii pol-
ski – www.muzhp.pl

Do końca października można przesyłać 
prace na Wejherowski Konkurs Literacki 
„Powiew Weny” pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Wejherowa.

Motto konkursu brzmi: „Trzecią miłość zaplata się 
jeszcze mocniej”. Konkurs ma charakter otwarty i skiero-
wany jest do autorów z woj. pomorskiego. Obowiązują dwie 
grupy wiekowe: „A” - od 16 do 19 lat oraz „B” - powyżej 20 
lat. W grupie wiekowej „B” przewidziane są dwie kategorie: 
proza i poezja; w grupie wiekowej „A” tylko jedna (można 
przesłać prozę i poezję).                                       

Prace w kategorii prozy (gatunek dowolny) nie mogą 
przekraczać  10 stron maszynopisu. W kategorii poezja 
trzeba przesłać obowiązkowo 3 utwory.  Każda osoba mo-
że nadesłać na konkurs tylko jedną pracę (w 3 egzem-
plarzach), oznaczoną godłem, kategorią i grupą wiekową. 

Godłem należy podpisać również osobną kopertę z da-
nymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespon-
dencyjny, telefon, adres e-mail autora). Koperta powinna 
być zaklejona. 

Prace literackie nie mogą być wcześniej nagradzane w 
innych konkursach ani publikowane.

Prace w maszynopisie i na płytach CD należy przesłać 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej (Wejherowo ul. Ka-
szubska 14, z dopiskiem „Powiew Weny”)  do 31 paź-
dziernika 2017 r. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowano 
na 17 listopada 2017 r. godz. 17.00.Organizatorzy przewi-
dują nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej 
oraz nagrodę Grand Prix. Dla młodzieży przewiduje się na-
grody rzeczowe, dla dorosłych - finansowe. 

Warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody jest obecność 
na uroczystym ogłoszeniu wyników. W przypadku absencji 
laureata, jego nagroda zostaje anulowana.

Regulamin dostepny na stronie miasta Wejherowa  i stro-
nie internetowej biblioteki

XII edycja konkursu

„powiew Weny” 

W programie znalazło się 
wystąpienie starosty wejhe-
rowskiego Gabrieli Lisius  
(na zdjęciu), która poinfor-
mowała o postępach prac na 
terenie budowy Książnicy 
prof. Gerarda Labudy. Dy-
rektor Wydziału ds. Polityki 
Pamięci w Departamencie 
Dziedzictwa Kulturowego 

Marcin Komosa przed-
stawił założenia Programu 
Wieloletniego „Niepodle-
gła”, a zwłaszcza priorytetu 
2a, dotyczącego samorzą-
dowych instytucji kultury. 
Głos zabrali również: dyrek-
tor Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego 
Władysław Zawistowski 

oraz prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego prof. 
Edmund Wittbrodt.

Odbyła się także dysku-
sja z udziałem zaproszonych 
gości. Nad przebiegiem me-
rytorycznym debaty czuwał 
prezes Instytutu Kaszub-
skiego prof. Cezary Ob-
racht-Prondzyński.

W ramach XIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się konferen-
cja pt. „Muzea kaszubskie - nasze wspólne dziedzictwo kulturowe”.

Nasze wspólne  dziedzictwo

Muzea kaszubskie

grupa warszawskich dzien-
nikarzy i filmowców społecz-
nie pracowała nad filmem 
upowszechniającym pamięć o 
ofiarach zbrodni na pomorzu, 
dokonanej przez niemieckie-
go okupanta w czasie drugiej 
wojny światowej. Efektem pra-
cy jest film dokumentalny pt. 
„piaśnica. golgota pomorza”. 

Przeprowadzono wywiady z: 
Elżbietą grot z Muzeum Kon-
centracyjnego Stutthof, kape-
lanem Stowarzyszenia „Rodzina 
Piaśnicka” ks. prałatem Danielem 
Nowakiem z Marcinem Dre-
wą, świadkiem historii Edmun-
dem Mehringiem, osobami 
duchownymi ze Zgromadze-
nia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego w Wejherowie,   Ma-
ciejem kurpiewskim z 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz 
uczestnikami uroczystości pa-
triotyczno-religijnych w Lesie 
Piaśnickim w 2016 roku. 

Produkcja została objęta ho-
norowym patronatem woje-
wody pomorskiego Dariusza 
Drelicha oraz wójta Gminy Wej-
herowo henryka skwarło. 

Premiera filmu przewidziana 
jest na 29 września br. w Twojej 
Telewizji Morskiej o godz. 18:00 
i 22:00. Film emitowany będzie 
również 30 września o godz. 
8:00 i 12:00.

Nowy film 
o piaśnicy
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Gerd Patok pierwsze 
kroki stawiał 65 lat temu w 
sekcji kolarskiej Gryfa Wej-
herowo, która funkcjono-
wała wtedy pod patronatem 
Lechii Gdańsk. Trenerem 
wówczas był pan Sapiń-
ski. Później, w latach 1957-
1963, ścigał się w klubie 
sportowym „Tęcza” Gdy-
nia. Po zakończeniu karie-
ry sportowej przez 30 lat 
pracował jako technolog na 
statkach przemysłowych w 
Dalmorze. Jednak po przej-
ściu na emeryturę w 2000 
roku pan Gerard powrócił 
do kolarstwa szosowego i 
zaczął jeździć na rowerze 
wyścigowym. Twierdzi, że 
bez jazdy na rowerze nie 
mógłby egzystować.

Rower 
życiową pasją
Zawsze wstaje rano o 

godz. 5.30. Po krótkiej higie-
nie przez godzinę jeździ ro-
werem na rolkach. Później 
bierze kąpiel, zjada śniada-
nie i odpoczywa. Po drugim 
śniadaniu zazwyczaj wyru-
sza w trasę. Jeździ różnymi 
drogami. Bardzo lubi trasę 
w stronę Kąpina starą dro-
gą do góry, a potem na Darż-
lubie i Puck. 

W Pucku wejherowianin 
skręca na Swarzewo i nową 
ścieżką rowerową, tą po na-
sypie kolejowym, śmiga do 
Krokowej i z powrotem do 
Wejherowa. Trasa ta liczy 
ok. 80 km. 

Gerard Patok jeździ 
również ścieżką rowerową 
do Jastarni (150 km). W 
ten sposób rocznie przejeż-
dża około 10-11 tysięcy ki-
lometrów.

Pan Gerard z dumą pod-
kreśla, że porusza się na 
rowerze, który otrzymał w 
prezencie od klubu kolar-
skiego CCC Sprandi Po-
lkowice. Ma też klubową 
czapeczkę i koszulkę, po 
czym łatwo go rozpoznać 
na trasie. Posługuje się na-
wigacją rowerową, a swoją 
aktywność rejestruje wpro-
wadzając później wszystkie 
dane do komputera.

- Jestem przykładem te-
go, że rowerem można jeź-
dzić w każdym wieku. Jak 
jest pogoda potrafię przeje-
chać szosą do 150 kilome-
trów dziennie. Przy okazji 
promuję miasto Wejherowo - 
mówi wejherowianin od uro-
dzenia, informując o swoich 
obecnych wyczynach.

Sportowe kontakty 
i znajomości
- Ostatnio brałem udział 

w wyścigu Cyklo Kartuzy i 
Kociewie Kołem. Wcześniej 
uczestniczyłem w Cyklo 
Gdynia oraz dwudniowym 
wyścigu na 200 km w Karls-
kronie. Podczas wyścigu 
Cyklo Toruń zrobiłem so-
bie pamiątkowe zdjęcie z 
Michałem Kwiatkowskim. 
Znam się z Czesławem 
Langiem, Ryszardem Szur-
kowskim, Tadeuszem Myt-
nikiem i innymi znanymi 
polskimi kolarzami - mówi 
z dumą pan Gerard.

Jak zapewnia kondycję 
ma dobrą. Kardiolog powie-
dział mu, że serce ma zdro-
we. Mimo starszego wieku 
może jechać z pulsem do 
180 uderzeń serca na minu-
tę, ale jak pod górę czy na fi-
niszu będzie miał 200, to też 
nic złego mu się nie stanie, 
bo jest wytrenowany. 

Najważniejsze, że Gerard 
Patok jest człowiekiem speł-
nionym, zadowolonym z ży-
cia, choć lata robią swoje. 
Trzykrotnie miał wstawioną 
endoprotezę  w staw biodro-
wy. Ostatni zabieg przeszedł 
w zeszłym roku w wejherow-

skim szpitalu, ale wszystko 
jest już w porządku. Jak za-
pewnia rowerzysta, czuje się 
na tyle dobrze, że może in-
tensywnie trenować.

- Na zakończenie sezo-
nu wezmę udział w mara-
tonie kolarskim w Nowym 
Dworze Wejherowskim, li-
czącym 55 km. To mój tra-
dycyjny maraton, w którym 
uczestniczyć będę po raz ko-
lejny. Później, jeśli będzie 
sprzyjająca pogoda, dalej 
będę jeździł po okolicy, a w 
razie niepogody zamierzam 
trenowac i ruszać się w do-
mu, na rolkach - mówi Ge-
rard Patok.

Zapał i wytrwałość
Jest najstarszym zawod-

nikiem wielu turniejów i 
wyscigów. W województwie 
pomorskim nie ma aktyw-
nego kolarza starszego wie-
kiem od niego. Wszyscy go 
znają i cenią za zapał ducha 
i wytrwałość. 

Dodajmy, że Wydział Ro-
werowy Akademii Wykrę-
cania Formy i Satysfakcji 
w Kościerzynie uhonorował 
go tytułem Doctora Honoris 
Causa za szczególne dokona-
nia w  uprawianiu kolarstwa, 
wytrwałość i konsekwencję 

Gerard Patok - 78-letni kolarz z Wejherowa, wzbudza uznanie nie tylko wśród cy-
klistów Pomorza, ale i całej Polski. W zależności od pogody, codziennie na rowerze 
przejeżdża od 50 do 150 kilometrów. Twierdzi, że bez roweru nie potrafi żyć. 

tysiące kilometrów pokonanych na rowerze

gerard patok zaskakuje kondycją

w pokonywaniu wszelkich 
dystansów oraz propagowa-
nie aktywnego i sportowego 
trybu życia.

Senior wejherowskiego 
kolarstwa, stanowi wzór 
do naśladowania dla wielu 

młodych ludzi, by fascynu-
jąc się  osiągnięciami techni-
ki komputerowej i telefonii 
komórkowej, nie zapominali 
o czynnym uprawianiu spor-
tu i dbałości o zdrowie.

Henryk Połchowski

Gerard Patok na zdjęciach z legendą polskiego kolarstwa - Czesławem Langiem oraz z kolarzem 
Michałem Kwiatkowskim.
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Zawody w wielofunkcyj-
nym obiekcie sportowym 
przy Szkole Podstawowej nr 
8 zorganizował Wejherow-
ski Klub Kulturystyczny i 
Sportów Siłowych „Apollo”. 
Obserwowało je wielu miesz-
kańców Wejherowa i okolic.

W turnieju wystartowała 
krajowa czołówka zawodni-
ków, uprawiających tę fascy-
nującą  dyscyplinę sportową.

- Dla nas, jako organi-
zatorów, stanowi to znako-
mitą wizytówkę, że czołowi 
zawodnicy uczestniczący w 
najlepszych zawodach na te-
renie Polski i Europy, posta-
nowili na swoje zaręczyny 
wybrać Wejherowo. To o 
czymś świadczy - podkreśla 
Bartłomiej Szreder, pre-
zes Wejherowskiego Klubu 
Kulturystycznego i Sportów 
Siłowych „Apollo”.

Turniej Wejher Cross Ga-
mes tak bardzo spodobał 
się uczestnikom, że niemal 
wszyscy zapewnili ponowny 
udział w przyszłorocznych 
zawodach.  

Spośród 53 zawodni-
ków najlepszym okazał się 

Ponad 70 zawodników i zawodniczek z całego kraju wzięło udział 16 września br. w zawo-
dach Wejher Cross Games 2 w Wejherowie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa.

Maciej Kundzicz (CrossFit 
Gdańsk). Drugie miejsce 
wywalczył Wojciech Sulima, 
a trzecie Kamil Kozłowski 
(Fitmania Olsztyn). W fi-
nale wystąpili również - Pa-
weł Pietrzak i Maciej Pośnik 
(obaj - CrossFit Gdańsk).

W kategorii kobiet wy-

startowało 18 zawodniczek. 
Pierwsze miejsce zdobyła 
Anna Kaszuba, drugie wy-
walczyła Marta Zakrzewska 
(CrossBox Marina) a trzecie 
Paulina Jarzębska (Fitma-
nia Olsztyn). 

W finale wystąpiły rów-
nież - Aleksandra Pomaska 

(CrossFit Gdańsk) i Paulina 
Miszczak (CrossBox Mari-
na). Nagrody w imieniu Pre-
zydenta Miasta Wejherowa 
wręczał Arkadiusz Krasz-
kiewicz.

Szczegółowe wyniki za-
wodów znajdują się na stro-
nie: www.athletes.zone

Crossfit. Wejher Cross games 2

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

piłka nożna

gryf bliski
spadku

W ostatnim meczu, tym razem na Wzgórzu Wolności, 
gryfici zmierzyli się z Siarką Tarnobrzeg. Siarka zagrała 
ofensywnie, zdecydowanie i pierwsza strzeliła gola już w 19. 
minucie. Parę minut potem udało się wyrównać, ale goście 
po kilku minutach ponownie wyszli na prowadzenie. 

Druga powoła rozpoczęła się od ataków gospodarzy. Wicki 
w 20 min. drugiej połowy zdobył wyrównanie i Gryf ponowił 
ataki na bramkę Sierki, niestety nieskutecznie. 

Goście otrząsnęli się po naporze Gryfa i zaczęli kontrata-
kować. Na szczęście wejherowianie wybronili się.

Gryf Wejherowo: Leleń – Banaszak (Kamiński), Wicon, 
Regliński, Goerke, Gabor, Trąbka, Nadolski, Wicki, Gier-
szewski, Okuniewicz. 

Gryfici przegrali z RKS Garbarnia Kraków 
1:0. Decydująca okazała się końcówka poje-
dynku, bo w doliczonym czasie wejherowianie 
stracili bramkę z rzutu karnego. Gryf Wejhe-
rowo znajduje się nadal w strefie spadkowej.

KTS-K Wikęd Luzino wygrał 1:2 z Cartusią, 
przegrał 2:1 z GKS Kolbudy, i znowu wygrał 2:1, 
tym razem z Jaguarem Gdańsk. 

Wikęd Luzino: Pranga -  Rutkowski, Kowalski, Budziń-
ski, Michał Kożyczkowski – Domski (Rompca), Tobiaski, 
Czoska (Maszota), Mienik, Kwaśnik (Fierka) – Opłatkowski.

skuteczny Wikęd
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Po wielu emocjonujących meczach najlepszym zespołem 
okazali się piłkarze z Wejherowa. Z rąk organizatorów Pio-
tra Jasielskiego i Janusza Magulskiego - nauczycieli PZKS 
Wejherowo oraz Piotra Klechy - dyrektora GOSRiT Luzino i 
przewodniczącego LZS w woj. pomorskim wręczono nagrody 
dla zespołów oraz najlepszych zawodników. 

Wyróżniono Dawida Kozłowskiego, Sebastiana Turina i 
Sebastiana Stanickiego. Nagrodę specjalną dostał Wiesław 
Romański za wieloletnią pracę z młodzieżą.  

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

Znakomite spotkanie ro-
zegrały podopieczne trene-
ra Sylwestra Piątka, które 
w ramach trzeciej kolejki, 
III ligi kobiet, pokonały na 
własnym stadionie Checz 
Gdynia 5:1. Bogatym łupem 
bramkowym podzieliły się 
siostry Lińskie: Magda zdo-
była trzy gole, Maria dwa. 

Drużyna KTS-K GOSRiT 
Luzino awansowała na 5 
miejsce w ligowej tabeli. 

piłka nożna

pokonały
Checz

Drużyna KTS-K GO-
SRiT Luzino wysoko 
wygrała mecz z zawod-
niczkami z Gdyni, dzięki 
czemu luzinianki awan-
sowały na piąte miejsce 
w tabeli III ligi kobiet. 

Obie drużyny stwarzały sytuację do zdobycia bramek. 
Skuteczniejsi okazali się goście z Danii i wygrali 4:1 po-
jedynek z drużyną z Luzina. Honorową bramkę zdobył 
M. Grubba.

Skład luzinian: Grubba (Miotk) - Śmielak (Pikulski), 
Stolc, Ceregra (Wolski), Damps (Gębala) – Rutkowski, 
Krzyżanowski, Domski (Nastały), Kędziora (Bornowski), 
Bartecki (Michałek), Splitthof (Droździel). 

Mistrzostwa w Luzinie

Wejherowo 
najlepsze

Mistrzostwa Województwa Szkół Specjalnych 
w Piłce Nożnej w Luzinie wygrała drużyna Po-
wiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
Wejherowo. 

piłka nożna

Duńczycy w Luzinie
Drużyna GOSRiT/el porfessional Luzino 

miała okazję rozegrać mecz kontrolny z duń-
ską drużyną Vestsjaelands U17. Mecz, mimo że 
rozgrywany w trudnych warunkach atmosfe-
rycznych, mógł się podobać kibicom. 
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WtBs sp. z o.o.   Wejherowo,  ul. parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/
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Podczas rajdu „Harpa-
gan” uczestnicy przemierza-
ją swoje trasy, korzystając z 
otrzymanych na starcie ko-
lorowych map, na których 
zaznaczone są tzw. punkty 
kontrolne. Po odnalezieniu 
punktu w terenie, trzeba go 
potwierdzić, zbliżając elek-
troniczny chip do stacji sto-
jącej przy punkcie. 

W piątkowy wieczór, z 
placu startowego wyruszą 
uczestnicy, którzy wybiorą 
trasę pieszą na 100 km oraz 
mieszaną (pieszo-rowerową) 
o długości 150 km. W sobotę 
rano  wystartują grupy ro-
werowe i piesze na różych 
dystansach.  Zakończenie 
rajdu zaplanowano o godz. 
22.00. Najlepsi zawodnicy 
otrzymają certyfikaty i me-
dale, a spośród wszystkich 
obecnych uczestników rajdu 
zostaną rozlosowane cenne 
nagrody.

Patronat honorowy nad 
imprezą objęli: marsza-

Ekstremalny Rajd na Orientację „Harpagan” 
to największa impreza na orientację w Polsce. 
Dwa razy w roku, wiosną i jesienią gromadzi 
ponad 1000 uczestników. Najbliższy „Harpa-
gan” odbędzie się w Szemudzie w dniach 20-22 
października 2017 r. 

tym razem w szemudzie

harpagan

łek pomorski Mieczysław 
Struk, starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, wójt 
gminy Szemud Ryszard 
Kalkowski oraz Regional-
na Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych. 

Organizatorzy zapraszają!
Informacje i zapisy: http://

www.harpagan.pl/rajd/ 
Strona FB wydarzenia: 

https://www.facebook.
com/harpagan 

Wejherowo ponownie 
zagościło w cyklu Garmin 
MTB Series. Kolarze mieli 
do pokonania jeden z dwóch 
dystansów: MINI (28 km) 
lub MAXI (56 km). Na li-
stach startowych znalazły 
się nazwiska niemal 500 
zawodniczek i zawodników. 
Wyścig na dystansie MAXI 
zwyciężył Łukasz Derheld 
(EDF Trek Gdynia, czas 
02:04:53). Drugi był Krzysz-
tof Krzywy (Nexus Team, 
02:05:19,02), a trzeci Bar-
tosz Banach (Torus – Apte-
ka Gemini, 02:05:19,04).

Na dystansie MINI pra-
wie jednocześnie na mecie 
zjawili się Piotr Rzeszutek 
(00:59:23,26) oraz jako dru-
gi Arek Petka (00:59:23,60) 
oboje z Klubu Kolarskiego 
Lew Lębork. Trzeci był Ar-
kadiusz Zarzycki (Apteka 
Gemini, 01:01:17,15).

W minioną niedzielę w Wejherowie odbył się 
inauguracyjny etap tegorocznego cyklu Garmin 
MTB Series. Cykl składa się z trzech etapów, roz-
grywanych co tydzień. Kolejny etap odbędzie 
się w Stężycy, a wielki finał Garmin MTB Series 
2017 odbędzie się 8 października w Rumi.

kolarze w Wejherowie

garmin MtB 
series 

W rywalizacji pań na dy-
stansie MAXI najlepsza by-
ła Rita Malinkiewicz (CST 
MTB Team, 02:22:05). Jako 
druga na linii mety zamel-
dowała się Katarzyna Łysek 
(ProCycling.pl, 02:26:43). 
Trzecie miejsce zajęła 
Agnieszka Patoka (EDF 
Trek Gdynia, 2:36:09).

Kolejne etapy tegorocz-
nego cyklu zapowiadają 
się niezwykle emocjonują-
co. Cały czas trwają zapisy 
na kolejne zawody Garmin 
MTB Series 2017 do zawo-
dów w Stężycy (01.10.2017) 
i Rumi (08.10.2017). 

Formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie: 

www.mtbseries.pl
Więcej informacji znaj-

duje się na profilu Garmin 
MTB Series na portalu Fa-
cebook: www.facebook.
com/mtbseries


