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Ukazuje się od 2011 roku

wejherowianie wybrali
oblicza 
Niepodległej

Wydarzenia edukacyjne i artystyczne, organizowa-
ne w ramach projektu „Oblicza Niepodległej” przybli-
żają nam międzywojenną historię Wejherowa, które 
odgrywało na Pomorzu ważną rolę.

Zabawnie i wzruszająco o przedwojennym Wejhe-
rowie oraz jego burmistrzu Teodorze Bolduanie opo-
wiada spektakl „12 opowieści na dobre czasy”, którego 
prapremiera odbyła się w minioną niedzielę.                             

                        Str. 8-9

Wejherowianie wyraźnie wskazali kogo wybierają na Prezydenta Miasta. Przy wy-
sokiej, ponad 55-procentowej frekwencji wybory wygrał przekonywująco w pierwszej 
turze Krzysztof Hildebrandt, uzyskując prawie 56-procentowe poparcie mieszkańców. 

Podczas poprzednich wyborów w 2014 roku na obecnego prezydenta głosowało 8 411 wyborców (nieca-
łe 52%), a obecnie 11 140, czyli o 1/3 więcej wejherowian. Komitet Wyborczy Wyborców Wolę Wejherowo 
Krzysztofa Hildebrandta uzyskał w niedzielnych wyrobach 10 mandatów w Radzie Miasta, co czyni go naj-
większym ugrupowaniem. Większość w wejherowskiej Radzie wynosi 11 głosów. 

                Szczegółowe wyniki i analiza na stronach 2 i 3

W Starostwie w Wejherowie wręczono Stypendia 
Starosty Wejherowskiego wyróżniającym się uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych i studentom z powiatu 
wejherowskiego. Stypendia przyznano za osiągnięcia 
naukowe, sportowe oraz artystyczne.                Str. 5

stypendia

Zwycięstwo Krzysztofa hildebrandta i wolę wejherowo
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okręg nr 1 – Reda

1. Conradi jerzy (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

2. Kamiński Marek (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

3. Zegzuła Ludwik ( PiS)

okręg nr 2 – Rumia

1. grinholc  grzegorz (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

2. jamróz-szadaj Anna (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

3. Król jolanta (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

4. Pasieczna Ewa (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

5. Reclaf witold (PiS)

6. słowikowska Łucja (PiS)

7. winczewski Leszek (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

okręg nr 3 - wejherowo

1. Damaszke tomasz (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

2. Lisius gabriela (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

3. Reszke józef (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

4. Rybakowski wojciech (PiS)

5. thiel jacek (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

6. tokłowicz Bogdan (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

okręg nr 4 - Łęczyce, Linia, Choczewo

1. Daleka Ewa (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

2. jakubowska  Anna (PiS)

3. soboń Andrzej (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

okręg nr 5 – szemud, Luzino

1. Bistroń Kazimierz (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

2. Bober Krzysztof (PiS)

3. hirsch władysław (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

4. Pelcer Piotr (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

5. słowi genowefa (PiS)

okręg nr 6 – gmina wejherowo, gniewino

1. Bujak tomasz (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

2. Rytczak Dariusz (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

3. skulski Marcin (PiS)

4. skwarło Alicja (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)

5. treder Zygmunt (KWW Wspólny Powiat Gabrieli Lisius)

wyniki wyborów do Rady Powiatu wejherowskiego
- radni w poszczególnych okręgach wyborczych 

w kolejności alfabetycznej 

WYBORY 2018

Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali głos na mnie i na 
kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Powiat Gabrieli Lisius. 

Dziękuję mieszkańcom Wejherowa za obdarzenie mnie zaufaniem. Ponad sześć 
tysięcy głosów oddanych na moją osobę traktuję jako wielki zaszczyt i uznanie dla 
mojej pracy na rzecz samorządu i lokalnej społeczności, ale także jako wielkie zobo-
wiązanie do kontynuowania działań dla dobra wszystkich mieszkańców i dalszego 
rozwoju Powiatu Wejherowskiego.

                Starosta Wejherowski
                Gabriela Lisius

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy 
Powiatu Wejherowskiego 
i Miasta Wejherowa. 

Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone 
mi 21 października br. podczas wyborów sa-
morządowych, za aktywność obywatelską i wy-
soką frekwencję sięgającą ponad 50 procent. 

Wejherowianie wyraźnie wskazali kogo wybierają na Prezydenta Mia-
sta. Przy wysokiej, ponad 55-procentowej frekwencji wybory na prezy-
denta miasta wygrał w pierwszej turze Krzysztof Hildebrandt uzyskując 
prawie 56 procentowe poparcie mieszkańców. 

Wyniki pozostałych kandydatów na prezydenta są na pewno dużo poniżej ich oczekiwań 
i aspiracji, wyrażanych chociażby w zapowiedziach  „pewnej” i „oczywistej” drugiej tury. 
Tomirowi Ponce z PiS, który zajął ostatnie miejsce ze skromnym poparciem jak na przed-
stawiciela rządzącej partii, z pewnością zaszkodziła sprawa jego problemów z wymiarem 
sprawiedliwości, co podniósł podczas debaty przedwyborczej Arkadiusz Szczygieł. Sam 
A. Szczygieł osiągnął trzeci rezultat w wyborach prezydenckich.

Konieczna współpraca
Komitet Wyborczy Wyborców Wolę Wejherowo Krzysztofa Hildebrandta uzyskał w 

niedzielnych wyborach 10 mandatów w Radzie Miasta (w 2014 - 9 mandatów), co czyni 
go największym ugrupowaniem. Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna zdobyła 5 
mandatów (w 2014 PO - Samorządność miała 9 radnych), PiS - 4 (w 2014 - 2), zaś KW 
Dla Wejherowa uzyskał 2-osobową reprezentację (w 2014 nie istniał, powstał podczas po-
przedniej kadencji i liczył pod koniec 4 radnych). Większość w 21-osobowej wejherowskiej 
Radzie stanowi 11 głosów, co oznacza konieczność współpracy. Kadencja 2014-2018 poka-
zała, że jest to możliwe i przynosi dobre efekty dla miasta.

Zwycięstwo Krzysztofa hildebrandta 
i Ruchu wolę wejherowo

Podobnie jak prezydent Wejherowa, o którym piszemy w osobnym ar-
tykule, w powiecie wejherowskim wszyscy dotychczasowi wójtowie i bur-
mistrzowie wygrali wybory samorządowe już w pierwszej turze. 

Zaczynając od gmin powiatu wejherowskiego: w gminie Gniewino wybory wygrał Zbi-
gniew Walczak, w gminie Choczewo wójtem ponownie został Wiesław Gębka, w gminie 
Wejherowo - Henryk Skwarło, w gminie Luzino wygrał Jarosław Wejer, w gminie Sze-
mud wójtem jest nadal Ryszard Kalkowski, w gminie Linia  wybory wygrała Bogusła-
wa Engelbrecht, a w gminie Łęczyce - Piotr Wittbrodt, W Rumi burmistrzem pozostaje 
Michał Pasieczny, a burmistrzem Redy jest nadal Krzysztof Krzemiński.

w gminach i miastach 
powiatu bez zmian
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WYBORY 2018

Frekwencja: 55,5%

wybory na prezydenta miasta wejherowa w I turze wygrał Krzysztof hildebrandt

Krzysztof hildebrandt (Wolę Wejherowo) 55,7%
Rafał szlas (Koalicja Obywatelska)  18,2%
Arkadiusz szczygieł (Dla Wejherowa)  15,0%
tomir Ponka (PiS)    11,1%

wyniki wyborów do Rady Miasta wejherowa - podział mandatów

KWW „WOLĘ WEJHEROWO  KRZYSZTOFA HILDEBRANDTA”   10. radnych 
KKW  PLATFORMA.NOWOCZESNA  KOALICJA OBYWATELSKA   5. radnych 
KW PRAWO I  SPRAWIEDLIWOŚĆ      4. radnych
KWW DLA WEJHEROWA       2 . radnych

serdecznie 
wszystkim dziękuję! 

Czas podsumować te-
goroczne wybory samorzą-
dowe w naszym mieście. 
Chciałbym podzielić się 
spostrzeżeniami, a przede 
wszystkim podziękować.

Po pierwsze, chcę pod-
kreślić wysoką - podobnie 
jak w całej Polsce - fre-
kwencję wyborczą, która w 
Wejherowie wynosiła ponad 
55%. Przy czym w Wejhero-
wie była ona wyjątkowa, 
gdyż o 11 punktów procen-
towych wyższa niż przy po-
przednich wyborach w 2014 
roku (wówczas ponad 44%), 
co oznacza, że w głosowaniu 
obecnie wzięło udział o 1/4 
więcej mieszkańców. Taka 
aktywność to wygrana nas 
wszystkich, wygrana mia-
sta - to bardzo ważne. Wej-
herowianie wypowiedzieli 
się podczas niedzielnych 
wyborów mocnym głosem, 
dającym silny mandat.

Po drugie. Głosowało na 
mnie 11.140 wejherowian, 
to jest prawie 56%, zaś 
kandydaci do Rady Miasta 
z KWW Wolę Wejherowo 
Krzysztofa Hildebrandta 
uzyskali 10 mandatów, co 
jest najlepszym wynikiem 
spośród wszystkich komi-
tetów wyborczych. Można 
powiedzieć, że wygraliśmy 

Prezydent wejherowa Krzysztof hildebrandt 
podsumowuje wybory:

wybory. Myślę, że miesz-
kańcy docenili pozytywne 
zmiany w Wejherowie, real-
ne dokonania, ale też dobry 
program i kandydatów, do-
świadczenie, naszą przewi-
dywalność dającą poczucie 
bezpieczeństwa, jak rów-
nież apolityczność. Ważny 
był też merytoryczny i nie-
konfrontacyjny styl.

Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim wejherowia-
nom, którzy oddali na mnie 
swój głos w wyborach na pre-
zydenta Wejherowa i na kan-
dydatów Wolę Wejherowo. 
Dziękujemy za każdy Pań-
stwa głos, za wyrazy sympa-
tii, poparcia, zwykłą ludzką 
życzliwość. Odbyliśmy wiele 
spotkań, rozmów, które by-
ły dla nas bardzo budujące. 
Jesteśmy bogatsi o Państwa 
pomysły, uwagi i propozycje. 
Na pewno je wykorzystamy. 

Ta kampania dała nam bar-
dzo dużo energii, sił i wiary 
w to co robimy. Dziękuję w 
szczególny sposób wszystkim 
naszym sympatykom, którzy 
pomagali nam podczas kam-
panii wyborczej.

Decyzja o powierzeniu 
mi po raz kolejny losów na-
szego miasta i okazane za-
ufanie mobilizuje mnie do 
jeszcze większego wysiłku w 
pracy na rzecz podnoszenia 
jakości życia wejherowian i 
rozwiązywania problemów, 
które stoją przed Wejhero-
wem. Mieszkańców, którzy 
na mnie nie głosowali, za-
pewniam, że będę wsłuchi-
wał się w każdy głos i chcę 
być prezydentem wszystkich 
wejherowian. Mimo spo-
rych osiągnięć i wielu do-
tychczasowych sukcesów, co 
mieszkańcy docenili w głoso-
waniu, jest jeszcze dużo do 
zrobienia. 

Po trzecie. Przed nami 
nowe wyzwania. Wszyst-
kich radnych zachęcam do 
współpracy, na którą jestem 
otwarty i którą deklaruję ze 
swojej strony. Jestem prze-
konany, że jest to możliwe, 
podobnie jak w poprzedniej 
kadencji. 
 WSPÓLNIE ZMIENIAJMY 
      WEJHEROWO!

wEjhERowo - wYNIKI wYBoRÓw 
  sAMoRZĄDowYCh  21.10.2018 

okręg nr 1
1. Chodubska Dorota  (Wolę Wejherowo)
2. Drewa Marcin  (PiS)
3. Formela Paweł  (Wolę Wejherowo)
4. hildebrandt Krzysztof  (Wolę Wejherowo)
5. szlas Rafał  (Koalicja Obywatelska)

okręg nr 2
1. gafka jacek  (Koalicja Obywatelska)
2. Kukowski Czesław  (Wolę Wejherowo)
3. Łupina Mariusz  (Wolę Wejherowo)
4. Ponka tomir  (PiS)
5. Rutkiewicz Beata  (Wolę Wejherowo)
6. wasiakowski wojciech  (Dla Wejherowa)

okręg nr 3
1. Bochiński Piotr  (Wolę Wejherowo)
2. Budnik Marek  (Koalicja Obywatelska)
3. Kozłowski wojciech  (Wolę Wejherowo)
4. Reszke Piotr  (PiS)
5. skowrońska teresa  (Dla Wejherowa)

okręg nr  4
1. groth tomasz  (Koalicja Obywatelska)
2. Kandzora Ryszard  (Koalicja Obywatelska)
3. Kraszkiewicz Arkadiusz  (Wolę Wejherowo)
4. Kreft Dariusz  (Wolę Wejherowo)
5. szczypior Leszek  (PiS)

Nowi radni obejmą swoje funkcje pod koniec listopada 2018 r.

wyniki wyborów do Rady Miasta wejherowa 
- radni w poszczególnych okręgach wyborczych 

w kolejności alfabetycznej 

O G Ł O S Z E N I E
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INWESTYCJE

Otwarte uroczyście boisko 
do piłki ręcznej to pierwszy 
etap inwestycji. W kolejnym 
etapie powstanie boisko do 
gry  w piłkę siatkową. 

- To kolejna inwesty-
cja powstająca w ramach 
Wejherowskiego Budże-
tu Obywatelskiego - powie-
dział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
- Podziękowania należą się 
autorce zwycięskiego pro-
jektu, która zaangażowała 
szkolną społeczność i miesz-
kańców osiedla. 

Anna Grubba, autorka 
projektu: Boisko „Jedenast-
ka”- etap I podkreśla, że 
do sukcesu przyczynili się 
uczniowie szkoły, ich rodzi-
ny oraz mieszkańcy okolicz-
nego osiedla.

- To nasz wspólny suk-
ces - mówi Anna Grubba. 
- Zaangażowanie, pasja i 
kreatywność szkolnej i osie-
dlowej społeczności  daje 
efekty w postaci wybudowa-
nego boiska. Z pewnością 
przyczyni się to do sportowej 
aktywizacji młodych ludzi. 

- Powstanie boiska to 
także zwycięstwo naszych 
uczniów, którzy z wielkim 
zaangażowaniem włączy-
li się w zbieranie podpisów. 
Była to dla nich wspaniała 
lekcja obywatelstwa. Bar-
dzo im za to dziękuję - mówi 
Wioleta Podolska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 
11. - Przed nami prace, po-
legające na zagospodarowa-
niu dalszej części terenu przy 

Szkoła Podstawowa nr 11 wzbogaciła się o nowe boisko do piłki ręcznej, w dodatku 
ogólnodostępne. Jego budowę zealizowano w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Projekt „Boisko Jedenastka – etap I” zwyciężył w III edycji Budżetu w 2017 roku.

szkole, na którym powstanie 
boisko do gry w piłkę siatko-
wą. Mamy następne pomysły 
i myślę, że przychylni miesz-
kańcy i będą z nami współ-
pracować.

- Inwestycja jest kolej-
nym przykładem sukcesu 
Budżetu Obywatelskiego 
w Wejherowie - mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Czwarta edycja 
już za nami. W Wejherowie 
jest wiele miejsc, które po-
wstały w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Boisko 
przy Szkole Podstawowej 
nr 11 to marzenie rodzi-
ców, uczniów i pełnej mobi-
lizacji mieszkańców osiedla 
Kaszubskiego.

Nowe boisko przy szkole Podstawowej nr 11 

sukces wejherowskiego
Budżetu obywatelskiego

W uroczystym otwarciu 
boiska uczestniczyli 
przedstawiciele władz 
Wejherowa.

Fot. Urząd Miejski

W ramach pierwszego etapu powstało boisko do gry 
w piłkę ręczną z tartanową nawierzchnią, o wymiarach 
44 na 22 m. Młodzież będzie mogła korzystać z boiska 
poza lekcjami. Inwestycja kosztowała ok. 300 tys. zł. 

Wartość tego projektu przekroczyła 200 tys. złotych, 
a zatem była to kwota wyższa niż przewidywana w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Uzupełniono ją ze środ-
ków budżetu miasta.

Siłownia na świeżym 
powietrzu, plac zabaw 
z dużą piaskownicą i 
urządzeniami do zaba-
wy, miniboisko do gry w 
koszykówkę i piłkę noż-
ną, ławki i stolik do gry w 
szachy - wszystko to znaj-
duje się od niedawna na 
placu przy osiedlu Dzię-
cielskiego w Wejherowie. 
To nowa przestrzeń wy-
poczynkowo-rekreacyj-
na dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.  

Jak powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa, plac zabaw jest 
elementem uzupełniającym 
budowę Węzła Śmiechowo 
(Zryw) i powstał na wniosek 
radnego Mariusza Łupiny 
oraz mieszkańców pobliskie-
go osiedla.

Rekreacja i zabawa

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, o remont chodnika zabiegali wejherowscy radni - 
Henryk Jarosz oraz Henryk Kanczkowski.  

- Za pośrednictwem prezydenta miasta Krzysztofa Hil-
debrandta staramy się zadbać o bezpieczeństwo w mieście 
- to nie tylko doświetlone przejścia dla pieszych w różnych 
częściach miasta, ale też remonty chodników i ulic – mówi 
wejherowski radny Henryk Jarosz, przewodniczący Komi-
sji Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa. 
- Wyremontowany chodnik przy ul. Kociewskiej jest jednym 
z wielu przykładów inwestycji drogowych w mieście. 

Wykonawcą była spółka Zakład Usług Komunalnych w 
Wejherowie.

Będzie wygodniej i bezpieczniej

Chodnik
już po remoncie

Zakończył się remont chodnika przy ul. 
Kociewskiej. Inwestycja, która kosztowała 
40 tys. zł poprawiła bezpieczeństwo i kom-
fort w tym rejonie Osiedla Kaszubskiego. 
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Stypendium Starosty 
Wejherowskiego to jednora-
zowe wyróżnienie pienięż-
ne, w wysokości od 500 zł do 
2000 zł, ustanowione przez 
Radę Powiatu Wejherow-
skiego w 2000 r. 

Warunkiem uzyskania 
stypendium są bardzo dobre 
wyniki w nauce w ostatnim 
roku szkolnym i akademic-

wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

starosta nagrodziła 
najzdolniejszych 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie wręczono Stypendia 
Starosty Wejherowskiego wyróżniającym się uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych i studentom z powiatu wejherowskiego za osiągnię-
cia naukowe, sportowe oraz artystyczne. 

kim oraz - w przypadku 
uczniów - co najmniej dobra 
ocena z zachowania. 

Dodatkowym kryterium 
jest działalność naukowa, 
szkolna, artystyczna lub 
sportowa, przyczyniająca 
się do rozwoju i promocji po-
wiatu wejherowskiego. 

Podczas spotkania nagro-
dzono również najbardziej 

usportowione szkoły ponad-
gimnazjalne z terenu powia-
tu wejherowskiego. 

Wyniki przedstawiają się 
następująco: pierwsze miej-
sce zajął PZS nr 1 w Rumi, 
na drugiej pozycji uplasował 
się PZS nr 4 w Wejherowie, 
a trzecie miejsce przyznano 
PZS nr 1 w Wejherowie.

Forum samorządów 
uczniowskich

III Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Średnich Powiatu 
Wejherowskiego odbyło się w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w 
Rumi, czyli w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich.

Tematem debaty i warsz-
tatów było korzystanie z  
telefonu komórkowego w 
szkole. Młodzi ludzie przy-
gotowali m.in. scenki pod 
hasłem „Zamień komór-
kę na szarą”. W spotkaniu 
udział wzięli uczniowie ze 
szkół średnich powiatu wej-
herowskiego.

Ideą corocznych spotkań 
jest przede wszystkim wy-
pracowanie współpracy po-
między samorządami na 
różnych płaszczyznach.

OBWIESZCZENIE

          Starosta Wejherowski   

 
 działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2018r. poz. 1474)   oraz  art. 10, 49 i art. 
61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst 
jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 24.07.2018r. (ostatecznie 
uzupełniony 25.09.2018r.)  na wniosek Burmistrz Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. So-
bieskiego 7 wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- budowie drogi gminnej ul. Starowiejskiej, drogi krajowej DK6 

ul. Jana III Sobieskiego w Rumi w ramach przedsięwzięcia : „Budowa 
Węzłów Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Rumia)”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Rumia określonych 
poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających  teren pasa drogi gminnej ul. 
Starowiejskiej:

obr. 10: 236/14, 236/22 z podziału (236/13), 236/19 z podziału (236/16); 
obr. 11: 537/11 z podziału (537/2), 537/9 z podziału (537/5), 537/6; 
obr. 18: 988/44 z podziału (988/1), 989/1, 989/5; 
obr. 19: 1/3, 1/15 z podziału (1/10), 2/5 z podziału (2/2), 3/3 z podziału (3/1), 3/2, 

4/1, 4/2, 5/2 z podziału (5), 6, 7/1, 7/2, 8, 9/3, 9/17, 9/20, 9/23;    

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych 
kategorii (dla rozbudowy drogi krajowej):

obr. 10: 160/1, 160/3, 161/1, 236/3, 236/15, 236/20 z podziału (236/13, 236/18 z 
podziału (236/16), 236/17; obr. 11: 536/1, 536/7, 537/1, 537/10 z podziału (537/2), 
537/4, 537/8 z podziału (537/5), 538/2, 543/40 z podziału (543/31); 

obr. 18: 988/43 z podziału (988/1); 
obr. 19: 1/14 z podziału (1/10), 1/11, 2/3 z podziału (2/2); 

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy 
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:

obr. 10: 236/21 z podziału (236/13); 
obr. 11: 537/7 z podziału (537/5), 538/4, 543/41 z podziału (543/31); 
obr. 18: 988/45 z podziału (988/1), 997/1; 
obr. 19: 1/8, 1/9, 2/1, 2/4 z podziału (2/2), 5/1 z podziału (5), 9/4, 9/19, 9/22, 9/31. 

na terenie Gminy Miejskiej Rumia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczą-
cych przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej 
postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty do-
konania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wej-
herowskim 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 zastrzeżenia i 
uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-
17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.

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

http://powiatwejherowski.pl/aktualnosci
https://www.facebook.com/powiatwejherowski

więcej informacji na:
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Poważny wypadek
Na ulicy Marynarki Wojennej w Wejherowie, 20 paź-

dziernika (sobota) wieczorem, doszło do poważnego wy-
padku drogowego, w którym uczestniczyły trzy pojazdy 
osobowe. 

Na miejsce zdarzeni przyjechały trzy zastępy ratownic-
twa drogowego, OSP, pogotowie, policja. Ranne zostały 
trzy osoby, spośród których jedna uczestniczka wypadku 
straciła przytomność. W wyniku przeprowadzenia czyn-
ności resuscytacyjnej, w związku zatrzymaniem akcji ser-
ca, kobiecie przywrócono czynności życiowe i odwieziono 
ją do szpitala. Ustalaniem przyczyn wypadku zajmują się 
policjanci z komendy powiatowej w Wejherowie.

Śmierć na strzeleckiej
W poniedziałek 22 października po południu przy uli-

cy Strzeleckiej z niewyjaśnionych na razie przyczyn męż-
czyzna przewrócił się i stracił przytomność. Do 45-latka 
wezwano karetkę reanimacyjną, jednak mimo akcji ratun-
kowej, reanimacji mężczyzna zmarł. 

Na miejsce zdarzenia przybył prokurator i policjanci 
śledczy. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Znowu śmierć na torach
Pociąg relacji Gdynia - Słupsk wczesnym rankiem potrą-

cił śmiertelnie mężczyznę. Śledczy wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia. Tragiczny wypadek miał miejsce między stacją 
PKP Wejherowo Śmiechowo - PKP Wejherowo Nanice. 

Na miejsce zdarzenia skierowano funkcjonariuszy pre-
wencji, dochodzeniowo- śledczego oraz techników krymi-
nalistyki którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali 
oględziny oraz dokumentację fotograficzną oraz zajmowali 
się ustalaniem wstępnych okoliczności zdarzenia. 

Funkcjonariusze sprawdzili również trzeźwość kierow-
nika pociągu oraz maszynisty. Obecnie śledczy pod nad-
zorem prokuratora wyjaśniają bliższe okoliczności tego 
wypadku.

Złodzieje rowerów
Zarzuty kradzieży kilku rowerów dla 26 i 27-latka to wy-

nik działań wejherowskich kryminalnych. Policjanci z Wej-
herowa ustalili i zatrzymali dwóch sprawców kradzieży 
rowerów, do których dochodziło w ostatnim czasie na te-
renie Wejherowa, Rumi i Bolszewa. 

26-latek usłyszał siedem zarzutów dotyczących kradzie-
ży, natomiast 27-latek sześć zarzutów. Za popełnienie tego 
przestępstwa grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci odzyskali rower, który już trafił do prawowi-
tego właściciela oraz części innych ukradzionych rowerów.

Z POLICJI

Zajęcia praktyczne z 
prowadził doświadczony 
instruktor i trener kickbo-
xingu Rafał Karcz. 

Podczas zajęć teoretycz-
nych, które prowadził ko-
mendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie Zenon Hin-
ca, panie miały okazję 
m.in. zapoznać się ze środ-
kami przymusu bezpośred-
niego, których mogą użyć 
podczas obrony koniecznej. 
Natomiast Tomasz Groth, 
ratownik medyczny, uczył 
udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej.

- Kurs samoobrony dla 
kobiet, to niezwykle  war-
tościowy pomysł - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Wy-
soka frekwencja  potwier-
dza potrzebę organizowania 

W wejherowskim ratuszu zakończono 10. jubileuszową edycję bezpłatnego kursu sa-
moobrony dla kobiet, który organizowany jest przez Straż Miejską w Wejherowie i Urząd 
Miejski w Wejherowie. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył 39. 
paniom certyfikaty potwierdzające zakończenie przeszkolenia.

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

Nośmy 
odblaski

Od 31 sierpnia 2014 r. 
obowiązują nowe przepi-
sy dotyczące używania ele-
mentów odblaskowych przez 
pieszych. Poza aglomeracją 
trójmiejską wciąż znajduje 
się wiele miejsc, w których 
piesi poruszają w terenie 
niezabudowanym i często 
nieoświetlonym. Na drogach 
pozbawionych chodników 
i oświetlenia łatwo można 
stać się przypadkową ofia-
rą wypadku.

Jesień i zima to trudny 
czas zarówno dla kierowców 
jak i pieszych. Pogoda jest 
bardzo zmienna, a zmrok 
zapada szybciej. Policjan-
ci zachęcają więc pieszych i 
rowerzystów do korzystania 
z elementów odblaskowych 
na drogach. Uczestnicy ru-
chu drogowego często ulega-
ją złudzeniu, że skoro widzą 
nadjeżdżający pojazd, to i 
kierujący ich widzi. To dość 
częsty błąd, a konsekwencje 
mogą być tragiczne.

takich szkoleń, których 
ukończenie przyczyni się 
niewątpliwie do poprawy 
bezpieczeństwa w naszym 
mieście. Bardzo zależy mi 
na tym, żeby Wejherowo 
było miastem bezpiecznym, 
a swoją wiedzą i umiejęt-
nościami dzieli się z Pania-
mi utytułowany zawodnik 
kickboxingu i trener kadry 
narodowej Rafał Karcz.

Kursy samoobrony są or-
ganizowane od 2015 roku i 
cieszą się niesłabnącym za-
interesowaniem.

- Dzięki zajęciom czuję 
się bezpieczniejsza, mam 
nadzieję, że gdy zajdzie 
potrzeba, będą potrafiła 
się obronić - mówi jedna z 
uczestniczek. - Każda ko-
bieta powinna przejść takie 
szkolenie.

Jak mówi instruktor sa-
moobrony i trener Rafał 
Karcz, kurs samoobrony za-
wiera podstawowe elemen-
ty techniki samoobrony.

Po raz dziesiąty w wejherowie

Kurs samoobrony zakończony

Fot. Urząd Miejski

- Zainteresowanie jest 
wciąż ogromne - mówi Ra-
fał Karcz. - Do tej pory 
przeszkolonych zostało  po-
nad 350 kobiet. 

O G Ł O S Z E N I E
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Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

- Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za sześćdziesiąt 
i pięćdziesiąt lat wspólnego pożycia małżeńskiego - po-
wiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Jesteście 
Państwo dla nas wzorem i przykładem miłości oraz prze-
zwyciężania trudów życia codziennego. Małżeństwo to 
sztuka życia, sztuka kompromisu i wspierania się. Życzę 
Państwu kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia, 
radości, uśmiechu.

Gratulacje bohaterom uroczystości złożył także kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz Gaszta. 

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły młode ar-
tystki z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wejherowie, wśród nich solistka 
- Aleksandra Hutnik.

Konferencja rozpoczęła się uro-
czystym przemarszem strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
powiatu wejherowskiego oraz za-
proszonych gości spod budynku Sta-
rostwa Powiatowego do auli Zespołu 
Szkół nr 1 przy ul. Bukowej (I LO 
im. Króla Jana III Sobieskiego). Tam 
odbyła się uroczystość.

Otwarcia konferencji dokonała 
starosta wejherowski Gabriela Li-
sius, a następnie głos zabrali: pre-
zes Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wejherowie dh Mirosław Jó-
zefowicz, dyrektor Wykonawczy 

Konferencja „Bezpieczny Powiat”

ważna rola 
strażaków osP

W październiku w Wejherowie odbyła się Konferencja z cyklu 
„Bezpieczny Powiat”. Tym razem tematem konferencji była „Ro-
la Ochotniczych Straży Pożarnych w budowaniu bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu wejherowskiego w 100-lecie Niepodległo-
ści Polski”. 

Na terenie powiatu 
wejherowskiego funkcjo-
nuje 40 jednostek OSP. 

Siedemnaście z nich 
włączonych jest do Kra-
jowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. 

Jednostki OSP  są fi-
nansowane głównie 
przez samorządy gminne 
oraz z budżetu państwa.

Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Woje-
wództwa Pomorskiego dh Edmund 
Kwidziński oraz Komendant Po-
wiatowy PSP bryg. mgr inż. Jacek 
Niewęgłowski.

Podczas konferencji przedsta-
wiono dzieje ruchu strażackiego 
w latach 1918-2018 na ziemi wej-
herowskiej oraz funkcjonowanie 
ochotniczych straży pożarnych w 
powiecie wejherowskim. Wręczo-
no również pamiątkowe ryngrafy 
z okazji 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę.

40 w powiecie

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie dziewięć par małżeńskich z Wejherowa zostało odznaczo-
nych medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP. Medale jubilatom wręczył prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt.

Medale w 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego 
otrzymali janina i stanisław Ściebura, natomiast w 50. 
rocznicę - Krystyna i stanisław Bielec, Elżbieta i jerzy 
szlas, Maria i werner stanzeccy, teresa i sławomir Pulit, 
Barbara i Roman Kortas, Czesława i stefan Lange, An-
na i Zygfryd slawikowscy, Maria i Ryszard Pawłowscy.

Małżeństwa z 50-letnim i 60-letnim stażem uhonorowane medalami Prezydenta RP

jubileuszowa uroczystość w pałacu

Fot. Starostwo w Wejherowie
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- Głównym celem projek-
tu jest poszerzanie wśród 
społeczności lokalnej wiedzy 
związanej z okresem odbudo-
wy państwowości polskiej po 
odzyskaniu niepodległości 
w kontekście regionalnym, 
w tym na temat zasłużo-
nego burmistrza Teodora 
Bolduana - mówi Jolanta 
Rożyńska, dyrektor Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury. 
- Zaznaczyć trzeba, że dzie-
je się to przy kompleksowej 
współpracy z trzema placów-
kami oświatowymi z terenu 
Wejherowa.

W ramach projektu reali-
zowanych jest szereg działań 
mających charakter kulturo-
wo-społeczny i edukacyjny 
m.in. spektakl teatralno-
-muzyczny „12 opowieści 
na dobre czasy” (piszemy o 
nim na sąsiedniej stronie), 
warsztaty pisarsko-kaligra-
ficzne oraz konkursy.

- Dziękuję Wam, drodzy 
uczniowie, że tak zaanga-
żowaliście się w ten projekt 
- mówił Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa. - Przygotowując się do 
projektu, do konkursów, szu-
kaliście materiałów, zdjęć 
również w zbiorach rodzin-
nych mówiących o okresie 
odbudowywania państwo-

Barwny korowód młodzieży przebranej w stroje z lat 30-tych 
XX wieku przeszedł z Placu Wejhera na wejherowskie korty, na 
których podsumowano konkursy w ramach projektu „Oblicza 
Niepodległej”. Przedsięwzięcie powstało we współpracy Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury i trzech wejherowskich szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz I Liceum Ogól-
nokształcącego, które włączyły się w obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

wości na Pomorzu, w tym 
z działalności burmistrza 
Teodora Bolduana w Wej-
herowie. O tamtych latach 
mówimy często, że były jed-
nymi z najpiękniejszych w 
historii naszego miasta. Po-
wstało wówczas wiele wspa-
niałych inwestycji, a osobą 
szczególnie zaangażowaną i 
zasłużoną w odbudowę pań-
stwowości w regionie Kaszub 
był przedwojenny burmistrz 
Wejherowa Teodor Bolduan. 

Prezydent przypomniał, 
że podczas rządów burmi-
strza Bolduana w latach 
1933-1939 uporządkowano 
finanse i gospodarkę miej-
ską. Postać tego włoda-
rza - doskonałego polityka 
i samorządowca - urosła do 
rangi symbolu międzywo-
jennego Wejherowa, jednego 
z najnowocześniejszych pol-
skich miast. 

- Jestem dumna, że ty-
lu uczniów naszej szkoły 
zaangażowało się w przy-
gotowanie projektów, prac 
literackich i opowiadań - 
powiedziała Wioleta Po-
dolska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Wejhe-
rowie noszącej imię T. Bol-
duana,. - Cieszę się bardzo, 
że nasza szkoła nosi imię 
znamienitego człowieka, któ-
ry tyle zrobił dla tego miasta. 
Miał wizję Wejherowa i my-
ślę że Wy będziecie tę wizję - 
miasta przyjaznego ludziom 
- realizować.

W uroczystości wzięli 
udział Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa i Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta. 
W programie wystąpiły gru-
py artystyczne pod kierun-
kiem Sangmo Borysiewicz 
oraz Wiesławy Szypelt.

W konkursie „Karta z życia mieszkańców Wejherowa” 
wyróżniono rodzinę Czech i rodzinę gaszta.

W konkursie „Włodarze i elita Wejherowa – zasłuże-
ni przy odbudowie państwowości polskiej po odzyska-
niu niepodległości” pierwszą nagrodę otrzymała julia 
Łuniewska, drugą - Dominika Leszniewska, a trzecią 
– Eunika Leszczyńska. Wyróżnienia otrzymały Alicja 
Zych i Małgorzata olma.

W konkursie „Oblicza niepodległej” zwyciężyła Anto-
nina tarnowska, drugie miejsce zajęły Anna Rywalska 
i Laura Powalska, a trzecie - olaf gosz. 

Wyróżniono także Marka Kobielę, Alicję Pietrzak i 
Bartosza Kowalewskiego. 

Prace oceniało jury w składzie: Aneta Fittkau, Karol 
Formela, Anna Pobłocka.

Laureaci konkursów

Projekt „oblicza Nie-
podległej” dofinanso-
wany został ze środków 
Programu wieloletnie-
go NIEPoDLEgŁA na la-
ta 2017-2021 w ramach 
Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

uczniowie angażują się w obchody 
100-lecia odzyskania Niepodległości

Konkursy 
i uroczystości

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
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Pełen muzyki i śpiew 
spektakl, opowiadający o 
historii Wejherowa, przy-
pominający postać burmi-
strza Teodora Bolduana, 
m.in. poprzez anegdoty, zo-
stanie ponownie wystawio-
ny 11 listopada 2018 r. o 
godzinie 17 w Filharmo-
nii Kaszubskiej.

Inspiracją do stworzenia 
scenariusza stała się mię-
dzywojenna historia Wejhe-
rowa. Był to czas wyzwań, 
wielkich nadziei, rozwo-
ju miasta i inicjatyw spo-
łecznych, a impulsem do 
tego stało się odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. 
Twórcy sięgnęli do anegdot, 
starych zdjęć, a także wspo-
mnień wejherowian m.in. 
syna burmistrza - Tadeusza 
Bolduana.

W widowisku występu-
je ponad 100 artystów, w 
tym soliści i muzycy współ-
pracujący z Teatrem Pijana 
Sypialnia z Warszawy oraz 

W niedzielne popołudnie na wejhe-
rowskim rynku odbyła się prapremiera 
spektaklu „12 opowieści na dobre czasy”, 
przygotowanego przez Wejherowskie Cen-
trum Kultury. O tym, że było to wspaniałe, 
wzruszające, zabawne i ciekawe widowi-
sko, świadczą gromkie brawa publiczno-
ści, licznie zgromadzonej na rynku.

wspaniały spektakl

12 opowieści
o wejherowie

wejherowskie chóry: Chór 
Mieszany Camerata Mu-
sicale z gościnnym udzia-
łem reprezentantów Chóru 
Męskiego Harmonia, Chór 
Dziecięcy Szkoły Podstawo-
wej nr 9. W obsadzie znaleźli 
się wejherowscy aktorzy pa-
sjonaci, począwszy od dzieci 
i młodzieży z wejherowskich 
szkół, a skończywszy na na-
uczycielach i seniorach z 
Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.

Za reżyserię i scenariusz 
spektaklu odpowiada Sła-
womir Narloch, a za mu-
zykę Daniel Zieliński, 
którzy współpracują między 
innymi z Teatrem Pijana Sy-
pialnia z Warszawy. Przed-
sięwzięcie realizowane jest 
w ramach projektu „Oblicza 
Niepodległej” dofinansowa-
nego ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022 w 
ramach Programu Dotacyj-
nego „Niepodległa”.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa
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TURYSTYKA, REKREACJA

Głównym celem podróży 
było zwiedzenie Cmentarza 
Łyczakowskiego i Cmenta-
rza Orląt Lwowskich. Na 
płycie Grobu Nieznanego 
Żołnierza uczestnicy pod 
przewodnictwem prezesa 
Zarządu ZIW RP Stanisła-
wa Harasiuka podróży zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze. 

Uczestnicy wycieczki ku-
pili także cegiełki  „Cześć 
Poległym”, z których dochód 
przeznaczony jest na opie-
kę nad polskimi grobami 
Ziemi Lwowskiej.  Sprawu-
je ją Polskie Towarzystwo 
Opieki nad Grobami Woj-
skowymi we Lwowie oraz 
niezależne pismo Polaków 
na Ukrainie „Kurier Galicyj-
ski”. Wejherowianie wsparli 
tym samym wydawaną na 
Wschodzie polską gazetę, 
opisującą życie i problemy 
Polaków na Ukrainie.  

Wizyta na Cmentarzu Or-
ląt Lwowskich, gdzie spoczy-
wa 2859 polskich młodych 
bohaterów poległych w latach 
1918-1920 w obronie Lwowa 
dostarczyła wielu wzruszeń. 
Do dzisiaj z niezrozumiałych 
względów słynne lwy na Po-
mniku Chwały (zbudowanego 
w formie łuku triumfalnego) 
są wciąż zasłonięte brzydki-
mi płytami paździerzowy-
mi.  Spacer po Cmentarzu 
Łyczakowskim był znako-

DZIEŃ SENIORA 
26 października 2018 roku 
Aktywnie i bezpiecznie
• porady emerytalne specjalistów z ZUS
• porady ekspertów z instytucji 

partnerskich
• materiały informacyjne

Sprawdź, co się będzie działo  
w Twojej okolicy:  

www.zus.pl/senior

POLICJA

Bezpiecznie i aktywnie 

Dzień seniora 
w siedzibie Zus

Goście będą mogli wysłuchać policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Wejherowie, którzy opowiedzą o codzien-
nym bezpieczeństwie seniorów. 

Następnie przedstawiciel Banku Pocztowego przybliży 
bezpieczeństwo transakcji bankowych. Natomiast pracow-
nicy ZUS przedstawią prezentację „Emerytura... i wszyst-
ko jasne”, dotyczącą waloryzacji i przeliczania świadczeń.

Bezpiecznie i aktywnie to hasło organi-
zowanego przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych Dnia Seniora. W Wejherowie 
wydarzenie zaplanowano 26 października 
w Inspektoracie przy ul. Sobieskiego 294. 
Początek o godzinie 10.00.

Kombatanci i seniorzy odwiedzili Lwów

uczcili pamięć o Polakach
W czterodniowej podróży historycznej do Lwowa - w ramach cyklu „Ocalić od zapo-

mnienia”, uczestniczyli członkowie wejherowskiego oddziału Związku Inwalidów Wo-
jennych RP i Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

mitą okazją do obejrzenia 
osobliwych grobowców i po-
mników nagrobnych wielu 
polskich znakomitości m.in. 
prof. Stefana Banacha, Se-
weryna Goszczyńskiego, 
Marii Konopnickiej, Gabrie-
li Zapolskiej, Karola Szajno-
chy, Artura Grottgera, gen. 
Juliana Ordona, Franciszka 
Stefczyka, a także rodu Za-
mojskich i Szeptyckich. 

- Podczas dwudniowego 
pobytu we Lwowie, bo dwa 
dni zajęła również podróż 
autokarem w obie strony, 

zwiedziliśmy wiele cen-
nych zabytków miasta, któ-
re przez wiele lat tętniło 
polską kulturą i rozwojem 
urbanistyczno-gospodar-
czym - mówi Rafał Miszke, 
główny organizator podróży 
z ramienia Zarządu Oddzia-
łu Związku Inwalidów Wo-
jennych RP w Wejherowie.

Wejherowscy kombatanci 
i seniorzy WUTW, spaceru-
jąc uliczkami starego Lwo-
wa i Wałami Hetmańskimi 
zwiedzili m.in. barokową 
katedrę greckokatolicką św. 

Jura, katedrę ormiańską z 
polichromią J.H. Rosena i 
mozaikami J. Mehoffera, 
katedrę łacińską pw. NMP a 
także kaplicę Boimów - perłę 
manieryzmu. Zwiedzili tak-
że zabytkowy Teatr Opery i 
Baletu oraz Muzeum Lwow-
skiego Browarnictwa. Po 
Lwowie uczestników podró-
ży oprowadzał znakomity 
przewodnik Zdzisław Ku-
brak z Lubaczowa, szano-
wany i ceniony przez wielu 
polskich turystów, a także 
przez lwowian.
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WYDARZENIA I PROJEKTY

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

Z udziałem wejherowskiego Muzuem

wydanie nowej teki
haftu gdańskiego

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chwaszczynie otrzymało dofi-
nansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyso-
kości 20 000 zł na realizację projektu pn. Wydanie teki haftu „Szkoły 
gdańskiej”. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie współpracuje z chwaszczyńskim ZK-P przy realizacji tego 
przedsięwzięcia.

Zadanie będzie polegać 
na wydaniu drukiem teki 
haftu „Szkoły gdańskiej” we-
dług Anny Konkel (1923-
2008) wraz z komentarzem 
merytorycznym, który obej-
mować będzie analizę sty-
listyczną zawartego w tece 
wzornictwa oraz biogram 
Anny Konkel. 

Wydanie teki stanie się 
podstawą do powołania do 
życia nowej, kolejnej- ósmej 
szkoły haftu kaszubskiego. 
Wydaniu teki towarzyszyć 
będą spotkania promocyj-
ne oraz wystawa klubu 
hafciarskiego „Tulipan” z 
Wejherowa, prezentująca 
pierwszy oficjalny pokaz 
haftów „Szkoły gdańskiej”. 
Wydanie teki upamiętniać 
będzie także jubileusz 95 
- urodzin oraz 10 rocznicy 
śmierci Anny Konkel - wy-
bitnej hafciarki i kreatorki 
haftu kaszubskiego.

Projekt realizowany 

jest dzięki dofinansowa-
niu ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego/
Zarządu Głównego, Mu-

zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie oraz ze środ-
ków własnych Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddziału w Chwaszczynie.

organy i chóry w sanktuarium NMP ww 

XXX Festiwal  Muzyki 
Religijnej w Rumi

Festiwal odbędzie się 
jak zwykle w Sanktuarium 
Najświętszej Marii Panny 
Wspomożenia Wiernych sa-
lezjanów św. Jana Bosko. 
Tradycyjnie również odbędą 
się trzy konkursy: 

muzyki organowej - dla 
młodych organistów do 27 
roku życia, 

zespołów chóralnych 
(w trzech kategoriach oce-
niania) 

oraz konkurs na naj-
lepsze wykonanie pieśni 
religijnej w języku ka-
szubskim

Inspiracją do zorganizo-
wania Festiwalu była po-
stać, pracującego przez 26 
lat w Rumi, wybitnego mu-
zyka i kompozytora, wiel-
kiego patrioty, humanisty i 
wychowawcy młodzieży, sa-
lezjanina ks. prof. Stanisła-
wa Ormińskiego.

Festiwal daje możliwość 
porównania dorobku arty-
stycznego chórów i orga-
nistów, jest płaszczyzną 
wymiany doświadczeń mię-
dzy uczestnikami w zakresie 
prezentowanych utworów, 
szczególnie ich interpre-
tacji, jak również poprzez 
założenia regulaminowe, 
jest skutecznym promoto-
rem muzyki kompozytorów 
polskich, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku wy-
konawców zagranicznych.

W ramach Festiwalu od-
bywa się seminarium dla dy-
rygentów na temat związany 
z problemami wykonawczy-
mi muzyki chóralnej oraz 
kurs mistrzowski dla mło-
dych organistów, prowadzo-
ne przez wybitne autorytety 
muzyczne.

Ważnym elementem Fe-
stiwalu są koncerty gościnne, 
odbywające się na zakończe-
nie każdego konkursu w wy-
konaniu wybitnych artystów 
i zespołów profesjonalnych.

Dzisiaj, 25 października w Rumi rozpocznie się coroczny Między-
narodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormiń-
skiego. W tym roku będzie to jubileuszowa bo trzydziesta edycja 
prestiżowego festiwalu. To jedno z najważniejszych wydarzeń kul-
turalnych, a zarazem religijnych w powiecie wejherowskim.

Koncerty XXX jubileuszowego 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Religijnej w Rumi

Przesłuchaniom konkursoym towarzyszą koncerty: 

25 października 2018 r. (czwartek) godz. 19.00
Koncert Kameralny na dwa flety i organy
W programie utwory Antonio Vivaldiego, Macieja Żół-

towskiego, Wojciecha Kilara, Chaminade Cécile, Jarosława 
Siwińskiego.  

Wykonawcy: Agata Kielar-Długosz - flet, Łukasz Dłu-
gosz - flet, Roman Perucki - organy

Podczas koncertu będzie możliwość nie tylko słucha-
nia, ale też bezpośredniego obserwowania wykonawców 
na telebimie ustawionym przed prezbiterium.

26 października 2018 r. (piątek) godz. 19.00
Koncert chrześcijańskiej muzyki obrzędowej go-

sPEL, mającej swój początek w XIX-wiecznej kulturze czar-
noskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wykonawcy: ZEsPÓŁ gosPEL joY z Poznania 
  i Kasia Moś

27 października 2018 r. (sobota) godz. 17.15
KoNCERt FINAŁowY poświęcony Jubileuszowi 100. 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
W programie: Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonia Nr 

38 D-dur (Praska), Karol Szymanowski - Stabat Mater op. 53
Wykonawcy: Aleksandra Zamojska - sopran, Ewa 

Marciniec - alt, Leszek skrla - baryton
Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 

Chór Opery Bałtyckiej 

27 października 2018 r. godz. 20.00
KoNCERt LAuREAtÓw FEstIwALu
Wykonawcy: 
Laureaci Grand Prix i I miejsc w konkursach: 
- Muzyki Organowej, 
- Zespołów Chóralnych w kategoriach zespoły chóralne 

i zespoły kameralne,
- Na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku ka-

szubskim

Organizatorzy serdecznie zapraszają na koncerty w 
kościele salezjańskim w Rumi, przy ul. Dąbrowskiego 26 
(tzw. okrąglak).      

   WSTĘP WOLNY
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EDUKCJA I KULTURA

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dlatego Miejska Biblioteka Publiczna proponu-
je warsztaty, na których będzie można się nauczyć wykonac samozdzielnie kartki i ozdoby 
swiateczne.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zapisania 
się na jeden dzień zajęć. Warsztaty są bezpłatne, organizator zapewnia potrzebne materia-
ły. Szczegóły w regulaminie dostępnym w Wypożyczalni dla Dorosłych.

warsztaty przed Bożym Narodzeniem

Malowanie bombek
i kartek świątecznych

Zajęcia prowadzone w 
języku angielskim obejmo-
wały m.in. zintegrowane 
nauczanie języka obcego i 
przedmiotu, w tym wypad-
ku powiązanego ze sztuką. 
Prowadzący zajęcia dzielili 
się również wiedzą na temat 
nowatorskich metod naucza-
nia historii sztuki, która mo-
że być wykorzystana przy 
nauczaniu innych przedmio-
tów humanistycznych czy 
artystycznych. 

Ważnym uzupełnieniem 
wykładów był udział w róż-
nych warsztatach m.in. w 
londyńskich muzeach i gale-
riach. Uczestnicy zajęć uczy-
li się, jak zachęcić uczniów 
do poznawania dzieł sztuki, 
jak „przybliżyć” je młodzie-
ży oraz co zrobić, by stały 
się one inspiracją do własnej 

jak nauczać sztuki i designu?

sobieski w Europie
Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Wejherowie wzięli udział w szkoleniu, dotyczą-
cym nauczania sztuki i designu, które odbyło się w Colchester 
w Wielkiej Brytanii. 

twórczości. Przedstawicielki 
wejherowskiego liceum dys-
kutowały o swoich doświad-
czeniach z nauczycielami z 
innych krajów europejskich: 
Niemiec, Holandii, Hiszpa-
nii oraz Słowacji. Ważnym 
elementem udziału w kur-

sie było również zakwatero-
wanie u brytyjskich rodzin, 
co dawało możliwość dosko-
nalenia języka angielskiego, 
ale też poznawania kultu-
ry, architektury, tradycji i 
kuchni Wielkiej Brytanii.

Natalia Kin

Miejska Biblioteka Publiczna  zaprasza na warsztaty dla doro-
słych, na których uczestnicy będą tworzyć kartki świąteczne i ma-
lować bombki. Aby wziąć udział w zajęciach należy zapisać się w 
Wypożyczalni dla Dorosłych do 31 października br.

Organizatorem kon-
kursem była Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w 
Wejherowie, a honorowy 
patronat nad konkursem 
objęła Starosta Wejherow-
ski, Gabriela Lisius.

Laureata konkursu wy-
łoniła komisja w składzie: 
przewodnicząca Barbara 
Gusman - dyrektor Powia-
towej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie, Tomasz 
Fopke - dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie, Maciej Tam-
kun - artysta, regionali-
sta, pedagog oraz Celina 
Markowicz - instruktor, 
animator kultury w Powia-
towej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie.

Tadeusz Korthals (na zdjęciu drugi z lewej) został zwycięzcą 
Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na Utwór Muzycz-
ny do Wiersza Macieja Tamkuna pt. „Ojców Ziemia”. 

Konkurs Kompozytorski

Muzyka do wiersza
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Dziewczęta z „Samocho-
dówki” praktycznie od po-
czątku do końca prowadziły i 
wbiegły na metę z dużą prze-
wagą. Mistrzowska sztafeta 
biegła w składzie: Kamila 
Domarus, Aleksandra Domi-
nik, Martyna Piekut, Marta 
Kandziora, Izabella Gaffke, 
Dominika Dopke, Natalia 
Mathea, Agata Maliszew-
ska, Julia Myszk, Angelika 
Stencel. Trenerem jest Ma-
ria Maj-Roksz.

W młodszej kategorii po 
ciężkiej walce reprezen-
tantki Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Redzie na ostatniej 
zmianie wygrały swój bieg i 
zostały Mistrzyniami Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Na placu zabawy przy 
Szkole Podstawowej nr 1 
im. Lecha Bądkowskiego po-
wstanie duży, nowoczesny 
plac zabaw typu liniarium, 
gdzie cześć urządzeń zosta-
ła zaprojektowana dla osób 
niepełnosprawnych. Powsta-
nie również samoobsługowy 
park linowy zbudowany z 2 
modułów i 7 przeszkód, któ-
re zostaną zawieszone nad 
ziemią na bezpiecznej wyso-
kości 50 cm. Będzie on prze-
znaczony zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych. 

Podpisanie umowy na 
dofinansowanie projektu 
nastąpi w tym roku, a reali-
zację projektu przewidziano 
na wiosnę 2019 roku. Całko-
wity koszt inwestycji wynie-
sie ok. 750 000 zł. 

Młodzież z Luzina będzie 
mogła aktywnie spędzić czas 
w skateparku, który jest od-
powiedzią na liczne prośby 
młodych ludzi z terenu gmi-
ny. Skatepark powstanie 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Gerarda Labudy. 
Mieszkańcy Luzina będą 
mogli zrelaksować się na 
leżakach czytając książkę z 
biblioteczki plenerowej oraz 
korzystając z różnego rodza-
ju stołów do gier na wolnym 
powietrzu. 

Innowacyjnym rozwiąza-
niem na terenie gminy, a 
nawet powiatu będzie ścież-
ka sensoryczno-naukowa, 
która zostanie zlokalizowa-
na, podobnie jak plenerowa 
biblioteczka w parku im. 
Profesora Gerarda Labu-
dy. Zaprojektowana została 
ścieżka do chodzenia bosymi 
stopami, gdzie za pomocą do-
tyku będzie można odróżnić 
z jakiego materiału stworzo-
na została dróżka. Będzie się 
ona składała z 16 rodzajów 
nawierzchni. Przy ścieżce 
ustawione będą przyrządy 

sztafetowe Biegi Przełajowe w garczynie

Licealistki z PZs nr 4 najlepsze
Zawodnicy z powiatu wejherowskiego rewelacyjnie zaprezentowali się w Mistrzostwach 

Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych oraz Ponadpodstawowych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Największe sukcesy odnieśliśmy w rywalizacji dziewcząt w ramach 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Wojewódzkiej Licealiady. Ekipa Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie bezapelacyjnie triumfowała. 

W zmaganiach najmłod-
szych, Szkoła Podstawowa 
w Bojanie w ramach Woje-
wódzkich Igrzysk Dzieci za-
jęła wysokie piąte miejsce 
zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców. Chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Wejherowie zajęli w swoim 
biegu szóste miejsce rywali-
zując w Wojewódzkich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej. W 
przypadku chłopców w Wo-
jewódzkiej Licealiadzie, dru-
żyna z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w  Wejherowie, 
czyli „Elektryka” uplasowa-
ła się na bardzo dobrej piątej 
lokacie.

Zawody odbywały się w 
Garczynie.

Drużyna dziewcząt z Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 4 w Wejherowie triumfowała na Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Wojewódzkiej Lice-
aliady w Garczynie.

Luzino. jest już projekt 

Nowe obiekty 
sportowe

Gmina Luzino złożyła wniosek o dofinan-
sowanie projektu ,,Budowa i modernizacja 
obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzi-
nie’’ w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

pobudzające zmysły oraz 
pozwalające na przeprowa-
dzanie doświadczeń. Panel 
sensoryczny, który ukazuje 
świat w różnych barwach, 
urządzenie pozwalające na 
pisanie lustrzane, ściana 
do rysowania farbami lub 
markerami, gong i cymbały, 
które rozwijają wyobraźnię, 
kształtują pamięć, bębny na 
których będzie można stwo-
rzyć własną muzykę oraz 
kompas. Na końcu ścież-
ki sensorycznej powstanie 
pachnący ogród.
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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

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNK

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E
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O G Ł O S Z E N I E

Współpraca:  Leszek Spigarski

 Kursy kat.  A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się 
8  i  22  listopada 2018 r.

R E K L A M AW kategorii Igrzysk Dzie-
ci chłopcy w składzie Paweł 
Reiter, Wojciech Kujawski 
i Szymon Nawrocki zdobyli 
trzecie miejsce, co jest dla 
nich największym dotych-
czasowym sukcesem spor-
towym. Lepsze okazały się 
szkoły z Łeby i Władysławo-
wa. Trenerem drużyny był 
Sławomir Toruńczak.

Badminton

uczniowie z Bolszewa
wygrali w szemudzie

Szemud po raz kolejny okazał się szczęśliwy dla uczniów z Bol-
szewa w rozgrywkach badmintona. Wygrywając wcześniej zawody 
powiatowe w dwóch kategoriach, tym razem badmintoniści grali 
na szczeblu półfinałów wojewódzkich. 

W kategorii Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej dziewczęta 
grające w składzie Aga-
ta Syska, Oliwia Czepik, 
Oliwia Wiczling i Roksana 
Wiczling zaprezentowały 
bardzo wysoki poziom. 

Przyjemnie było patrzeć 
na ich grę jako pokonują ko-
lejne przeciwniczki. 

Zaporą nie do przejścia 

okazała się jedynie szko-
ła z Helu, choć dziewczyny 
walczyły do samego końca 
o zwycięstwo w zawodach. 
Ostatecznie dziewczę-
ta musiały się zadowolić 
drugim miejscem. Trener-
ką drużyny była Joanna 
Syska, która znakomicie 
przygotowała dziewczęta 
do rywalizacji

Dobiegły końca rozgrywki Luzińskiej Ligi Sołeckiej. W se-
zonie 2018 mistrzem rozgrywek została ekipa Cyklopy Wy-
szecino, którzy w XV kolejce pewnie pokonali Luzino 4-1. 

Na drugim miejscu uplasowało się KS Suchocki Zelewo, 
a na najniższym stopniu podium - Milwino.

Piłka nożna 

Liga sołeckaW niedzielę 28 października 
na Wzgórzu Wolności w Wejhe-
rowie Gryf Wejherowo zmierzy 
się z drużyną Znicz Pruszków zaj-
mującą 8 pozycję w tabeli. Mecz 
rozpocznie się o godz. 13.00. 

Gryf zajmuje 13 miejsce w 
tabeli II ligi.

gryf zagra

REKLAMY I ogŁosZENIA
w  PuLsIE  wEjhERowA

606  101 502

redakcja@pulswejherowa.pl
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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/

 
 
 

 

ADMINIstRAtoR
NIERuChoMoŚCI

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ZAPROSZENIE

W Miasteczku każdy w wieku 2 – 
100 lat znajdzie coś dla siebie. Więk-
szość zwiedzających zacznie zapewne 
od wystawy 25 interaktywnych eks-
ponatów, które oddziałują na zmysły, 
obrazują prawa fizyki i natury. Nie-
które, jak na przykład mapa terenu, 
która sama się rysuje wręcz zachwy-
cą. Inne, np. złudzenia optyczne oraz 
pułapki umysłu zadziwią albo zain-
spirują. Wystawa jest tak przygoto-
wana, aby każdy czegoś się nauczył! 

Młodsze dzieci zaprosimy dodatko-
wo do kilku stref: zabaw plastycznych, 
manualnych, ruchowych. Będą wiel-
kie klocki, konkursy, niespodzianki. 
Dla dorosłych - rodziców, dziadków, 
opiekunów zaplanowano warsztaty z 
psychologiem dziecięcym.

Akcja Miasteczko Zmysłów ma 
charakter otwarty, udział jest bez-
płatny, nie trzeba się rejestrować.

www.miasteczkozmyslow.pl

27 i 28 października w 
Wejherowskim Centrum 
Kultury - Filharmonii Ka-
szubskiej po raz drugi 
zbudujemy „Miasteczko 
Zmysłów”, w którym dzieci 
będą się uczyć bawiąc i to 
z wykorzystaniem wszyst-
kich zmysłów! 

Nie tylko 
dla dzieci

wyjątkowy bal
w parafii

Parafia Trójcy Świętej w Wejherowie organizuje dla dzieci 
z klas I-VI wyjątkowy Bal Wszystkich Świętych, pod hasłem 
„Taki mały, taki duży może świętym być”. Na balu obowiązują 
stroje stosowne do tematu i hasła zabawy.


