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Ukazuje się od 2011 roku

Można już składać wnioski
do Budżetu obywatelskiego

Plac zabaw, siłownia, zadaszona scena i inne obiekty do wypoczynku i rekreacji na wejherowskim osiedlu 
Fenikowskiego powstały w ramach Budżetu Wejherowskiego. Dzięki aktywnym i pomysłowym mieszkańcom 
nie tylko to osiedle zyskało nowe urządzenia i miejsca do rekreacji, a także do uprawiania sportu. 

Możliwość realizacji potrzebnych inwestycji, remontów, ale również zorganizowania akcji, imprez i innych 
projektów daje Wejherowski Budżet Obywatelski. Właśnie rozpoczęła się kolejna, piąta już edycja, w której na 
realizację projektów przeznaczono milion złotych. Wnioski można składać przez cały kwiecień, a głosowanie 
na projekty, które zostaną poddane analizie technicznej i sprawdzone pod względem formalnym, odbędzie się 
we wrześniu. - Zachęcam Mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i życzę wielu wspaniałych 
pomysłów - mówi prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.        Str. 2

Nagrodzono
trenerów
i sportowców

 Mirosław Ellwart (na zdjęciu z zastępcą prezy-
denta Wejherowa Arkadiuszem Kraszkiewiczem) 
został ogłoszony najlepszym trenerem w Wejherowie 
w 2018 roku. Podczas II Wejherowskiej Gali Sportu, 
w Filharmonii Kaszubskiej nagrodzono najlepszych 
sportowców i trenerów 2018 roku, a także sponsorów, 
wspierających działalność sportową.              Str. 8-9

Powiat przeznaczył dodatkowe 17 mln zł na za-
dania oświatowe w związku z podwójnym naborem 
oraz prace remontowe na powiatowych drogach.                                                    

              Str. 5

więcej na szkoły
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BEZPIECZEŃSTWO

Kilka dni temu, 1 kwietnia rozpoczęło się składanie wniosków w 
piątej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Procedury 
składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian. Głosowanie 
na projekty, które zostaną poddane analizie technicznej i spraw-
dzone pod względem formalnym, odbędzie się we wrześniu.

Na realizację Wejherow-
skiego Budżetu Obywa-
telskiego przeznaczono 1 
milion złotych, w tym 900 
tys. zł na projekty inwesty-
cyjne i 100 tys. zł na niein-
westycyjne. 

Do 30 kwietnia miesz-
kańcy mogą składać propo-
zycje projektów.

- Maksymalna wartość 
pojedynczego zgłoszone-
go projektu inwestycyjnego 
nie może przekroczyć kwoty 
200 tys. zł, a projektu nie-
inwestycyjnego - 10 tys. zł 
- mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Każdy głosujący 
będzie mógł oddać maksy-
malnie dwa głosy - jeden na 
projekt inwestycyjny i jeden 
nieinwestycyjny.

 Głosować będzie można 
od 9 do 29 września, a wy-
niki poznamy w październi-
ku br. Głosowanie odbywać 
się będzie elektronicznie na 
stronie internetowej miasta 
oraz w formie pisemnej we 
wskazanych punktach.

- Zachęcam Mieszkań-
ców  do aktywnego uczest-
nictwa w życiu Wejherowa 
i życzę, wielu wspaniałych 

pomysłów. Czekamy na nie 
do 30 kwietnia - mówi pre-
zydent Wejherowa, Krzysz-
tof Hildebrandt. -  Cztery 
poprzednie edycje Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywa-
telskiego potwierdziły dużą 
aktywność i pomysłowość 
wejherowian  Dzięki bu-
dżetowi obywatelskiemu 
mieszkańcy mogą i chcą 
uczestniczyć w zarządza-

niu swoim miastem.  Pod-
jęcie wysiłku opracowania 
projektu jest świadectwem 
zaangażowania w życie i 
rozwój miasta. . Do tej po-
ry, w ramach Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego, 
zrealizowaliśmy 24 projek-
ty, w tym 17 inwestycyjnych 
i 7 nieinwestycyjnych. Ko-
lejne projekty są w trakcie 
realizacji. 

wejherowski Budżet obywatelski 2019

już można zgłaszać 
projekty

kto jest uprawniony?
• Osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 

16. rok życia. 
Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:
• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a 

także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i ce-
lowości.

• Należy sprawdzić własność terenu, na którym propo-
nowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwesty-
cyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na 
terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

 
jak składamy wnioski:
• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców 

Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz 

w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 
od 1 do 30 kwietnia 2019 r. 

Od 1 kwietnia br. po raz pierwszy w Wejherowie 
rusza Program sterylizacji suk i kotek należących do 
mieszkańców Wejherowa. 

Program jest realizowany w ramach Budżetu Obywa-
telskiego w Wejherowie. Miejsce zamieszkania właściciela 
zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfiko-
wane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez Urząd 
Miejski w Wejherowie.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej 
i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt 
domowych (szczególnie psów i kotów), co w efekcie końco-
wym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schro-
nisk. Koszt zabiegu ponosi Gmina Miasto Wejherowo.

Szczegóły na www.wejherowo.pl

program sterylizacji

W obecnym etapie pod-
pisywanych umów dota-
cje grantowe na Kulturę i 
Ochronę Dziedzictwa Na-
rodowego otrzymało: 5 sto-
warzyszeń, na Ochronę 
Zdrowia - 2 stowarzyszenia, 
oraz na Kulturę Fizyczną i 
Sport - 4 stowarzyszenia.

Jak podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, kwota globalna, 
jaka miasto przeznacza na 
dotacje  dla 59 stowarzyszeń 
wynosi łącznie 634 800 zł.

- Za te pieniądze reali-
zowane są różne zadania 
własne gminy poprzez sto-
warzyszenia w różnych 
dziedzinach - w kulturze, 
w sporcie, w szeroko rozu-
mianej pomocy społecznej, 
a także w zakresie ochrony 
zdrowia. A więc wszędzie 
tam, gdzie wskazana jest 
aktywność społeczna, bądź 
zachodzi potrzeba rozwinię-
cia określonej działalności 
na rzecz mieszkańców. Cie-
szę się, że z roku na rok wzra-
sta liczba stowarzyszeń w 
naszym mieście. Świadczy 
to aktywności społecznej 
mieszkańców Wejherowa - 
powiedział Krzysztof Hil-
debrandt.

To już kolejne dotacje dla  stowarzyszeń w tym roku. Tym razem 
11 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych otrzymało dotacje na 
prowadzenie działalności społecznej na rzecz mieszkańców. Pula 
podpisanych umów wyniosła 37 400 zł.

Podczas podpisywania 
umów w wejherowskim ra-
tuszu, liderzy stowarzyszeń 
opowiadali o prowadzonej 
działalności. Zakres reali-
zowanych zadań przez sto-
warzyszenia jest bardzo 
szeroki. Zyskuje też coraz 
większe zainteresowanie i 
poparcie społeczne.

Na rzecz kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego 
Stowarzyszenie Artystów 
Plastyków „Pasja” otrzyma-
ło 6 300 zł, Stowarzyszenie 
„Naprzód Wejherowo” - 950 
zł, Stowarzyszenie „KLUB 
96MC POLAND” - 5 000 zł, 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Niesłyszących - 1 050 zł, a 
Fundacja im. ks. prof. Wło-
dzimierza Sedlaka 1 500 zł.

Stowarzyszenie „Ama-

Działają na rzecz mieszkańców

wsparcie miasta
dla stowarzyszeń

Fot. Urząd Miejski

zonki” podpisało dwie umo-
wy: na ochronę zdrowia 
- dotacja w wysokości 6 500 
zł oraz na Krajoznawstwo 
i Promocję Regionu - 1 500 
zł. Podobnie dwie umowy 
podpisało Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Przystanek”: na 
ochronę zdrowia - dotacja w 
wysokości 2 000 zł i na sport - 
2 500 zł. Na kulturę fizyczną 
i sport miasto przeznaczyło 
następujące dotacje: dla Sto-
warzyszenia Sportów Walki 
SHOTOKAN i L.A - 4 000 zł, 
dla Stowarzyszenia Wrot-
karskiego GDAŃSKIE LWY 
- 1 000 zł, dla Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Team 
Dragon - 4 100 zł i dla Pol-
skiego Związku Niewido-
mych 1 000 zł.

•  1 - 30 kwietnia - składanie wniosków-projektów przez 
mieszkańców

• do 31 maja - analiza złożonych propozycji projektów
• do 4 czerwca - publikowanie sprawdzonych formal-

nie projektów i poddanie ich konsultacjom społecznym 
- czas na wnoszenie uwag przez mieszkańców

• 10 czerwca - zakończenie konsultacji społecznych
• 28 czerwca - ogłoszenie listy zakwalifikowanych pro-

jektów do głosowania
• 9 - 23 września - głosowanie mieszkańców na projekty
• październik - ogłoszenie wyników głosowania

harmonogram Budżetu 
obywatelskiego 2019 
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przykładowe stawki 
opłat za odbiór odpa-
dów:

•  Rumia: 15 zł/os/mie-
siąc dla segregowanych, 40 
zł/os/miesiąc dla niesegre-
gowanych

• Miasto puck: 16 zł/os/
miesiąc dla segregowanych, 
25 zł/os/miesiąc dla niese-
gregowanych

•  gmina puck: 16 zł/os/
miesiąc dla segregowanych, 
28 zł/os/miesiąc dla niese-
gregowanych

•  gmina kolbudy: 19 zł/
os/miesiąc dla segregowa-
nych, 38 zł/os/miesiąc dla 
niesegregowanych

•  gdynia, gdańsk, sta-
rogard gdański - opłata 
naliczona od powierzchni 
lokalu mieszkalnego - przy-
kładowo w Gdyni dla lokalu 
o powierzchni w przedziale 
60-80m2 opłata wynosi 30 
zł/miesiąc dla segregowa-
nych, 60 zł/miesiąc dla nie-
segregowanych.

system odbioru odpadów musi się bilansować

Nowe stawki 
opłat za odpady

Rada Miasta Wejherowa na sesji 2 kwietnia br. przyjęła nowe 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera-
nymi od mieszkańców. Od 1 lipca 2019 r. będą one wynosiły 16 zł 
miesięcznie od 1 mieszkańca segregującego odpady i 32 zł miesięcz-
nie od 1 mieszkańca w przypadku braku segregacji. 

Radni klubów two-
rzących koalicję - Wolę 
Wejherowo i Platformy Oby-
watelskiej Ponad Podziała-
mi skutecznie wnioskowali, 
aby stawka opłat za odpa-
dy niesegregowane została 
zmniejszona z proponowa-
nej pierwotnie kwoty 40 zł 
na 32 zł. Chodziło o to, że 
wzrost byłby zbyt duży i aby 
proporcja opłat dla odpadów 
segregowanych do niesegre-
gowanych wynosiła 1:2. 

Zmiana stawki nie będzie 
powodowała konieczności 
składania nowej deklara-
cji przez właścicieli nieru-
chomości. Oczywiście każdy 
może zmienić złożoną już de-
klarację w przypadku zmian 
na nieruchomości lub zmia-
ny sposobu zbierania odpa-

dów np. z niesegregowanych 
na segregowane. 

Zgodnie z prawem system 
musi się bilansować.

- Rosnące koszty z jednej 
strony i unikanie płatności za 
odpady przez cześć mieszkań-
ców z drugiej strony powodu-
ją, że system się nie bilansuje 
i środków jest za mało. Od-
biór i zagospodarowanie od-

padów musi się sfinansować 
z opłat od mieszkańców - pod-
kreśla zastępca prezydenta 
Wejherowa Beata Rutkie-
wicz - Praktycznie w całym 
kraju i w naszym wojewódz-
twie stawki za odbiór odpa-
dów rosną. Wejherowo nie 
jest wyjątkiem, a podwyżka  
jest przeciętna na tle innych 
miast i gmin regionu.

•  Rosnąca  ilość odpadów odbieranych od miesz-
kańców wejherowa. W 2014 roku  średnia ilość łącz-
nie odebranych odpadów komunalnych wynosiła  w 
naszym mieście 210 kg/os/rok. W 2018 roku było to 
już 279,2 kg/os/rok, czyli o 1/3 więcej. Większa ilość 
odpadów powoduje wzrost kosztów ich odbioru i za-
gospodarowania.

•  Rosnące koszty jednostkowe (za 1m3, za 1 to-
nę) odbioru i zagospodarowania odpadów. Wzro-
sły koszty pracy, energii elektrycznej, paliw, usług, itd. 
Przede wszystkim znacząco wzrosła opłata środowi-
skowa za składowanie odpadów na wysypisku usta-
lana przez rząd i odprowadzana do budżetu państwa. 

W 2015 roku opłata środowiskowa dla odpadów 
zmieszanych wynosiła 120,76 zł za tonę, a w roku 2019 
jest to już 170 zł za tonę, zaś w roku 2020 będzie aż 
270 zł za tonę, czyli ponad 2-krotny wzrost w stosun-
ku do 2015 r.

• Nadal nie wszyscy mieszkańcy wejherowa pła-
cą za swoje odpady. Liczba mieszkańców objętych 
systemem opłat za odpady wynosi 41 403 osoby, pod-
czas gdy w rzeczywistości w Wejherowie mieszka kilka 
tysięcy osób więcej. Proceder ten udało się ograniczyć 
o ponad połowę osób nie płacących, ale nadal on wy-
stępuje.

powody wzrostu opłat za odpady

Na początku sesji radni 
wybrali w tajnym głosowa-
niu radnego Leszka Szczy-
piora z PiS na drugiego 
wiceprzewodniczącego Ra-
dy Miasta Wejherowa, gdyż 
stanowisko to nie było obsa-
dzone od początku kadencji.

Mimo napiętego har-
monogramu obrady by-
ły sprawne, ale w wyniku 
kilku niemerytorycznych i 
zbyt emocjonalnych wystą-
pień radnych PiS i Stowa-
rzyszenia Dla Wejherowian, 
dyskusja odbiegała czasami 
od tematu i przebiegała na 
krawędzi jarmarku. W do-
datku te wystąpienia nic 
nie wnosiły do rozpatrywa-
nych i ważnych dla miesz-
kańców spraw. 

Radni przyjęli uchwały 
m.in. w sprawie:

• Utworzenia Przedszko-
la Samorządowego nr 1 im. 
Zaczarowanego Ołówka w 
budynku na osiedlu 1000 
PP 7.

• Udzielenie dotacji 
Szpitalom Pomorskim Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdyni 
na modernizację Oddziału 
Urologii w Szpitalu Specja-
listycznym im. F. Ceynowy.

• Przyznania dotacji na 
sfinansowanie prac zwią-
zanych ze zmianą systemu 
grzewczego na proekologicz-
ny budynku mieszkalnego 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„10 Lutego 7”.

• Przyznania dotacji na 
sfinansowanie prac zwią-
zanych ze zmianą systemu 
grzewczego na proekologicz-
ny budynku mieszkalnego 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Sobieskiego 223”.

• Pakiet uchwał  
związany ze zmianami 
miejscowych planów zago-

pracowita sesja Rady Miasta wejherowa

Nowe przedszkole, 
dotacje, ekologia

Wtorkowa sesja (2.04.br) miała bardzo bogaty program, obejmu-
jący 46 projektów uchwał. Radni podjęli szereg ważnych uchwał, 
m.in. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za odpady dla 
mieszkańców (piszemy o tym obok) czy założenia Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 im. Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie na 
Osiedlu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 7.

przewodniczący Rady Miasta wejherowa 
jacek gafka podsumował sesję:
- Dyskusja radnych wynikała z wcześniejszej analizy po-

szczególnych projektów uchwał przez odpowiednie Komi-
sje Rady i była w większości merytoryczna. Za to Radnym 
bardzo dziękuję. Nieliczne momenty, w których emocje 
przeważały nad meritum były zupełnie niepotrzebne i czę-
sto powodowały gubienie zasadniczego wątku. 

Pokazaliśmy jednak, iż potrafimy porozumieć się po-
między sobą, jak również z prezydentem miasta tak, aby 
uzyskując pełen obraz każdego projektu podjąć w sposób 
uzasadniony optymalną dla mieszkańców decyzję. Od po-
czątku kadencji zachęcam wszystkich radnych do współ-
pracy.

Zastępca prezydenta arkadiusz kraszkiewicz na 
temat potrzeby powstania nowego przedszkola sa-
morządowego:

- Radni podjęli uchwałę o utworzeniu Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 im. Zaczarowanego Ołówka, odpowiadając 
tym samym na zapotrzebowanie i liczne wnioski rodziców 
najmłodszych wejherowian. 

Co roku do jedynego obecnie przedszkola samorządo-
wego zgłasza się więcej dzieci i nie jesteśmy w stanie ich 
przyjąć. W roku 2017 zabrakło miejsca w Przedszkolu Sa-
morządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka dla 69 dzieci, a w 
roku 2018 dla 148, zaś w 2019 już dla 245 dzieci. 

W budynku na Osiedlu 1000 lecia PP 7, który jest własno-
ścią miasta, 30 czerwca bieżącego roku kończy się obecna 
umowa dzierżawy. Zatem będziemy mogli tam utworzyć 
nowe przedszkole samorządowe, a przyjęcie uchwały jest 
jak najbardziej zasadne.

spodarowania przestrzen-
nego

• Pakiet uchwał, doty-
czących sprzedaży nieru-
chomości miejskich, ich 
zamiany (m.in. zamiany z 
Lasami Państwowymi pod 

Zachęcam wszystkich radnych 
do współpracy

Będzie więcej miejsc 
w przedszkolach publicznych

poszerzenie cmentarza ko-
munalnego), a także naby-
cia gruntów przez miasto.

• Pakiet uchwał dotyczą-
cy komunikacji miejskiej 
m.in. lokalizacji nowych 
przystanków MZK.
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Na skrzyżowaniu ulic 
Rzecznej i Wejherowskiej 
w Redzie Pieleszewie w nie-
dzielę 31 marca, doszło do 
zderzenia trzech aut, któ-
rego efektem było zakorko-
wanie „szóstki” w kierunku 
Redy na kilka godzin, co 
najmniej od węzła Zryw w 
Wejherowie. 

Na miejsce najechania 
na siebie pojazdów przyje-
chały cztery zastępy straży 
pożarnej, karetki ratowni-
cze oraz policjanci z dro-
gówki. Jeden pas ruchu 
w kierunku Gdyni był za-
blokowany. Trzy poszko-
dowane osoby zostały na 
miejscu przebadane przez 
ratowników medycznych. 
Przyczyną wypadku by-
ło najprawdopodobniej za-
gapienie się, nadmierna 
prędkość i niezachowanie 
odległości za poprzedzają-
cym samochodem.

W Orlu na ulicy Za-
mostnej 1 kwietnia rano, 
prawdopodobną przyczy-
ną poważnego wypadku 
było wymuszenie pierw-
szeństwa przejazdu. W wy-
padku uczestniczyły dwa 
auta osobowe. Uszkodzone 
zostały także trzecie auto 
zaparkowane z boku drogi.

W akcji ratowniczej wzię-
ły udział cztery zastępy za-
wodowej Straży Pożarnej i 
zastęp ochotniczej SP, ze-
społy ratownictwa medycz-
nego i policjanci z drogówki. 

Pomocy medycznej udzie-
lono dwójce dzieci, a kobietę 
w ciąży przetransportowano 
do szpitala.

Najechanie, 
wymuszenie

Dwa 
wypadki

Koniec marca i po-
czątek kwietnia za-
obfitował w poważne 
zdarzenia drogowe 
w powiecie wejhe-
rowskim. Przyczyny 
to - jak zwykle - nad-
mierna prędkość, 
nieuwaga, wymusze-
nie pierszeństwa.

Z POLICJI
pijany i z zakazem
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali na ul. Przemysło-
wej 43-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego do 
kontroli drogowej. Podczas rozmowy z kierowcą wyczuli od 
niego woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alko-testem 
wykazało, że miał „w sobie” prawie promil. 

Jak się później okazało, mężczyzna miał także aktywny 
zakaz kierowania pojazdami, który obowiązuje go do 2020 
roku.  Teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 
oraz naruszenie zakazu sądowego grozić mu może nawet do 
5 lat pozbawienia wolności.

Nastolatki z narkotykami
Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

dzieciom i młodzieży prowadzone były na terenie powiatu 
wejherowskiego. Podczas tej akcji funkcjonariusze spraw-
dzali wszelkie miejsca, gdzie mogła się gromadzić młodzież 
tj. parki, dworce, centra handlowe oraz punkty sprzedaży 
alkoholu pod kątem dostępu nieletnich. Akcja miała cha-
rakter prewencyjny. 

Dzielnicowi z wejherowskiej komendy, podczas kontro-
lowania parku, zauważyli kilku chłopców, którzy na widok 
mundurowych zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało 
się, że jeden z nich - 16-latek - miał przy sobie w portfelu 
marihuanę o wadze ponad 3,5 gramów. Narkotyki zostały 
zabezpieczone, a sprawca wraz z kolegami przewiezieni zo-
stali radiowozem do wejherowskiej komendy. 

Chłopak został już przesłuchany i usłyszał zarzut posiada-
nia narkotyków. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje Sąd 
Rodzinny.

Również do Sądu Rodzinnego w Wejherowie trafi sprawa 
15-latki, u której policjanci znaleźli marihuanę oraz 16-latka, 
który jej ją dostarczył. Nieletni zostali zatrzymani przez dziel-
nicowych z Komisariatu Policji w Szemudzie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za 
posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności 
do 3 lat, podobnie jak za udzielanie narkotyków osobie 
małoletniej.

PANI
ALICJI ĆWIEK

Zastępcy Kierownika Wydzia-

łu Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu

wyrazy głębokiego współczu-

cia z powodu śmierci 

M A T K I
składają

  Krzysztof Hildebrandt 

    Prezydent Miasta Wejherowa

   wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Celem akcji jest przypo-
minanie i uświadamianie, 
szczególnie pieszym na za-
grożenia, związane m.in. z 
nieostrożnym wejściem na 
przejście dla pieszych, korzy-
staniem z telefonu podczas 
przechodzenia przez jezdnię, 
głośnym słuchaniem muzy-
ki przy użyciu słuchawek na 
uszach podczas przechodze-
nia przez jezdnię, chodzenia 
drogą czy chodnikiem, prze-
chodzeniem przez jezdnię 
w miejscu niedozwolonym, 
chodzeniem nieprawidłową 
stroną drogi. 

Policjanci będą również 
uświadamiać kierujących 
pojazdami o tym, że głośne 
słuchanie muzyki w samo-
chodzie rozprasza naszą 
uwagę podczas kierowa-
nia pojazdem. Dynamicznie 
zmieniająca się sytuacja na 
drodze oraz duże natęże-
nie ruchu powoduje, że za-

policja apeluje do pieszych i kierowców

Na drodze patrz i słuchaj
Rozpoczęła się akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Na Drodze 

- Patrz i Słuchaj”. Działania te są skierowane głównie do pie-
szych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale 
także i do kierujących pojazdami. Akcja będzie prowadzona do 
końca września 2019 roku.

grożenie powstaje zwykle 
w bardzo krótkim czasie. 
Dlatego też wszelkiego ro-
dzaju tzw. „rozpraszacze” 
(telefony, smartfony, table-
ty, nawigacje, reklamy itd.) 
mają również wpływ na po-
ziom koncentracji. Opóźnio-
ny refleks i nieodpowiednie 

zachowania uczestników ru-
chu drogowego mogą mieć 
katastrofalne konsekwencje.

W ramach akcji informa-
cyjno-edukacyjnej policjanci 
będą informować, edukować 
uczestników ruchu drogowe-
go oraz apelować o rozwagę i 
zachowanie ostrożności.

STRAŻ POŻARNA

Wypalanie traw jest za-
bronione, ale statystyki 
pokazują, że w 2018 r. do-
szło do ponad 48 tys. poża-
rów traw. 

Kodeks wykroczeń prze-
widuje za to karę grzywny 
w wysokości nawet do 5 
tys. zł. Jeśli wypalanie traw 
spowoduje pożar, w którym 
zagrożone zostanie życie 
lub zdrowie ludzkie, można 
nawet trafić do więzienia na 
okres od roku do 10 lat.

Wypalanie traw to pro-
blem, z którym strażacy 
zmagają się co roku. Choć 
rośnie świadomość spo-
łeczna w tej kwestii, to jed-
nak nadal są ludzie, którzy 
myślą, że wypalanie traw 

w marcu 2019 r. rozpoczęła się kampania „stop pożarom traw”, która ma 
przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko nie-
bezpieczne, ale również prawnie zabronione. 

użyźnia ziemię.
Rozpoczęcie kampanii w 

marcu nie jest przypadkowe, 
bo początek wiosny to czas, w 
którym gwałtownie wzrasta 
liczba pożarów traw. w tym 
roku w polsce doszło już do 
ponad 11 tys. pożarów łąk i 
nieużytków rolnych. 

Pożary traw są niebez-
pieczne dla życia i zdrowia lu-
dzi. Zagrażają lasom, domom 
i zabudowaniom gospodar-
czym, bezpowrotnie niszczą 
faunę i florę. w ubiegłym 
roku w wyniku pożarów 
traw zginęło 7 osób, a 81 
zostało rannych. W rozprze-
strzenianiu ognia pomaga 
także wiatr. W przypadku du-
żej prędkości wiatru i nagłej 

zmiany kierunku, pożary 
bardzo często wymykają 
się spod kontroli i przeno-
szą na pobliskie lasy oraz 
zabudowania. 

Gen. brygadier Leszek 
suski, komendant główny 
Państwowej Straży Pożar-
ne, zwrócił uwagę na fakt, 
że pożary nieużytków i łąk 
mają zazwyczaj duże roz-
miary, a ich gaszenie może 
trwać wiele godzin.

W ramach kampa-
nii „STOP pożarom traw” 
działa strona interneto-
wa http://www.stoppo-
zaromtraw.pl. Można na 
niej znaleźć wszystkie in-
formacje o akcji oraz po-
brać materiały.



5

redakcja@pulswejherowa.pl 4 kwietnia 2019

wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

-  Ponad 9 mln zł  przezna-
czyliśmy na edukację, w tym 
dokończenie rozbudowy w 
Powiatowym Zespole Szkół 
w Redzie i Rumi, doposa-
żenie gabinetów szkolnych 
i remonty dodatkowych po-
mieszczeń oraz podwyżki dla 
nauczycieli - wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius. - Wszystko z myślą 
o uczniach, bo w związku z 
reformą edukacji w tym roku 
o przyjęcie do powiatowych 
szkół ponadpodstawowych 
ubiegać się będą uczniowie 
ósmych klas szkół podstawo-
wych i trzecich klas gimna-
zjalnych, czyli dwa roczniki. 
W sumie aż 5 tysięcy absol-
wentów z terenu powiatu 
wejherowskiego będzie mu-
siało podjąć decyzję o swojej 
przyszłości i wybrać szkołę.   

Radni przekazali także 
po 50 tys. zł na zakup sa-
mochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bojanie i prace 
remontowe na Oddziale Uro-
logii w wejherowskim szpi-
talu oraz przeprowadzenie 
remontu pomieszczeń biblio-
teki i czytelni z zapleczem 
socjalnym w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 1 w Wejhe-
rowie w kwocie 200 tys. zł.

Powiatowi radni zade-
cydowali także o przezna-
czeniu 4 mln zł na zadania 
inwestycyjne, w tym remon-

ponad 17 milionów złotych 
na edukację i remonty dróg

Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego było uchwa-
lenie zmian w budżecie. Powiat przeznaczył dodatkowe 17 mln na zadania oświatowe w 
związku z podwójnym naborem oraz prace remontowe na powiatowych drogach. 

ty powiatowych dróg oraz 
m.in. na budowę chodnika 
na odcinku Luzino - Barło-
mino, w miejscowości Milwi-
no, Słajkowo, w Szemudzie, 
Łężycach, budowę sygnali-
zacji świetlnej dla pieszych 
na ulicy Wilczka w Luzinie 
oraz w Gowinie czy budowę 
kładki przy moście w miej-
scowości Kniewo.

W porządku obrad V se-
sji Rady Powiatu Wejherow-
skiego znalazły się także 
sprawozdania z działalności 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożar-
nej o stanie bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej, 
Komendanta Powiatowej 

Policji o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publiczne-
go, a także z działalności 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie o działalno-
ści i efektach pracy rodzinnej 
pieczy zastępczej w 2018 r. 

Radni przyjęli także 

uchwałę dotyczącą określe-
nia zadań powiatu z zakre-
su rehabilitacji społecznej i 
zawodowej, na które prze-
znacza się środki finansowe 
Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2019 r. 

Organizacje pozarządowe działające na tere-
nie powiatu wejherowskiego otrzymały dofinanso-
wanie na realizację zadań publicznych, w ramach 
konkursu grantowego ogłoszonego przez Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego na 2019 r. 

W tym roku na ten cel przekazano 220 tys. zł. Spośród 
zgłoszonych ofert wsparcie otrzymało 100 przedsięwzięć. 

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu - 91 717 zł oraz 
działania związane z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kul-
tury - 54 482 zł. Pieniądze przekazano także na zadania 
związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych, ochronę i promocję zdro-
wia oraz ratownictwo i ochronę ludności.

Dotacje 
dla organizacji

Wydarzenie zostało połączone z Dniem Otwar-
tym placówki. 

Wszyscy goście mogli skorzystać z konsultacji 
dietetycznych, stomatologicznych i kosmetycznych.

W programie znalazły sie również gry i zabawy 
dla dzieci, edukacja profilaktyki onkologicznej oraz 
terapie relaksacyjne.

VI Powiatowy Dzień Promocji Zdro-
wego Stylu Życia odbył się w Powia-
towym Zespole Szkół Policealnych im. 
prof. Z. Kieturakisa w Wejherowie. 

jak żyć zdrowo?
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AKTUALNOŚCI

Polska Federacja Nordic 
Walking jest najlepszym 
w Europie  organizatorem 
zawodów nordic walking. 
Swoje doświadczenia chęt-
nie przekazuje innym orga-
nizacjom. Program Nordic 

Wejherowo było miejscem ważnego wy-
darzenia dla społeczności nordic walke-
rów, czyli ludzi maszerujących z kijami. W 
dniach 23-24 marca br. grupy z Chorwacji 
oraz Austrii przyjechały do naszego miasta, 
aby uczyć się polskich doświadczeń. Po tre-
ningu i marszu odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagrody Domesticus.

Walking Healthy Living w 
ramach Erasmusa ma za 
zadanie nawiązanie kon-
taktów na poziomie eu-
ropejskim i dzielenie się 
doświadczeniem w zakre-
sie rozwijania dyscypliny 

sportu i rekreacji w krajach 
partnerskich. 

Podczas spotkania w Wej-
herowie, goście wzięli udział 
w kursie trenerskim, obej-
mującym treningi, warszta-
ty i wykłady. Uczestniczyli 
m.in. w rajdzie nordic wal-
king dla zainteresowanych 
mieszkańców po ścieżkach 
Parku Miejskiego i Kalwarii 
Wejherowskiej.

 Podczas popołudnio-
wej uroczystości, prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wraz z po-
słem na Sejm RP Grzego-
rzem Raczakiem oraz dr 
Krzysztofem Piechem 
wręczyli nagrody Domesti-
cus czterem samorządow-
com z różnych stron Polski 
- z Hajnówki, Kolbuszowej, 
Osielska k. Bydgoszczy oraz 
pobliskiego Potęgowa. Wszy-
scy zasłużyli się w ostatnich 
latach dla rozwoju nordic 

wejherowo miejscem treningów nordic walkerów z polski, austrii i Chorwacji

Z kijkami 
w parku
i na kalwarii

walking w swoich gminach 
czy powiatach. Dawid Li-
twin, Jan Zuba, Andrzej 
Skiepko, i Wojciech Syp-
niewski zostali uhonorowa-
ni przez Polską Federację 
Nordic Walking za wyjątko-

wy wkład w promocję tej dys-
cypliny. 

W zgodnej opinii uczest-
ników, zajęcia oraz spo-
tkania w Wejherowie były 
udane i owocne. Tym bar-
dziej, że otoczenie naszego 

miasta (zalesione wznie-
sienia m.in. na terenie 
Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego) i piękny duży 
park sprzyjają uprawianiu 
nordic walking. Docenia to 
wielu mieszkańców.

W „Pulsie Wejherowa” z dnia 7 marca (5/193) zamieścili-
śmy nieprawdziwą informację, że Grupa Ratownictwa Me-
dycznego PCK zaprasza na bezpłatne szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego pt. „Pierwsza pomoc dla każdego”.  

Tymczasem szkolenia, które odbyły się w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego nie były organizowane przez 
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Wejherowie. PCK nie 
współpracuje z firmą TotalMedica, która prowadziła wspo-
mniane szkolenia.

szkolenie w uM
bez udziału pCk

Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie i Stowarzyszenie Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zapraszają na wernisaż prac studentów 
WUTW z sekcji malarstwa Longiny 
Wysockiej i plastyki Aleksandry Ma-
zurkiewicz-Tiesler. 

Wernisaż odbędzie się 5 kwietnia o 
godz. 17 w Bibliotece przy ul. Kaszub-
skiej 14 w Wejherowie.

wernisaż 
w bibliotece

10 kwietnia br., w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie (sala konfe-
rencyjna), odbędą się bezpłatne warsztaty o świadomym macierzyństwie. 
Spotkanie podzielono na dwa panele - o godz. 11 oraz o godz. 15. 

 Omówione zostaną tematy związane z przygotowaniem do porodu. Wśród prele-
gentów będą m.in. ordynatorzy oddziałów pediatrii i neonatologii, lekarz ginekolog-
-położnik oraz położne z wejherowskiego szpitala.  Zapisy na warsztaty:

grupa 1 (godz. 11) - http://swiadomamama.pl/warsztat/wejherowo-10-04-2019-
godzina-1100-1400-panel-dla-przyszlych-rodzicow-grupa-1/

grupa 2 (godz.15) - http://swiadomamama.pl/warsztat/wejherowo-10-04-2019-
godzina-1500-1800-panel-dla-przyszlych-rodzicow-grupa-2/

warsztaty o świadomym 
macierzyństwie
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WYDARZENIA

Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło sie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 
Aleksandra Majkowskiego w 
Wejherowie, która organizu-
je coroczny konkurs literacki. 

Rafał Dębski, laureat 
głownej nagrody odebrał ją z 
rąk prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrand-
ta, zastępcy prezydenta Ar-
kadiusza Kraszkiewicza 
i Eweliny Magdziarczyk-
-Plebanek, dyrektor MBP 
w Wejherowie. 

Nagrodę Starosty Wejhe-
rowskiego dla wydawnictwa 
o tematyce regionalnej z rąk 
wicestarosty Jacka Thiela 
otrzymał Stanisław Janke 
za książkę „Język u wagi. 
Opowieści o Kaszubach nie-
znanych”. 

Nagrodę Dyrektora Bi-
blioteki otrzymała Monika 
Kubisiak za książkę „Dur-
widal. Tajemnica pierścienia 
Wejherów, czyli o podróżach 
przez wrota czasu".

- Gratuluję zwycięstwa 
Rafałowi Dębskiemu, auto-
rowi pierwszego tomu try-

Laureatem Gryfa Literackiego 2018 został Rafał Dębski, autor książki „Wyprawa. 
Żelazny Kruk”. Nagrodę przyznała Kapituła Konkursu przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie. Nagrodę Starosty Wejherowskiego otrzymał Stanisław Janke, 
a nagrodę dyrektora Biblioteki - Monika Kubisiak.

Nagrodę otrzymał Rafał Dębski za książkę dla młodzieży

gryf Literacki 2018

logii fantasy „Wyprawa”, 
dzieła literackiego najwy-
żej ocenionego przez Ka-
pitułę Gryfa Literackiego 
2018 - powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Życzę, 
aby Pańska książka stała 
się bestsellerem populary-
zującym Pana twórczość 
wśród czytelników naszego 
regionu i całego kraju.

- Bóg daje talent, a czło-
wiek korzysta z niego albo 
nie. Ja skorzystałem -  powie-
dział Rafał Dębski. - Chciał-
bym bardzo podziękować 
za nagrodę tym bardziej, że 
jest to mój debiut literacki, 
jeżeli chodzi o powieść dla 
młodzieży. Cieszę sie, że ta 
książka została zauważona.

Fragmenty książek czyta-
li aktorzy-amatorzy połączo-
nych zespołów Bibliotecznej 
Grupy Teatralnej „Errata” 
i grupy teatralnej SWUTW 
„Srebrna Nitka”. 

Wykład laudacyjny wy-
głosił Arkady Saulski.

Koordynatorem konkur-
su była Iwona Block.

W pierwszej dziesiątce nominowanych do nagrody 
„Gryf LIteracki” i najwyżej ocenionych książek znalazły się: 

Z Regionu: antologiô lëteracczich zbiérków z lat 
2002-2012 - Tómk Fópka; 

Mariolka i ji przigòdë - Roman Drzeżdżon; 
50 lat sportu niepełnosprawnych w wejherowie i 

na pomorzu gdańskim - Mirosław Odyniecki
wejherowo - miasto z przyszłością; wilkierz - Igna-

tius Przebendowski; 
Z odległej pamięci, po dzień dzisiejszy - Janusz Łu-

kaszewicz; 
Recepcja kaszubskich przekładów Biblii - Marian 

Miotk; 
apokalipsa św. jana : impresje artystyczne Macieja 

Tamkuna; 
Na początku był ogród... : wirydarze w polskiej po-

ezji barokowej na tle kultury dawnej Europy – Krystyna 
Krawiec-Złotkowska; 

w koło Macieju - Kasia Keller.

Laureaci nagród, samorządowcy i dyrektor MBP. Fot. Starostwo Powiatowe

Najwyżej ocenione publikacje

Książki zgłaszane do konkursu muszą być związane z 
powiatem wejherowskim to jest wydane na terenie powia-
tu wejherowskiego, ich autor pochodzi z regionu, bądź też 
tematyka książki dotyczy naszego powiatu.   W tym roku do 
nagrody nominowano 33 pozycje wydawnicze.

Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa, Starosty Powiatu Wejherowskiego oraz Wójta Gminy 
Wejherowo zaplanowano na następny piątek 12 kwietnia 
br. Niebieski pochód wyruszy o godz. 11.00 ze Skweru im. 
R. Osowickiej, a uczestników będą prowadzili motocykliści. 
Ulicami miasta przejdą członkowie i przyjaciele Stowarzy-
szenia, przedstawiciele władz miasta i powiatu, delegacje 
wejherowskich szkół  i przedszkoli oraz klubów sportowych. 
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie będą konty-
nuowane na Placu Jakuba Wejhera, gdzie rozstrzygnięty 
zostanie konkurs plastyczny „Autyzm, czyli...?”.

Ze sceny popłyną ważne informacje na temat autyzmu, a 
występ artystyczny zaprezentują uczniowie z Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Wystąpią 
też młodzi artyści wejherowscy.

Na rynku pojawią się namioty konsultacyjno- informa-
cyjne z przedstawicielami z PZKS, MOPS, PCPR, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej - dla wszystkich zaintereso-
wanych tematyką autyzmu.

Nadleśnictwo Wejherowo przygotowało ciekawe stoisko 
z atrakcjami  dla dzieci. Odbędzie się też pokaz pojazdów 
wojskowych i strażackich, a także pokaz umundurowania 
policji. Swoje stoisko będzie miał również Klub Integracji 
Społecznej „Śródmieście”, Carving G.Gniech, a coś słodkiego 
znajdziemy u Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa. Będzie 
też wspólna zumba i koncert muzyczny o godz.16.00

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem realizuje ob-
chody w ramach zadania publicznego Urzędu Miasta, we 
współpracy z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalne-
go i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

Z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Au-
tyzmie, ustanowionego przez ONZ na 2 
kwietnia, Wejherowskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Autyzmem organizuje 
marsz „Razem dla autyzmu”. 

Razem 
dla autyzmu

inspektorat Zakładu ubezpieczeń społecznych w wej-
herowie 8 kwietnia br. organizuje dwa bezpłatne szkole-
nia dla pracodawców. 

Pierwsze z nich, które rozpocznie się o godz. 9.00 poświęco-
ne będzie elektronizacji akt pracowniczych. W jego trakcie wy-
jaśnione będą na czym polega projekt e-akta i jak zmienia się 
okres przechowywania akt pracowniczych. Wskazane będą zmia-
ny, które zostaną wprowadzone w Programie Płatnik i e-Płatnik 
oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS) oraz jakie są zmiany w bieżąco składanych 
dokumentach. 

Podczas drugiego szkoleniu przybliżona będzie problematyka 
kontroli zwolnień lekarskich od pracy w zakresie prawidłowości 
orzekania i prawidłowości ich wykorzystywania. To szkolenie roz-
pocznie się o godz. 11.00. 

Każde ze szkoleń potrwa około 2 godzin.  Zgłoszenia uczest-
nictwa kierować należy mailowo na adres: zaneta.grzybek@
zus.pl lub telefonicznie po numerem: 58 572-97-17.

Dwa szkolenia 
w wejherowskim Zus 
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- Gala jest okazją do pod-
sumowania dorobku sporto-
wego wejherowskich klubów 
sportowych, stowarzyszeń 
kultury fizycznej, działalno-
ści sportowej prowadzonej w 
szkołach a także wręczenia 
wyróżnień najlepszym spor-
towcom, trenerom i sponso-
rom - powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, któ-
ry otworzył Galę w imie-
niu prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta. - Sport to 
bardzo ważny obszar życia 
społecznego, który wpływa 
na prawidłowe kształtowa-
nie osobowości społeczeń-
stwa, uczy systematyczności, 
zasad fair play, współpracy 
w zespole, służy integracji, a 
także popularyzacji zdrowe-
go stylu życia.

Radość i wzruszenie towarzyszyły uczestnikom II Wejherow-
skiej Gali Sportu, która odbyła się 26 marca br. w Filharmonii 
Kaszubskiej. Zaprezentowano tam i nagrodzono najlepszych 
wejherowskich sportowców i trenerów 2018 roku, a także spon-
sorów, wspierających działalność sportową. To było prawdziwe 
święto środowiska sportowego w Wejherowie, a jednocześnie 
okazja do spotkania i integracji w doskonałej atmosferze. 

Nagrodzono najlepszych trenerów i sportowców za osiągnięcia w 2018 roku

wejherowska gala sportu po raz drugi

Najlepsi sportowcy 
Tytuł Najlepszego Sportowca Roku otrzymał Dominik Bielawa - Mistrz Polski 

Juniorów 16 lat w pływaniu na dystansie 50 m stylem klasycznym. reprezentujący 
obecnie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 

Wyróżnienie specjalne w kategorii Najlepszego Sportowca Roku otrzymała ka-
rolina witbrodt zawodniczka Karate Klub Wejherowo, zdobywczyni m.in. dwóch 
brązowych medali na Mistrzostwach Świata w Kanadzie. 

Wyróżnienie specjalne za całokształt kariery sportowej otrzymał uprawiający 
czynnie kolarstwo od 1957 roku gerard patok (Stowarzyszenia RowerOver).

Najlepsi trenerzy
Tytuł Najlepszego Trenera Wejherowa Roku otrzymał Mirosław ellwart (Karate 

Klub Wejherowo), utytułowany zawodnik i trener karate tradycyjnego. 
Wyróżnienie specjalne w tej kategorii otrzymał tomasz hirsz – kickboxing (Wej-

herowskie Stowarzyszenie Sportowe).
Drużyna Roku
Na tytuł Drużyny Roku zapracował zespół II-ligi piłki nożnej wks gryf wejherowo, 

a wydarzeniem Roku zostały rozgrywki II ligi piłki ręcznej ks „tytani” wejherowo.
sportowe Nadzieje
Tytułem Sportowej Nadziei Wejherowa 2018 został uhonorowany Radosław sa-

łata – KS „Tytani”, zdobywca 83 bramek w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej, a wyróż-
nienie specjalne w tej kategorii otrzymała - julia Mudlaff (Karate Klub Wejherowo).

sport szkolny
Najlepszym Sportowcem Sportu Szkolnego została sprinterka Martyna piekut 

(SP 9) – mistrzyni biegu na 100 m Powiatowych Igrzysk Młodzieży. Tytuł Lidera Spor-
tu Szkolnego otrzymała Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie.

Najlepsi sponsorzy Roku 2018
Podziękowania w formie Statuetek Miejskiej Gali Sportu otrzymały również firmy 

wspierające finansowo klubu sportowe: piotr waga – firma WP WAGA (sponsor WKS 
„Gryf” Wejherowo), adam Rymarski – firma ADRO (sponsor Karate Klub Wejhero-
wo), firma texo invest (sponsor Klubu Sportowego „Tytani”), Mariusz Maszota – fir-
ma PUH Proffesional El (sponsor  WKKiSS „Apollo”), emanuela i Dawid kwidzińscy 
- firma Funky money (sponsorzy WAPN „ Błękitni”), Iwona i Marek Mroske - firmy 
PRO SPORT i Dom Dziecka (sponsorzy UKS „Szóstka”), paweł piechota i Chrystian 
przybylski - firma P&P (sponsorzy ISS „START” Wejherowo).

Zastępca prezydenta 
przypomniał, że przy Szkole 
Podstawowej nr 5 trwa bu-
dowa nowej hali sportowej, a 
decyzją prezydenta Wejhero-
wa przy Szkołach Podstawo-
wych nr 8 i nr 11 utworzono 
klasy sportowe, do których 
obecnie trwa nabór. 

Zanim wręczono nagrody, 
zgodnie z decyzją Kapituły 
Konkursu na Najlepszego 
Sportowca i Trenera Roku, 
uczestnicy uroczystości mieli 
okazję obejrzeć multimedial-
ną prezentację, ukazują-
ca działalność i dokonania 
ponad dwudziestu klubów 
sportowych, sekcji i stowa-
rzyszeń na terenie miasta. 

Statuetki dla sportowców, 
trenerów i sponsorów wrę-
czali: zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 

przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa Jacek Gaf-
ka, przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekreacji 
RM Rafał Szlas oraz członek 
tej komisji Tomasz Groth, 
wicestarosta Jacek Thiel, 
medalista olimpijski w bok-
sie Hubert Skrzypczak, 
trener kadry narodowej 
PZLA Zbigniew Rolbiecki, 
mistrzyni świata i Europy w 
karate tradycyjnym Małgo-
rzata Zabrocka.

Galę sportu uświetni-
li: Ewa Walczak z Teatru 
Muzycznego w Gdyni, gru-
py taneczne Wejherow-
skiego Centrum Kultury 
oraz karatecy Stowarzysze-
nia Sportów Walki Kara-
te Shotokan. Uroczystość 
prowadzili: Paweł Recki i 
Tomasz Banaś.

Drużyna 2018 roku - WKS Gryf Wejherowo razem w wręczającym nagrodę.
przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa Jackiem Gafką.

Przedstawiciele KS „Tytani”, nagrodzonego w kategorii „Wydarzenie Roku”, 
razem z radnym Rafałem Szlasem, wręczającym nagrodę.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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Nadzieja wejherowskiego sportu Radosław Sałata (piłka ręczna), Martyna Piekut - lekkoatletka z SP nr 9 (w towarzystwie trenera oraz wręczającego nagrodę Ra-
fała Karcza) i reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 8 - lidera sportu szkolnego razem z radnym Tomaszem Grothem, wręczającym nagrodę.

Julia Mudlaff i Karolina Wittbrodt - zawodniczki Karate Klub Wejherowo oraz karatecy Stowarzyszenia Sportów Walki Karate Shotokan podczas pokazu walk.

Od lewej:  najlepsi trenerzy - Mirosław Ellwart i Tomasz Hirsz, mama najlepszego (nieobecnego) sportowca Dominika Bielawy z zastępcą prezydenta Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem oraz nestor wejherowskiego kolarstwa szosowego, 79-letni aktywny sportowiec - Gerard Patok.
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Na szczeblu wojewódzkim 
powiat wejherowski repre-
zentować będą następujący 
laureaci:   Wojciech Grzy-
wacz z SP nr 6 w Rumi, 
Zbigniew Trusewicz z SP 
nr 6 w Wejherowie, Domini-
ka Gesek z SP nr 4 w Rumi, 
Ewelina Socha z SP nr 2 w 
Luzinie. 

Organizatorem konkursu 
jest Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie, 
we współpracy  z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie, natomiast 
fundatorem nagród jest 
Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie.

W jury konkursu zasiadły 
aktorki: Beata Buczek-Żar-
necka - przewodnicząca jury, 
Anna Kociarz i Agnieszka 
Skawińska. 

Nagrody i dyplomy wrę-
czył laureatom wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel 
oraz Mariola Błaszczuk, 
wicedyrektor Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wej-
herowie. 

Każdy z uczestników 
otrzymał od organizatora pa-
miątkowy gadżet.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie odbyły się Powiatowe Eliminacje XXXVI Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej i Poezji Śpiewanej w Wejherowie, 
w którym udział wzięło 69 uczestników.

Najmłodsi recytatorzy nagrodzeni

powiatowy konkurs

LauReaCi koNkuRsu
klasy i-iii:  I - Wojciech Grzywacz z SP nr 6 w Rumi, II - Filip 
Komorowski z SP nr 5 w Redzie, Eliza Mikucka z PZPOW w Wej-
herowie, III - Kacper Tumiński z SP nr 10 w Rumi.  Wyróżnienia: 
Jakub Sołtys z SP w Gowinie, Jakub Dobrzeniecki z ZS-P w 
Strzebielinie, Antonina Stępień z SP w Bojanie. 
klasy iV-Vi: I - Zbigniew Trusewicz z SP nr 6 w Wejherowie, II 
- Lena Węska z Samorz. SP w Bolszewie, III - Nikodem Rospon-
dek z SP w Bojanie. Wyróżnienia: Marta Pranga z SP nr 5 w 
Wejherowie, Weronika Bladowska z SP nr 1 w Luzinie, Szymon 
Daroszewski z SP w Kielnie, Kornelia Krefta z SP w Gniewinie.
klasy Vii, Viii sp i iii gimnazjum: I - Dominika Gesek z SP nr 
4 w Rumi, II - Oliwia Plichta z SP w Bolszewie, III - Michał Bach 
z SP nr 10 w Rumi. Wyróżnienia: Sofia Gawrylak z SSP w Bol-
szewie, Zuzanna Felkner z SP nr 2 w Luzinie.
poezja Śpiewana: I - Ewelina Socha z SP nr 2 w Luzinie, II -  
Adrianna Ropela z SP w Bożympolu Wielkim, III -Zofia Tartas z 
SP nr 2 w Redzie. Wyróżnienia: Aleksandra Pilarska z SP nr 8 w 
Wejherowie, Zoja Syguda z SP w Bojanie, Amelia Borowska z 
SP nr 9 w Rumi, Filip Hinc z SP Sióstr Salzejanek w Rumi.

Na podstawie analizy fo-
tografii, które są zamiesz-
czone na pocztówkach, 
uczniowie uczą się dostrze-
gać pragnienia ludzi odno-
śnie otaczającego ich świata 
i przewidywać własną pomoc 
w realizacji tych marzeń.  

Poprzez udział w warszta-
tach pisarskich, dzieci piszą 
kartki pocztowe do losowo 
wybranych osób. Ich treść do-
tyczy uczuć, które budzą  w 
nich wspomniane  fotografie 
poruszające ważne tematy, 
takie jak ekologia, imigra-
cja, budowanie przyjaznych 
relacji między ludźmi z ca-
łego świata,  uprzedzenia 
rasowe, poszanowanie obcej 
kultury, religii, szacunek 
do ludzi starszych, chorych, 
biednych. 

uczniowie z gościcina uczą się tolerancji

solidarność. podaj dalej
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościcinie biorą aktywny 

udział w ogólnopolskim projekcie „Solidarność. Podaj dalej”. Jego  
celem jest kształtowanie u dzieci tolerancji, umiejętności dostrze-
gania krzywdy drugiego człowieka, niesienia pomocy, umiejętno-
ści współpracy z innymi, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. 

Zdaniem nauczycie-
li udział w projekcie „Soli-
darność. Podaj dalej” jest 
ciekawym pomysłem na 
kształtowanie wśród dzieci 
tolerancji i życia w zgodzie 
z innymi,  bez uprzedzeń.

Organizatorem akcji była 
Szkoła Podstawowa nr 5 w 
Wejherowie przy współpra-
cy z Urzędem Miejskim w 
Wejherowie. Uczestniczyli 
w niej m.in. dyrektor szkoły 
Beta Dampc z nauczyciela-
mi oraz kierownik Wydziału 

Fot. Urząd Miejski

ekologia i przyroda 

Na ratunek żabom
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie wzięli udział 

w akcji „Ratujmy żabki”. Płazy zbierano w lesie w sąsiedztwie osie-
dla Fenikowskiego i przenoszono w kierunku stawu i rzeki.

Inwestycji i Ochrony Śro-
dowiska UM w Wejherowie 
Stanisław Brzozowski. 
Akcji patronuje prezydenta 
Wejherowa.

Koordynator akcji Gra-
cjana Miszka mówi, że to 
część projektu edukacyjne-

go „Pokochaj żabki”, który 
pokazuje potrzeby zacho-
wania równowagi różnych 
gatunków zwierząt w przy-
rodzie. Niewątpliwie takim 
gatunkiem są żaby, których 
z różnych powodów jest co-
raz mniej.
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W tym roku poszerzony został o recytację i poezję śpiewa-
ną. Młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
powiatu wejherowskiego prezentowała utwory lokalnych 
twórców: zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim. W 
trakcie tej imprezy nie mogło zabraknąć tradycyjnych po-
traw kaszubskich, takich jak chleba ze smalcem i ogórkiem 
oraz pyszna drożdżówka.

 Goszcząca w liceum młodzież z innych szkół mogła też 
obejrzeć program artystyczny przygotowany przez młodzież 
„Sobieskiego”, uczęszczającą na zajęcia z języka kaszub-
skiego. Kaszubi z „Bukowej” prezentowali m.in. piosenki 
współczesnych twórców w języku kaszubskim, pokazując, 
że dla nich to nie tylko język dziadków, ale język, w którym 
można mówić o miłości, tęsknocie i współczesnym świecie.

podsumowanie konkursu „Miejsca - ludzie - wydarzenia” 

Dzień kaszubski w i Liceum ogólnoksztacącym
W Liceum Ogólnokształcącym im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Wejherowie, jak co 
roku odbył się Dzień Kaszubski. Od sześciu 
lat jest on związany z rozstrzygnięciem kon-
kursu literacko-plastyczno-fotograficznego 
„Miejsca - ludzie - wydarzenia”. 

W tegorocznej edycji 
SDiM zespół musi wykonać 
zadanie rekrutacyjne zwią-
zane z tematem obrad, który 
w tym roku brzmi  „Posło-
wie Sejmu II RP. Ich losy 
i działalność w okresie II 
wojny światowej i oku-
pacji”. Nagrodą dla auto-
rów najwyżej ocenionych 
projektów jest udział w po-
siedzeniu odbywającym się 
1 czerwca, czyli w Między-
narodowym Dniu Dziecka. 

W ramach zadania dwu-
osobowy zespół postanowił 
zrealizować film o Bole-
sławie Formeli, działaczu 
społecznym i pośle z naszego 
regionu. W tym celu ucznio-
wie 28 marca br. spotkali się 
z wicestarostą wejherow-
skim Jackiem Thielem, 
aby przybliżył im sylwetkę 
lokalnego bohatera i jego 
działalność.

- Naszym celem jest upa-
miętnienie postaci Bole-
sława Formeli. Jesteśmy 
przekonani, że osoba tak 
zasłużona dla naszej ojczy-

uczniowie „elektryka” upamiętnią postać działacza i posła, Bolesława Formeli

Młodzież chce zasiąść w sejmowych ławach
Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, Mateusz Syposz i Igor Staniecki, zgłosili się do udziału w XXV sesji Sej-

mu Dzieci i Młodzieży.  Najpierw zrealizują film o pośle z Kaszub - Bolesławie Formeli.

zny powinna być doceniona 
- mówi Mateusz Syposz.

Bolesław Formela był 
znanym działaczem społecz-
nym na Kaszubach, posłem 
na Sejm IV kadencji II RP 
w latach 1935-1938 oraz ko-
mendantem naczelnym Taj-
nej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski”. 

Wcześniej był samorzą-
dowcem, sołtysem i wójtem 
Gminy Strzepcz.

Na przełomie 1939 i 1940 
r. zorganizował na naszym 
terenie grupę konspiracyjną 
o charakterze wywiadow-
czo-dywersyjnym, z którą 
nawiązał w maju 1941 r. 
kontakt z Tajną Organiza-
cją Wojskową „Gryf Kaszub-
ski”. Na początku lipca 1941 
r. na spotkaniu założyciel-
skim TOW „Gryf Pomorski” 
w Czarnej Dąbrowie został 
mianowany przez Radę Na-
czelną komendantem naczel-
nym organizacji. Po objęciu 
tej funkcji skupił się na two-
rzeniu sieci dowodzenia i 
łączności oraz pozyskiwaniu 

nowych członków. Jako na-
czelnik kierował także akcją 
propagandową, kontrwywia-
dem, a także działaniami dy-
wersyjnymi. Wszystko po to, 
aby przeciwstawiać się nie-

mieckiej okupacji i walczyć 
z niemieckim zniewoleniem. 

- Na naszym terenie ma-
my wiele zasłużonych posta-
ci, czasami są to bohaterowie 
bezimienni, którzy oddali ży-

cie za wolność i suwerenność 
naszej ojczyzny. Na pewno 
nie jesteśmy w stanie wszyst-
kich upamiętnić, ale musimy 
o nich mówić i przekazywać 
młodemu pokoleniu wiedzę o 

lokalnych bohaterach i wy-
darzeniach w których brali 
udział. To część naszej hi-
storii, naszej pamięci oraz 
naszej tożsamości - mówi wi-
cestarosta Jacek Thiel.

Sejm Dzieci i Młodzie-
ży to projekt edukacyjny 
realizowany przez Kance-
larię Sejmu, przy współ-
pracy  z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, In-
stytutem Pamięci Naro-
dowej oraz Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji. 

Jego celem jest kształ-
towanie postaw obywa-
telskich, szerzenie wśród 
młodzieży wiedzy na te-
mat zasad funkcjono-
wania polskiego Sejmu i 
demokracji parlamentar-
nej, a od kilku lat także 
aktywizacja młodych lu-
dzi do działania na rzecz 
ich środowisk lokalnych. Wicestarosta Jacek Thiel podczas spotkania z Mateuszem Syposzem i Igorem 

Stanieckim.
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ZAPROSZENIA

kaszubska Nagroda Literacka  

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do 
Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2018. Zgłoszenia wraz z uza-
sadnieniem należy nadsyłać na adres Muzeum (ul. Zamkowa 2a, 84-
200 Wejherowo) do dnia 8 września 2019 r. 

Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza” ustanowił Sa-
morząd Województwa Pomorskiego. „W roku stulecia odzyskania 
Niepodległości w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań 
pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy 
rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie 
i rozszerzanie miłości do literatury” – tak uzasadniali pomysłodawcy 
stworzenie tego literackiego wyróżnienia

 Pierwszą Kaszubską Nagrodę Literacką przyznano 18.10.2018 
r. Stanisławowi Jankemu, poecie, prozaikowi, tłumaczowi, publicy-
ście oraz twórcy literatury kaszubskiej, za całokształt twórczości.

 
Więcej stronie:  http://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktu-

alnosci/komunikaty/kaszubska-nagroda-literacka-za-2018-r/

kaszubski Festiwal Muzyki gwizdanej

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie zaprasza do udziału w I Kaszubskim Festiwalu Muzyki 
Gwizdanej w Wejherowie

Celem konkursu jest promocja mało popularnej, niełatwej sztuki 
gwizdania artystycznego, a także popularyzacja wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych umiejętności gwizdania, w tym melodii regional-
nych, przede wszystkim kaszubskich, polskich i światowych.

Chodzi również o propagowanie nowych nurtów i form arty-
stycznych w muzyce oraz rozwijanie kreatywności i kształtowanie 
umiejętności współzawodnictwa.

Konkurs odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W Konkursie 
mogą wziąć udział soliści oraz zespoły (od 2 do 10 osób gwiżdżą-
cych). Zgłoszenia do 1 czerwca.

Szczegółowe informacje na stronie:  https://www.mu-
zeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/i-kaszubski-
festiwal-muzyki-gwizdanej-w-wejherowie/

Ciekawe propozycje Muzeum 

Organizatorzy zapra-
szają mieszkańców gminy 
Szemud, powiatu wejhe-
rowskiego i gości z całych 
Kaszub na muzyczne wy-
darzenie, które przybliży 
nas, przez treść utworów, 
do Męki Jezusa, a w dal-
szej perspektywie do Świąt 
Wielkiej Nocy. Festiwal od-
bywa się w okresie Wiel-
kiego Postu, co pomoże 
wszystkim - wykonawcom, 
słuchaczom, wiernym, jesz-
cze lepiej przeżyć ten czas.

- Festiwal dla chórów 

W Kielnie w gminie Szemud w najbliższą 
niedzielę 7 kwietnia odbędzie się XIII Po-
morski Festiwal Pieśni Wielkopostnej.

Muzyczne 
rekolekcje

wielkanoc na kaszubach
Wielkanoc na Kaszubach to coroczne wydarzenie kulturalno-kulinarne w Luzinie, skierowa-

ne do mieszkańców gminy, a także do mieszkańców powiatu wejherowskiego. Organizatorom 
zależy na prezentowaniu i podtrzymaniu kaszubskich tradycji. Kaszubska Gala Kulinarna odbę-
dzie się 7 kwietnia od godz. 12.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. M. Płażyńskiego w Luzinie.

W przeglądzie biorą udział koła gospodyń wiejskich, sto-
warzyszenia oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą dzia-
łalność w zakresie agroturystyki i gastronomi. Podczas 
imprezy odbywa się konkurs na najpiękniejszą pisankę, pa-
lemkę wielkanocną i święconkę. Prezentowane są tradycyjne 

Zajęcia poprowadzi autorka metody „Dyscyplina bez na-
kazów” Agnieszka Chartanowicz. Każdy uczestnik otrzy-
ma niesamowite Tańce Wychowańce, bajki pedagogiczne, 
muzykę, filmy i certyfikat udziału w warsztatach. 

Zapisy w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łę-
czycach z siedzibą w Strzebielinie - tel. 58 676 16 99, mail: 
kontakt@gik-leczyce.pl

Ta sama placówka zaprasza tez na warsztaty artystyczne 
dla dorosłych w Strzebielinie. Szczegóły na stronie: 

http://gik-leczyce.pl/

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka 
w Łęczycach zaprasza na warsztaty dla in-
struktorów, nauczycieli w przedszkolach, 
klasach 0-3 i pracowników świetlic.  Warsz-
taty odbędą się 27 kwietnia w godz. 10.00-
12.00 w świetlicy wiejskiej w Kisewie.

warsztaty m.in. 
dla nauczycieli

spełnia  bardzo istotną rolę 
w popularyzacji pieśni wiel-
kopostnej, natomiast dla 
publiczności będą to swo-
iste muzyczne rekolekcje - 
mówi Leszek Walkowiak, 
koordynator Festiwalu. - 
Nie bez znaczenia jest moż-
liwość wykonywania  przez 
chórzystów  pieśni pasyjnej 
w języku kaszubskim. 

Festiwal został dofinanso-
wany z budżetu Wojewódz-
twa Pomorskiego, Powiatu 
Wejherowskiego i Gminy 
Szemud.

potrawy wielkanocne, odbywa się również kiermasz. Prezen-
towany jest również program artystyczny, który ma na celu 
promocję folkloru.  Podczas tegorocznej edycji wydarzeniu 
będzie towarzyszyć konkurs kulinarny „Smacznie i trady-
cyjnie na kaszubskiej drodze”. 

W piątki Wielkiego Po-
stu ok. godz. 16.00 pielgrzy-
mi wyruszają na Kalwarię. 
Mieszkańców Wejherowa, 
powiatu wejherowskiego i 
gości z innych części regionu 
na nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej zapraszają Ojcowie 
Franciszkanie z kustoszem 
Sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnego w Wejherowie, o. 
Danielem Szustakiem.

Już dziś opiekunowie Kal-
warii oraz Misternicy Ka-
szubscy zapraszają również 
do udziału w MISTERIUM 
MĘKI PAŃSKIEJ w Wiel-
kim Tygodniu. Szczegóły na 
plakacie na stronie 13.

Zanim odbędą się uro-
czystości Misterium Męki 
Pańskiej, 12 kwietnia na 
Kalwarii Wejherowskiej, jak 
co roku odprawione zosta-
nie nabożeństwo pod nazwą 
Kaszubska Droga Krzy-
żowa. W ramach rozważań, 
w tym roku czytane będą 

Na kalwarii wejherowskiej

Droga krzyżowa 
po kaszubsku

W każdy piątek Wielkiego Postu w Sanktu-
arium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie od-
bywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej.  
Jak co roku na Kalwarii Wejherowskiej od-
będzie się Misterium Męki Pańskiej oraz Ka-
szubska Droga Krzyzowa

fragmenty książki Miłota 
ùkrziżowónô” (ukrzyżowana 
miłość) autorstwa dr Lud-
miły Modzelewskiej.

Tuż po Kaszubskiej Dro-
dze Krzyżowej, o godz. 18.00, 
w Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie zapla-
nowano promocję zbioru 
rozważań pasyjnych.
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SPORT SZKOLNY

O G Ł O S Z E N I E

koszykówka. powiatowe igrzyska Młodzieży 

Zwycięzcą turnieju została 
drużyna z II Liceum Ogólno-
kształcącego z Tczewa, przed 
IV Liceum Ogólnokształcą-
cym z Gdańska. Gospodynie 
turnieju, czyli dziewczęta z 
„samochodówki” w meczu o 
trzecie miejsce wygrały z I 
Liceum Ogólnokształcącym 
z Malborka. Dziewczętom 
należą się olbrzymie brawa. 
Na zakończenie turnieju ze-
społy zostały nagrodzone 
pucharami, medalami oraz 
dyplomami. Organizatora-
mi zawodów byli: Powiatowy 

Futsal. Brąz dla powiatowego Zespołu szkół nr 4

sukces futbolistek
Drużyna dziewcząt z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie wywalczyła trzecie 

miejsce w finale XIX Wojewódzkiej Licealiady w Futsalu Dziewcząt. W rywalizacji wzięło 
udział 6 najlepszych zespołów z województwa pomorskiego.

Zespół Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wejhero-
wie, Powiatowy Zespół Szkół 
nr 4 w Wejherowie oraz Wo-
jewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Gdańsku.

Drużyna z Wejherowa za-
grała w składzie: Patrycja 
Cierocka, Karolina Drewa, 
Angelika Górska, Weronika 
Karmazy, Klaudia Langa, 
Marta Kandziora, Weroni-
ka Klawikowska, Zuzanna 
Kwaśnik, Nikola Małoszyc-
ka, Marta Kopicka, a opie-
kunem był Adam Duda.

W Powiatowych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w 
Koszykówce Dziewcząt zwy-
ciężyła drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Wejherowie 
grająca w składzie: Magda-
lena Bobkowska, Marta 
Dębska, Hanna Dobkowska, 

Ada Fularczyk, Anna Hil-
debrandt, Wiktoria Lesner, 
Aleksandra Lieske, Magda-
lena Pięta, Amelia Ruszkow-
ska, Julia Strelau, Marta 
Węska, Martyna Wielgosz – 
opiekun Izabela Sadłowska.

W turnieju chłopców wy-

grała reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Wej-
herowie (Adrian Popław-
ski, Leonard Łęgowski, 
Łukasz Sznajder, Piotr Bie-
lawa, Bartosz Bonarowski, 
Mateusz Macholl, Szymon 
Grabski, Kacper Iterman, 

Szymon Nowicki,  Nikodem 
Nikrant, Kacper Stawicki – 
opiekun Kordian Zabrocki).

Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie, SP 
nr 6 oraz SP nr 8.

W turnieju zagrały dwie drużyny AP Cassubian Bolszewo, 
AP Karol Piątek, AS Piłeczka Pruszcz Gdański, dwie dru-
żyny Futbolaki Słupsk, Salos Rumia, Jantarek Ustka, Piki 
Gdańsk, Osiczanka Osice i dwie drużyny Pomeranii Gdańsk. 

W uroczystości zakończenia turnieju uczestniczył Kacper 
Płażyński, gdański radny, syn patrona turnieju oraz hali w 
Luzinie, Olaf Dramowicz - członek zarządu Pomorskiego ZPN, 
Piotr Klecha - dyrektor GOSRiT Luzino i organizator turnieju 
były znakomity piłkarz m. in. Lechii Gdańsk, Pawel Buzała. 
Nagrody dla uczestników sportowej rywalizacji ufundowali:   
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Powiat 
Wejherowski, Gmina Luzino, Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów, Ludowe Zespoły Sportowe,  Pomorski ZPN oraz PZPN.

Luzino. turniej

piłkarskie nadzieje
W Luzinie w jubileuszowym X Turnieju 

„Nadzieje Polskiej Piłki im. Marszałka Ma-
cieja Płażyńskiego” zagrało ponad 120 naj-
młodszych adeptów futbolu z rocznika 2012. 
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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 wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506

Redaktor naczelna: 
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502,   e-mail: 
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca: iNFo-pRZekaZ  
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
84-200 wejherowo,  
ul. polna 3/41  
(w siedzibie firmy  „ARTEX”)

spotkanie z dziennikarzem 
- tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy 
w terenie):    606 101 502

Druk:  express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
issN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski

SPORT, OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zawody rozgrywane w 
Goręczynie rozegrano po 
raz osiemnasty, a repre-
zentantom naszego powia-
tu wielokrotnie udawało 
się stanąć na podium, na-
tomiast w 2009, 2018 i te-
raz wygraliśmy zawody. 
Powiat wejherowski poko-
nał powiat kartuski. 

Indywidualnie najlep-
szymi zawodniczkami oka-
zały się: Magdalena Płotka 
i Katarzyna Płotka, uczące 
się w Powiatowym Zespole 
Szkół  nr 3 w Wejherowie. 

Wśród chłopców najlep-
szym okazał się Przemy-
sław Dosz z Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie, a trzecie miejsce 
zajął Maciej Wąs z Powia-
towego Zespołu Szkół nr 
3 w Wejherowie.  Opieku-
nem drużyny był Przemy-
sław Gutowski, instruktor 

tenis stołowy. turniej Dwie rakiety

powiat wejherowski 
najlepszy w województwie

Powiat wejherowski zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim 
Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Ponadpodstawowych pod nazwą 
„Dwie rakiety”. 

z Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie. 

Sukces naszego powiatu 
nie byłby możliwy, gdyby 
nie praca trenerów i in-
struktorów działających w 

klubie Akademia Tenisa 
Stołowego Małe Trójmia-
sto. Koordynatorem całe-
go wyjazdu był Powiatowy 
Zespół Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wej-
herowie.
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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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wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

SPORT

O G Ł O S Z E N I E

W zawodach rywalizowało ponad 60 
zawodników z terenu województwa po-
morskiego. Jest to kolejny sukces pod-
opiecznych trenera Waldemara Płotki.

skuteCZNa RekLaMa 
 w  puLsie wejheRowa

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

W poprzednim meczu w Tarnobrzegu tamtejsza Siarka 
przeważała praktycznie przez całe spotkanie. Gospodarze 
błyskawicznie strzelili dwa gole, a pierwszego po „samobó-
ju” wejherowian. W drugiej części gryfici „dobili” się szybko 
drugim golem samobójczym i utratą trzeciej bramki. 

Potem było jeszcze gorzej, bo gospodarze mogli strzelić 
jeszcze przynajmniej trzy bramki. Na szczęście nie dali ra-
dy, ale za to piłkarz Macierzyński dał radę i za obrazę sę-
dziego wyleciał z boiska.

Na własnym obiekcie gryfici okazali się bardzo uprzejmi i 
pozwolili strzelić sobie trzy gole, a lider z Radomia bez pro-
blemów pokonał naszych zawodników. Nawet jeżeli gryfici 
starali się grać, to radomianie grali i strzelali bramki. Na nic 
zdał się doping wiernych kibiców Gryfa, bo różnice w pozio-
mie w grze obydwu drużyn były aż nadto wyraźne. 

Gryf Wejherowo: Ferra - Brzuzy, Ewertowski, Gulczyń-
ski, Liberacki (Kątny), Goerke - Czychowski (Węsierski), Si-
korski, Koziara (Ryk), Chwastek - Rogalski (Machol).

piłka nożna

gryf leci w dół
Piłkarze Gryfa Wejherowo przegrali ko-

lejny mecz. Na własnym obiekcie zostali 
pokonani przez lidera rozgrywek II ligi Ra-
domiaka z Radomia 0:3. Lider pokazał klasę 
i nie miał problemów z pokonaniem wejhero-
wian, a Gryf wpadł do grupy spadkowiczów.

tenis stołowy. LZs

sukces
Złoto, srebro, brąz oraz czwar-

te miejsce wywalczyli tenisiści 
stołowi GOSRiT Luzino w Mi-
strzostwach Województwa Po-
morskiego LZS w Sobowidzu. 

W zdobyciu złotego me-
dalu przeszkodziła jej kon-
tuzja oka. 

Były to XIX Mistrzo-
stwa Polski Seniorek i 
XVIII Juniorek w boksie, 
a zawody były sprawdzia-
nem najlepszych polskich 
pięściarek przed zbliżają-
cymi się turniejami kwa-
lifikacyjnymi do igrzysk 
olimpijskich w Tokio. 

Viktoria Dombrowska to-
czyła walkę, w trakcie której 
doznała pęknięcia oczodołu 
po uderzeniu barkiem przez 
przeciwniczkę. Trener W. 
Wasiakowski był zmuszony 
poddać Viktorię, która tra-
fiła do szpitala na badania. 

Bokserka zapowiada, że 
za rok wróci do domu ze zło-
tym medalem.

Boks 

Brąz dla 
Viktorii

W mistrzostwach 
Polski w boksie roze-
granych w Grudzią-
dzu, reprezentująca 
barwy WKS Gryf 
Wejherowo Viktoria 
Dombrowska zajęła 
trzecie miejsce. 

piłka ręczna. tytani

pozostają wiceliderami
Bardzo trudno gra się z przeciwnikiem, któremu „wiatr w plecy 

wieje”, kibice szaleją ze szczęścia, a wizja awansu do pierwszej ligi 
jest tuż, tuż. USAR Kwidzyn awans ten już miał zapewniony i bra-
kowało tylko kropki nad ”i”. Tytani mimo walecznej i twardej gry, 
zostali pokonani przez lidera rozgrywek 34:27. 

We wcześniejszym poje-
dynku, Tytani poradzili so-
bie z równie wymagającym 
i nieobliczalnym zespołem 
Latocha Gniew, wygrywając 
33:35. Pierwsze minuty spo-
tkania należały do Tytanów, 
którzy wypracowali przewa-
gę bramkową. W drugiej czę-
ści gospodarze zniwelowali 
przewagę. Dwubramkowa 
przewaga wystarczyła, aby 

wygrać pojedynek. 
Wracają jednak do poje-

dynku z liderem, to USAR 
Kwidzyn wywalczył awans 
już w pierwszym sezonie swo-
jego istnienia, a więc wszyst-
ko jest możliwe, tylko trzeba 
bardzo chcieć. 

Po pierwszej połowie me-
czu obie drużyny dzieliła róż-
nica tylko czterech bramek, 
ale jak trudno ją zniwelować, 

udowodniła druga część. 
Gospodarze grali bardzo 

składnie, bezpardonowo i 
skutecznie, broniąc przewa-
gi, ale też bezlitośnie wyko-
rzystywali najdrobniejsze 
błędy Tytanów. Tytani po-
zostają nadal wiceliderem 
tabeli rozgrywek II lig, ale 
trzecia MKS Grudziądz tra-
ci do wejherowian już tylko 
sześć punktów.


