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Pieniądze
na drogi
Samorząd Powiatu Wejherowskiego pozyskał kolejne dofinansowanie na modernizację dróg powiatowych. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w
wysokości ponad 4,6 miliona złotych stanowi połowę
środków, przeznaczonych na modernizację dróg.
Drugą połowę muszą przeznaczyć na ten cel samorządy, a zatem łączna wartość robót, zaplanowanych w gminie Szemud i w Redzie wyniesie ponad 9
mln zł.					
Str. 2

KAMPANIA WYBORCZA
W OBIEKTYWIE
str. 7

Las w Piaśnicy
ciągle płacze
Jeśli rząd nie zwiększy środków na edukację,
polskie miasta i gminy czeka bieda.
Rozmowa z kandydatem na posła Rafałem Szlasem na str. 3

Podczas uroczystości patriotyczno-religijnej w
Sanktuarium Piaśnickim uczczono pamięć kilkunastu tysięcy ofiar bestialsko zamordowanych
przez Niemców od października 1939 roku do wiosny 1940 roku, po rozpoczęciu II wojny światowej.
W niedzielę 6 października mszę św. w lesie
piaśnickim odprawił Metropolita Gdański ks. abp
Sławoj Leszek Głódź, który wygłosił przejmujące
patriotyczne kazanie. Uroczystość odbyła się w 80.
rocznicę tragedii.
Str. 4
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AKTUALNOŚCI
Budowa Trasy Kaszubskiej

Ruszają w Bojanie
Na placu budowy w Bojanie w gminie Szemud wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał i przekazał wykonawcom inwestycji
pierwszą decyzję, czyli zgodę na realizację drogi ekspresowej S6
(Trasa Kaszubska) dla odcinka Szemud - Chwaszczyno.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Pieniądze na remonty dróg

Ponad 4,6 mln zł
dla Powiatu
Samorząd Powiatu Wejherowskiego pozyskał kolejne dofinansowanie na modernizację dróg powiatowych. Ponad 4,6 miliona złotych
pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę w Starostwie w
Wejherowie podpisali: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel.
Pieniądze
przeznaczone zostaną na realizacje
trzech zadań: remont drogi Szemud - Karczemki na
odcinku przez miejscowość
Kielno, przebudowę drogi
na odcinku Szemud - Kamień i na odcinku Kielno
- Karczemki oraz przebudowę ulicy Obwodowej w Re-

dzie na odcinku od Kanału
Łyskiego do ul. Łąkowej.
Ta ulica ma status drogi
powiatowej.
Oficjalne
podpisanie
umów na realizację tych zadań drogowych, odbyło się
w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie z udziałem
wojewody pomorskiego Da-

riusza Drelicha i przedstawicieli władz powiatowych .
Dotacja stanowi połowę
środków, przeznaczonych
na modernizację dróg. Drugą połowę muszą przeznaczyć na ten cel samorządy, a
zatem łączna wartość przeprowadzonych robót wyniesie ponad 9 mln zł.

Roboty obejmą budowę
drogi ekspresowej S6 Słupsk Gdańsk na odcinku Bożepole
Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta, a także zadanie nr 3: węzeł Szemud (bez
węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem). Decyzja
ma rygor natychmiastowej
wykonalności, co oznacza, że
we wrześniu przekazano wykonawcy plac budowy i tym
samym rozpoczęły się prace
budowlane. W uroczystej inauguracji oprócz wojewody
pomorskiego wzięli udział
m.in.: Waldemar Chejmanowski, zastępca dyrektora Gdańskiego Oddziału
GDDKiA, wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski,
Sławomir Suski - dyrektor
kontraktu z ramienia wykonawcy wraz przedstawicielami firmy Polaqua oraz poseł
Marcin Horała. Budowa
Trasy Kaszubskiej pozwoli
odciążyć od ruchu tranzytowego fragment drogi krajowej nr 6, przebiegający przez
Rumię, Redę i Wejherowo.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Skuteczny Edward Usuwanie wraków
W ramach Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych „wizja zero“, wejherowscy policjanci uczestniczyli w działaniach pn. „Edward“. Celem działań była
poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie
liczby śmiertelnych ofiar wypadków.

Wejherowska Straż Miejska zleciła odholowanie na
dozorowany parking pięciu wraków pojazdów, stojących
na drogach w Wejherowie. Wcześniej przeprowadzono
niezbędne procedury. Trzy pojazdy zakwalifikowano jako wraki, a dwa jako odpady.

Podczas prowadzonych kontroli drogowych oraz pogadanek,
mundurowi uświadamiali uczestnikom ruchu, że sami też mają
duży wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
Funkcjonariusze wejherowskiej drogówki przeprowadzili jednego dnia 117 kontroli pojazdów, nałożyli 64 mandaty, głównie
za przekroczenie dozwolonej prędkości i brak zapiętych pasów.
Mundurowi ujawnili trzech kierowców pod wpływem alkoholu.
Tego typu działania to niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa.
Pamiętajmy, że nie tylko kontrole drogowe, ale też świadomość
każdego użytkownika drogi o potencjalnych zagrożeniach mają
wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Ulice na terenie Wejherowa zaśmiecają jeszcze cztery wraki i
w tych sprawach prowadzone są czynności sprawdzające.
Od początku roku na drogach i placach miasta Wejherowa
strażnicy ujawnili 65 wraków samochodowych.
52 pojazdy po wydanych nakazach usunięte zostały z dróg
i parkingów przez ich właścicieli, 9 odholowano na dozorowany parking, a w 4 przypadkach nadal prowadzone są czynności.
Niestety z roku na rok, w mieście jest coraz więcej porzuconych
pojazdów. Blokują one miejsca parkingowe, są miejscem niebezpiecznych zabaw dzieci i gromadzenia się bezdomnych.
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Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Gminy Szemud.

Pozostałe odcinki S6, od
Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz tzw. Obwodnica
Metropolii Trójmiejskiej węzeł Chwaszczyno - Żukowo
- węzeł Gdańsk Południe)
zostały zakwalifikowane do
realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Trasa między Wielkim
Kackiem a Szemudem, podzielona została na dwa odcinki. Obecna decyzja dotyczy
odcinka pierwszego o długości
13,6 km na terenie powiatu
wejherowskiego i gminy Szemud. Zakończenie robót planowane jest w 2021 roku.

Ważne
oświetlenie
Od połowy września wejherowscy strażnicy miejscy
każdej nocy kontrolowali stan oświetlenia dróg i placów w mieście. Skontrolowano 220 ulic, w tym 192 drogi gminne, 23 drogi powiatowe, 4 wojewódzkie i drogę
krajową nr 6, na których zamontowanych jest około
3000 punktów świetlnych.
Okazuje się, że stan oświetlenia nie wygląda najgorzej, bo tylko
w 24 przypadkach stwierdzono awarie oświetlenia. Lampy zamontowane na słupach oświetleniowych nie paliły się.
Funkcjonariusze zwracali też uwagę na niewystarczające doświetlenie miejsc przejścia dla pieszych. Ujawnione nieprawidłowości oświetlenia przekazane zostały do naprawy dwóm podmiotom
odpowiedzialnym za konserwacje i utrzymanie oświetlenia w Wejherowie. Sprawy dotyczące doświetlenia miejsc przejść dla pieszych, przekazano zarządcom dróg. Oświetlenie uliczne ma duży
wpływ na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej. Na terenie miasta być może są jeszcze miejsca, gdzie
nastąpiła awaria oświetlenia ulicznego. W takich sytuacjach Straż
Miejska prosi mieszkańców o zgłaszanie takich awarii do dyżurnego
SM - tel. 58 677-70-40 (czynne całą dobę).
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AKTUALNOŚCI

Chcę wygrać
dla Wejherowa!
Rozmowa z Rafałem Szlasem, wejherowskim radnym, który w nadchodzących wyborach kandyduje na posła.
- Skąd kwota brakujących
150 mln zł w budżecie miasta?
RAFAŁ SZLAS: - W tym roku wejherowska oświata będzie
kosztowała 68 mln zł, zaś otrzymane od rządu subwencje i dotacje to 39 mln. Zabraknie więc
29 mln zł i to bez ostatnich podwyżek dla nauczycieli.
Jeśli nic się nie zmieni w
polityce rządu po najbliższych
wyborach do Sejmu, to w całej
5-letniej kadencji samorządu do
2023 roku w budżecie Wejherowa zabraknie 5 razy po ok. 30
mln, czyli co najmniej 150 mln
zł, bo przecież nic już tańsze nie
będzie.
- Czy działalność szkół jest
zagrożona?
- Szkoły muszą funkcjonować,
to oczywiste. Rząd dobrze to wie i
dlatego wymusza, aby samorządy
dopłacały do szkół ze swojego budżetu kosztem innych zadań dla
mieszkańców. W efekcie te 150
mln zł zostanie zabrane mieszkańcom przez politykę rządu.
- Jak ten brak odczują
mieszkańcy Wejherowa?

- Za te 150 mln zł nie zostaną wykonane: drogi, boiska,
mieszkania komunalne i inne
inwestycje dla mieszkańców. Będzie mniej imprez kulturalnych
i sportowych, itd. Dla porównania budowa Węzła Wejherowo-Kwiatowa, czyli to co już
zrobiliśmy przed dworcem PKP
oraz powstający tunel pod torami i parking przy krajowej „szóstce” będą kosztowały 20,7 mln
zł z miejskich środków.
Hala sportowa przy Szkole
Podstawowej nr 5 to koszt 9,3
mln zł. Na wymianę starych pieców w całej poprzedniej kadencji
2014-2018 miasto wydało z własnych środków 3,3 mln zł, a cały
Wejherowski Budżet Obywatelskich kosztowała od początki istnienia 4,1 mln zł.
- Z czego wynika, że to rząd
powinien zapłacić za oświatę?
- Zgodnie z przepisami edukacja to zadanie rządowe. Samorządy są jedynie wykonawcami
tego zadania za pieniądze z budżetu państwa.
W rzeczywistości samorządy

w całej Polsce od lat dokładają
ogromne środki, aby szkoły w
ogóle funkcjonowały. Dla przykładu, Rumia dopłaci w tym roku prawie 32 mln zł, zaś Reda
kilkanaście milionów. To są problemy mieszkańców naszego powiatu, które chcę rozwiązywać.
Przecież bez pieniędzy obniży
się jakość funkcjonowania miast
i gmin, co ma wpływ na życie
każdego z nas.
Chcę w Sejmie walczyć o zmianę systemu finansowania oświaty, tak aby rząd płacił za to, co
do niego należy, albo o dodatkowe środki dla miast i gmin, gdyż
samorządy są dziś pokrzywdzone.
- Co Pan proponuje?
- Koalicja Obywatelska proponuje, aby wpływy z podatku
PIT i CIT w całości zostały w samorządach na realizację potrzeb
społeczności lokalnych. Obecnie
miasta i gminy dostają tylko 38%
z PIT i niecałe 7 % z CIT. To by
wyrównało budżety lokalne. Rząd
bez problemu sobie poradzi, gdyż jak sam twierdzi - bardzo wzrosły
wpływy z podatku VAT.

Rafał SZLAS kandydat na posła z Wejherowa i powiatu wejherowskiego z listy Koalicji Obywatelskiej:
- Samorządy są dziś pokrzywdzone i zabraknie im pieniędzy na
realizację potrzeb mieszkańców. Jako poseł, będę zabiegał w
Sejmie o zmiany w finansowaniu społeczności lokalnych.
- Jednak mamy rządowe
programy np. na drogi samorządowe....
- I dobrze, że są, tylko to za
małe środki biorąc pod uwagę
potrzeby mieszkańców i to co
wcześniej im zabrano. Co z tego
że rząd da samorządowi 1, 2 czy
4 mln zł, skoro wcześniej zabrał
10 razy tyle?
Samorządność polega na tym,
że pieniądze zostają tu, na dole i
to wspólnoty lokalne, mieszkańcy decydują na co je wydać, a nie
na tym, że wpierw rząd zabiera,

a potem wybiórczo daje komu chce
i to wielokrotnie mniej niż zabrał,
tak jak to się obecnie dzieje.
- Jakie będą skutki, jeśli nic
się nie zmieni po wyborach?
- Miasta i gminy czeka bieda.
Nie będziemy w stanie zaspokajać
potrzeb mieszkańców.
Dziś w Sejmie potrzebna jest
silna polska reprezentacja samorządowa, aby walczyć o Polskę
gminną. Chcę grać w tej reprezentacji i wygrać dla Polski lokalnej,
dla Wejherowa.
- Dziękuję za rozmowę.

Nieobecni nie mają racji. Zapraszam na wybory!
Z Prezydentem Wejherowa Krzysztofem HILDEBRANDTEM rozmawiamy o programach wyborczych i kandydatach w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu.
- Panie Prezydencie, czy pójdzie Pan na wybory parlamentarne 13 października? Nie dotyczącą one Pana bezpośrednio, gdyż wybory na Prezydenta Miasta odbyły się prawie
rok temu...
- Każde wybory dotyczą nas bezpośrednio, gdyż ludzie których
wybierzemy bezpośrednio wpływają los naszego kraju, regionu czy
miasta, czyli na życie każdego z nas. Oczywiście, że pójdę na wybory
13 października i każdego gorąco do tego zachęcam. Jest takie powiedzenie: nieobecni nie mają racji. Warto o tym pamiętać!
- Czy może Pan nam zdradzić swoje preferencje wyborcze?
- Jestem prezydentem wszystkich wejherowian niezależnie od
ich sympatii politycznych. Szanuję różne poglądy, pozwala mi na
to moja apolityczność, gdyż nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Każdy z nas, każdy mieszkaniec ma swoje poglądy polityczne czy sympatie osobiste i zgodnie z nimi zagłosuje. Trzeba
natomiast rozmawiać o programach wyborczych i o zamierzeniach
kandydatów do Sejmu i Senatu.
- A czego Pan oczekuje w zakresie programowym?
- Jako samorządowiec od prawie 30 lat, prezydent Wejherowa
od 1998 r. zwracam szczególnie uwagę na tematykę samorządową
obecną w programach wyborczych, najlepjej popartą konkretnym

doświadczeniem czy zaangażowaniem kandydata. Samorząd to
wspólnota lokalna, to my, wszyscy mieszkańcy danego miasta czy
gminy. Samorząd to drogi lokalne, obiekty sportowe, mieszkania
komunalne, życie sportowe czy kulturalne, miejscowy urząd, itd. Z
tego powodu samorząd ma ogromny wpływ na jakość codziennego
życia każdego mieszkańca. Dlatego to jest takie ważne! Aby samorząd mógł zaspokajać potrzeby mieszkańców, potrzebne są środki
finansowe. Zastanawiamy się, czy w przyszłości będą one dostępne, gdyż samorządy mają coraz większe obciążenia. Zaczynają się
poważne problemy, nie z winy samorządów, i trzeba te problemy
rozwiązać systemowo w skali całej Polski.
- Kogo zatem wybrać?
- Każdy zdecyduje sam. Może warto zastanowić się nad tymi programami wyborczymi, które wychodzą naprzeciw problemom samorządów i oczekiwaniom mieszkańców. Zastanowić się nad wyborem
tych kandydatów, którzy chcą pomóc społecznościom lokalnym, proponują gdzie w budżecie Państwa znaleźć środki na potrzeby mieszkańców. Warto postawić na kandydatów, którzy angażują się w
sprawę samorządów i chcą je ratować. Obecnie konieczna jest silna
reprezentacja polskich samorządowców w nowym Sejmie. Muszą walczyć o Polskę lokalną. Uważam, że to bardzo ważne.
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UROCZYSTOŚCI
Piaśnica po 80 latach

Ten las ciągle płacze
Podczas uroczystości patriotyczno-religijnej w Sanktuarium
Piaśnickim uczczono pamięć kilkunastu tysięcy ludzi bestialsko
zamordowanych przez Niemców w lasach piaśnickich. Mordowanie niewinnych osób - dorosłych i dzieci - trwało od października
1939 roku do wiosny 1940 roku, po rozpoczęciu II wojny światowej. Mszę św. odprawił i przejmujące patriotyczne kazanie wygłosił Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.
Piaśnicki las szlocha od
80 lat nad odnalezionymi,
ale też bezimiennymi ofiarami niemieckich mordów.
W październiku upływu 80
lat od tej zbrodni, która zapoczątkowała kolejne akty
masowego ludobójstwa na
Kaszubach i Pomorzu m.in.
przedstawicieli polskiej i kaszubskiej inteligencji, elit lokalnej społeczności.
Ten fakt podkreślił w kazaniu Metropolita Gdański
ksiądz arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź podczas niedzielnej uroczystości w Lasach Piaśnickich (6.10).
- Zbrodnia ta była jedną
z najtragiczniejszych w dziejach Pomorza Gdańskiego i
Kaszub, a ludzie byli mordowani tylko dlatego, że byli
Polakami. Na naszej pamięci historycznej ciąży amnezja.
80 lat temu dwa zbrodnicze
systemy, które negowały istnienie Boga, zaatakowały nasz kraj, a ludzie tych
krajów zainfekowani niena-

wiścią dopuszczali się nieludzkich zbrodni - powiedział
Metropolita Gdański.
- W Piaśnicy ginęli polscy
nauczyciele, samorządowcy, księża a także działacze
społeczni i zwykli obywatele
- mówił wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło.
W trakcie uroczystości odbył się Apel Pamięci, a kompania honorowa jednostki
Marynarki Wojennej z Wejherowa oddała trzykrotną
salwę honorową.
Po nabożeństwie starosta powiatu wejherowskiego
Gabriela Lisius odczytała
treść aktu ślubowania ułożonego przez błogosławioną siostrę Alicję Kotowską,
która została zamordowana w Piaśnicy wraz z grupką dzieci. Posłanka Dorota
Arciszewska-Mielewczyk
odczytała list od Premiera
Mateusza Morawieckiego. Złożono także kwiaty u
stóp ołtarza-pomnika.
Przed mszą świętą ksiądz

arcybiskup Sławoj L. Głódź
poświęcił nowy pomnik zbudowany na Grobie nr 1 i
odnowioną mogiłę, którą
opiekuje się samorząd Powiatu Wejherowskiego.
W uroczystości oprócz
mieszkańców powiatu i województwa, wzięli udział
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
województwa, powiatu oraz
gmin, posłowie senatorowie,
a także delegacje instytucji
i organizacji społecznych z
pocztami
sztandarowymi.
Nie zabrakło kombatantów,
przedstawicieli służb mundurowych oraz harcerzy.
- Pamięć jest nam potrzebna, abyśmy nie utracili swojej tożsamości - powiedział
kustosz Sanktuarium Piaśnickiego ks. prałat Daniel
Nowak, proboszcz kościoła
pw. Chrystusa Króla i Bł. s.
Alicji Kotowskiej w Wejherowie, którego wuj został zamordowany w Piaśnicy.
DK.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wspomnienie św. Franciszka

Błogosławieństwo zwierząt
Z okazji wspomnienia św. Franciszka oraz
Światowego Dnia Zwierząt na wejherowskim
rynku odbyło się specjalne nabożeństwo ku
czci św. Franciszka, połaczone z błogosławieństwem czworonożnych pupilów.

Fot. Urząd Miejski
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Wierni wraz ze swoimi zwierzętami zgromadzili się przy fontannie św. Franciszka na wspólnej modlitwie, prosząc o błogosławieństwo zwierząt domowych.
- W ramach dwudniowych uroczystości św. Franciszka, przez
Jego wstawiennictwo chcemy podziękować za każde stworzenie,
jednocześnie ucząc się na nowo szacunku do wszystkich istot –
powiedział o. Joel Kokott, gwardian klasztoru Franciszkanów.
			
* * *
Tego dnia wieczorem na placu J. Wejherowa odbył się uliczny
spektakl pt. „Alicja”, poświęcony siostrze Alicji Kotowskiej, przygotowany przez młodzież z franciszkańskiego teatru ognia.

Fot. Leszek Spigarski

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Na zdjęciach laureaci nagród i medali w towarzystwie starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius, wicestarosty Jacka Thiela oraz przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego - Józefa Reszke.
Fot. Starostwo w Wejherowie

Podczas corocznej uroczystości wręczono nagrody i odznaczenia

Święto kultury w powiecie wejherowskim
W ramach Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie odbyła się uroczysta Gala Kultury. W uroczystości
nagrodzono osoby zasłużone dla Powiatu Wejherowskiego, które mają znaczący udział w rozwoju lokalnej kultury.
Podczas spotkania wręczono odznaczenie państwowe Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Złotą odznakę „Za opiekę
nad zabytkami” otrzymał
ojciec Daniel Szustak, za
rewitalizację zabytkowego
klasztoru Ojców Franciszkanów w Wejherowie.
Medalami „Za Zasługi
dla Powiatu Wejherow-

skiego” wyróżniono: Krystynę Witosławę Wolf,
Beatę
Zawal-Brzezińską, Ludwika Bacha,
Zygmunta Brzezińskiego, Tadeusza Buraczewskiego, Edmunda Słowi
i Wiesława Szczygła.
Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
zaszczytna Nagrodą Remusa nagrodzono: Marzenę

Graczyk - dyrygenta kaszubskiego Chóru „Rumianie” i wybitnego muzyka
oraz kompozytora Cezarego Paciorka.
Podczas Gali Kultury
uhonorowano także zdolną
młodzież z Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w
Wejherowie (zdjęcie obok).

Goście z daleka
W Starostwie i w powiecie wejherowskim gościły delegacje samorządów powiatów: nowosądeckiego i poddębickiego, a także delegacje z Litwy i Gruzji.
Podczas Misji Gospodarczej przedstawiciele samorządów odwiedzili
między innymi lokalne przedsiębiorstwa, a także placówki edukacyjne. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także nawiązania współpracy przy realizacji różnych projektów.

Goście z Gruzji (na zdjęciu obok), z Litwy, a także
z południowej i środkowej
Polski uczestniczyli również
w uroczystej Gali Kultury, o
której piszemy powyżej.

Więcej informacji na:
https://www.facebook.
com/powiatwejherowski
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WYDARZENIA
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Powiatowe eliminacje w Starostwie

Olimpiada seniorów
W sali obrad Starostwa Powiatowego odbyły się eliminacje do II
Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel Senior”. Do etapu wojewódzkiego konkursu awansowało 14 seniorów. Najlepszy wynik
z 28 prawidłowymi odpowiedziami uzyskały: Danuta Kaczmarek,
Felicja Ptak i Anna Vogt.

Piętnasty rok akademicki WUTW

Inauguracja zajęć
Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali nowy, już piętnasty z kolei rok akademicki. Uroczystość, która odbyła się w auli Szkoły Podstawowej nr 9 w
Wejherowie, zgromadziła nie tylko studentów-seniorów, ale także wolontariuszy-wykładowców oraz przedstawicieli władz miejskich i powiatowych.
Na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wiedzę zdobywa ponad
300. słuchaczy. W tym roku
rozpocznie naukę kolejnych
czterdzieścioro.
- Wchodzimy w piętnasty
rok działalności, działając
wcześniej w ramach organizacji YMCA, a już drugi
rok jako samodzielne stowarzyszenie - powiedziała Krystyna Laskowska, prezes
Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Baliśmy się tej
samodzielności, jak się okazało całkiem niepotrzebnie.
Dzięki wsparciu władz samorządowych i innych instytucji radzimy sobie dobrze.
Niedawno w Chojnicach
godnie reprezentowaliśmy
Wejherowo podczas Pomorskiego Dnia Aktywności Seniora.
Zorganizowaliśmy
VI Zlot Seniora Turysty, w
którym wzięło udział ponad
130 osób. Organizujemy także po raz drugi Olimpiadę
Senior-Obywatel. Nasz Uniwersytet wzbogacił się o nowy sprzęt - rzutnik i laptop.
Cieszy fakt, że jako stowarzyszenie zostaliśmy zauważeni poza granicami naszego
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miasta. Jesteśmy zaproszeni
m.in. na I Pomorskie Forum
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i III Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w
Warszawie.
W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa
Hildebrandta,
życzenia
członkom zarządu stowarzyszenia, Radzie Uczelni,
wolontariuszom i słuchaczom złożył Bogusław Suwara, sekretarz miasta.
- Życzymy Państwu wielu
inspirujących zajęć, wspaniałych i bezinteresownych
przyjaźni oraz spotkań z ciekawymi ludźmi - powiedział
Bogusław Suwara, który
także będzie prowadził zajęcia ze słuchaczami WUTW. Życzymy także wytrwałości,
kreatywności i konsekwencji
w realizowaniu ambitnych
zamierzeń.
Życzenia seniorom złożyła także Gabriela Lisius,
starosta powiatu wejherowskiego.
W uroczystej inauguracji roku akademickiego
uczestniczył m.in. Jacek
Gafka, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa oraz
Ewelina Magdziarczyk-

-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie.
Uroczystość
uświetnił
występ znakomitego pianisty, wejherowianina Artura Sychowskiego.

Do kolejnego etapu z wynikiem 27 i 26 punktów zakwalifikowali się również:
Krystyna Bolc, Henryka Jucha, Ewa Kozakiewicz, Aleksandra Łukuć,
Irena
Miecznikowska-Friedel, Julita Reschke,
Małgorzata Rydzyńska,
Krystyna Jedynak, Janusz
Jedynak,
Aleksandra Szmytkiewicz i
Aleksandra Bach.
Przedstawiając wyniki
sekretarz powiatu Marek
Panek powiedział, że wszyscy uczestnicy wykazali się
wiedzą na bardzo wysokim
poziomie. Konkursowe ankiety oceniała komisja w
składzie: Krystyna Laskowska (prezes Stowarzyszenia WUTW), Alicja
Włodarczyk (przedstawiciel zastępcy prezydenta
Wejherowa) i Marek Panek
(sekretarz powiatu). Dyplomy laureatom i uczestnikom
wręczyła i gratulacje złożyła starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Fot. Starostwo w Wejherowie
Eliminacje wojewódzkie
odbędą się w sobotę 26 października br. w Gdańsku.
Koordynator olimpiady
- Teresa Malinowska ze
Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego

Wieku zaprosiła laureatów
powiatowych eliminacji na
spotkanie 17 października
br. w celu jak najlepszego
przygotowania się do kolejnego etapu olimpiady.

Szczepienia osób
powyżej 65 roku życia
Samorząd województwa pomorskiego i powiaty realizują wspólnie program szczepienia
przeciw pneumokokom osób powyżej 65 roku
życia z grupy ryzyka. Realizatorem zadania
są Szpitale Pomorskie, zaś zadanie finansowane jest przez 15 samorządów powiatowych
z Pomorza. Z programu będą mogli skorzystać
m.in. mieszkańcy powiatu wejherowskiego.

Podczas inauguracji roku akademickiego zaprezentowano wolonariuszy-wykładowców, którzy mówili
o swoich zajęciach. Wśród nich była m.in. Bogna
Zubrzycka (na pierwszym planie).

- Ponieważ w województwie pomorskim występuje wysoka zapadalność na chorobę pneumokokową wśród seniorów, szczepienia mają na celu przyczynienie się do
spadku zachorowalności - mówi Andrzej Zieleniewski,
wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich. - Chcemy wyszczepić osoby w wieku powyżej 65 roku życia, będące w
grupie ryzyka, tzn. chorujące m.in. na przewlekły nieżyt
oskrzeli czy też dychawicą oskrzelową.
Ze szczepień będą mogły skorzystać pacjenci w wieku
od 65 roku życia, leczeni z powodu chorób układu oddechowego (potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie), zameldowani na terenie powiatu wejherowskiego (potrzebny
dowód tożsamości).
Lista 11 przychodni w powiecie wejherowskim, w których można się zaszczepić znajduje się na stronie:
www.szpitalepomorskie.eu (zakładka Aktualności)
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Kampania wyborcza w obiektywie

Współpraca
z PSSE

Rozwój
regionu
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
podpisał
porozumienie o partnerstwie i współpracy z Pomorską
Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z
o.o. W imieniu PSSE
porozumienie podpisali prezes zarządu
Przemysław Sztandera oraz wiceprezes
Paweł Lulewicz.

KOALICJA OBYWATELSKA rozmawia z mieszkańcami.
Wejherowski kandydat na Posła Rafał SZLAS i Senator
Kazimierz KLEINA ubiegający się ponownie o ten mandat, spotykali się z mieszkańcami grodu Wejhera.

O ZDROWIU I SENIORACH

Senator Kazimierz KLEINA zainteresował mieszkańców swoim programem
dla zdrowia i seniorów: aktywne życie, zdrowe życie, godne życie.

Kandydaci PSL-KOALICJI POLSKIEJ spotkali się z wejherowianami

Marek Biernacki, Krzysztof Bujanowicz, Łukasz Lesner i Radosław Szatkowski - kandydaci do Sejmu spacerowali po placu Jakuba Wejherowa i rozmawiali z
mieszkańcami na temat ich potrzeb i oczekiwań. PSL-KOALICJA POLSKA proponuje
wyborcom: dostępną służba zdrowia, tani prąd, czyste powietrze, emeryturę bez podatku, zdrową i tradycyjną żywność, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.
- Zależało nam na tym, aby zaprezentować się mieszkańcom Wejherowa i jednocześnie
zachęcić ich do głosowania w zbliżających się wyborach. Po dyskusji z mieszkańcami
myślę, że nasze przesłanie, że łączymy Polaków pod hasłem: wiarygodność-bezpieczeństwo-wartości jest bliskie wielu wejherowskim wyborcom - podsumowuje spotkanie
znany pomorski poseł Marek BIERNACKI, który jest liderem komitetu w naszym
okręgu wyborczym i „jedynką” na liście do głosowania

WYRAZY SYMPATII
Podczas rozmów na mieście Rafał SZLAS, który jest
znany z akcji społecznych oraz długoletniej działalności
sportowej, a w ostatnich latach w Radzie Miasta Wejherowa, spotykał się z wyrazami sympatii mieszkańców.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Obie strony zobowiązały
się do działań na rzecz rozwoju naszego regionu poprzez
tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorców i nowych inwestycji,
realizując zadania skierowane na stymulowanie gospodarki inwestycyjnej.
- Podpisanie porozumienia niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla nas, jak i
dla spółki. Ma ono stanowić
ważny krok na drodze tworzenia jak najlepszych warunków inwestycyjnych, a
przede wszystkim ma przyczynić się do rozwoju gospodarki naszego miasta.
Przedmiotem umowy jest
ustalenie zasad współpracy
podczas realizacji wspólnej
promocji dotyczącej inwestycji na terenie Gminy Miasta
Wejherowa, a także zasad
działania Specjalnych Stref
Ekonomicznych. Dzięki temu może zwiększyć się
liczba potencjalnych inwestorów - podkreśla zastępca
prezydenta Wejherowa, Beata Rutkiewicz.
Pomorska
Specjalna
Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego
i
we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest
częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest
wsparcie przedsiębiorczości
i tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych,
średnich i dużych firm.
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KULTURA
Powstaje debiutancka płyta Art’n’Voices

Art’n’Voices jest
laureatem m.in.:

Wsparcie miasta
dla młodych muzyków
Znany wejherowski zespół wokalny „Art’n’Voices” przygotowuje
się do wydania debiutanckiej płyty. Z tej okazji w ratuszu prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt gościł Annę Rocławską-Musiałczyk, prezesa zarządu „Art’n’Voices”. Tej znakomitej i odnoszącej
wiele sukcesów grupie prezydent udzielił wsparcia finansowego
na nagranie, wydanie i promocję płyty w wysokości 9,5 tys. złotych.
Zespół zdobył wiele nagród w festiwalach i konkursach wokalnych w Polsce i
za granicą. Teraz wokaliści
postanowili razem nagrać
debiutancką płytę, zatytułowaną „Midnight Stories”.
- Po dziewięciu latach
działalności zdecydowaliśmy się na wydanie autorskiej płyty, która zawiera
kompozycje młodych twórców z różnej części Polski.
Utwory wykonywane są w
różnych językach – polskim,
angielskim, niemieckim, ła-

cińskim, a także w języku
kaszubskim. Natomiast to
co łączy wszystkie piosenki,
to ich tematyka, którą jest
tajemnica nocy. Materiał na
płytę będziemy nagrywać w
listopadzie. Jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem,
płyta ukaże się w grudniu
tego roku - wyjaśniła Anna
Rocławska-Musiałczyk.
Nie będzie to wprawdzie pierwsza płyta wydana
przez zespół, ale patrząc na
rozmach, a przede wszystkim profesjonalny sposób jej

wykonania, śmiało można ją
uznać za debiutancką.
- W drugim roku istnienia zespołu powstała płyta dotycząca rozważań na
temat drogi krzyżowej na
Kalwarii
Wejherowskiej.
Gościliśmy także na innych
albumach. Nasz najnowszy
krążek uważamy jednak za
debiutancką, ponieważ materiał tam zawarty będzie w
pełni autorski, nowatorski
i premierowy. Kompozycje
powstaną tylko i wyłącznie
dla nas. Ważne też, że pły-

Fot. Urząd Miejski
ta zostanie wydana przez
bardzo prestiżową dystrybucję fonograficzną, która swoją muzyką dociera
praktycznie do całego świata - uzupełnia informacje A.

Rocławska-Musiałczyk.
Prezydent Wejherowa
Kszysztof Hildebrandt
pogratulował młodym muzykom i wokalistom licznych sukcesów.

W skład zespołu wchodzą:
soprany - Małogorzata Priebe, Maria Krueger
alty - Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta Jundziłł
tenory - Mateusz Warkusz, Szymon Duraj
basy - Tomasz Chyła, Filip Czajkowski

I Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnej Muzyki
Współczesnej „Music Everywhere” w Gdańsku w 2014 r.
(zdobył tam Grand Prix oraz
wyróżnienia)
11 Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” Sopot w 2015
r. (Grand Prix, wyróżnienie,
nagroda dla najlepszego zespołu festiwalu
V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „O Złotą
Wstęgę Solczy” na Litwie w
2016 r. (Grand Prix)
Międzynarodowego Konkursie Chóralnego „Polifonico Guido di Arezzo” we
Włoszech w 2017 r. (dwa II
miejsca w dwóch kategoriach)
49. Turnieju Chóralnego
„Legnica Cantat” (I miejsce
oraz Grand Prix nieoficjalnego jury seminarium chórmistrzowskiego) w 2019 r.
W lipcu br zespół odbył
trasę koncertową po Prowansji we Francji.

XX Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

Utwory literackie i sceniczne nagrodzone
Wręczono nagrody w zorganizowanym po raz dwudziesty Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona. Gala wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Laureatką konkursu w kategorii opowiadanie lub esej
została Krystyna Lewna, która na co dzień uczy języka
polskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.
Drugie miejsce zajął Stanisław Janke, a wyróżnienie odebrała Elżbieta Bugajna.
Główną nagrodę za utwór literacki otrzymała Hanna
Makurat-Snuzik. Trzecie miejsce w tej katergorii ex aequo
przypadło Adeli Kuik-Kalinowskiej i Mireli Fiedorowicz. Wyróżniono Stanisława Frymarka.
W kategorii utwór sceniczny jury nie przyznało pierwszego i drugiego miejsca, za to trzecią nagrodę odebrał Adam
Hebel, członek kabaretu regionalnego „Kùńda”. Wyróżnienie otrzymała Jolanta Puchalska.
Podczas uroczystości w części artystycznej wystąpiła Weronika Korthals-Tartas w towarzystwie uczniów Szkoły
Podstawowej w Lubocinie i Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie im. Jana Drzeżdżona.
W tegorocznej edycji na konkurs nadesłano łącznie 9 prac:
4 w kategorii utwór poetycki, 3 w kat. opowiadanie lub esej
i 2 w kat. utwór sceniczny. W opinii członków jury konkursowego poziom przesłanych prac był wysoki. Nagrody i wyróżnienia wręczały m.in. żona i córki zmarłego w 1992 roku
Jana Drzeżdżona.
Patron konkursu był pisarzem i poetą regionalnym, krytykiem, badaczem, redaktorem i wydawcą kaszubskim, tworzącym w języku kaszubskim i polskim. Uważany jest za
jednego z czołowych pisarzy w literaturze kaszubskiej.
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Laureaci, jurorzy i inni uczestnicy jubileuszowej gali konkursu im. Jana Drzeżdżona.

Fot. Leszek Spigarski

redakcja@pulswejherowa.pl
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EDUKACJA
W sobotę

Nowa biblioteka w „Sobieskim”

Zbiórka
krwi

Nie tylko książki

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, w którego skład wchodzi I LO im. Króla
Jana III Sobieskiego uroczyście otwarto szkolną
bibliotekę i czytelnię w nowej odsłonie.
Po przebudowie i remoncie
starej biblioteki powstała zupełnie nowa czytelnia na 40 osób,
ze stanowiskami multimedialnymi. W przestronnych jasnych
pomieszczeniach biblioteki pojawiły się regały z książkami, a
bibliotekarki i uczniowie mogą
pracować w komfortowych warunkach.
W uroczystości otwarcia placówki uczestniczyła starosta
wejherowski Gabrieli Lisius i
wicestarosta Jacek Thiel.
- Przestrzeń biblioteczna została przearanżowana w nowy
sposób. Bardzo cieszymy się,
że teraz możemy się pochwalić
biblioteką, która spełnia oczekiwania i wymogi XXI wieku
- mówi Katarzyna Bojke, dyrektor PZS 1 w Wejherowie.

Uroczystość odbyła się w
październiku, w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Będą pracownie
multimedialne

Szkoły z Wejherowa i z miejscowości w gminie Luzino zostały laureatami konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez
Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. W nagrodę do tych placówek trafia mobilne pracownie multimedialne.
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Krew była i jest symbolem
życia, poświęcenia, bohaterstwa. Oddając krew ratujesz
zagrożone życie! To największy dowód ludzkiej solidarności i miłości.
Aby zostać krwiodawcą
trzeba mieć ukończone 18 lat,
nie przekroczyć 65 lat i koniecznie być zdrowym.
Na zbiórkę przyjdź z dokumentem tożsamości (dowód
osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka z wpisanym
nr PESEL). Zjedz lekki posiłek,
napij się wody. Przy rejestracji
otrzymasz kwestionariusz, który należy wypełnić.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Szkoły z Wejherowa i z gminy Luzino
laureatami ogólnopolskiego konkursu

Do udziału w konkursie
zgłosiło się aż 1606 szkół z
całej Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o
przyznaniu 764 nagród, a
podstawą do ich przyznania
była liczba punktów, które
zdobyła szkoła zgłaszająca
się do konkursu.
Lauretamia
konkursu
zostały następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie,
Społeczna Szkoła Podstawowa w Wejherowie, I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego,
Szkoła Podstawowa im.

12 października br.
(sobota) w Bolszewie, odbędzie się zbiórka krwi.
Autobus będzie stał przy
OSP Bolszewo w godz.
9.00-13.00

ks. Jana Twardowskiego w Barłominie, SP im.
płk. Stanisława Dąbka
w Sychowie oraz SP im.
Lecha Bądkowskiego w
Luzinie.
Nagrodą w konkursie jest
pracownia mobilna, składająca się z 16 laptopów. Każda
w wymienionych szkół będzie
miała zapewniony dostęp
do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego internetu
oraz otrzyma nowoczesną
mLegitymację szkolną, którą uczniowie będą posiadali
w swoim smartfonie. Dzięki
mobilnej pracowni multime-

dialnej kompetencje cyfrowe
będzie można kształcić i podnosić podczas zajęć z dowolnego przedmiotu i w każdej
sali lekcyjnej.
- Taka nagroda to dla
szkoły powód do dumy - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Każda nowoczesna pracownia poszerza
i uatrakcyjnia bazę dydaktyczną placówki. W przyszłości wszyscy będziemy
korzystać z młodych wykształconych i kompetentnych cyfrowo pracowników.
Gratuluję.

Gala Jubileuszowa 19 października w Rumi

70. urodziny I Liceum
im. Książat Pomorskich

I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi
serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów i sympatyków do
udziału w obchodach Jubileuszu 70-lecia Liceum, połączonego z
otwarciem nowego obiektu w gmachu szkoły. Uroczystość odbędzie się 19 października.
Honorowy Patronat nad
obchodami jubileuszu szkoły objęła dr Gabriela Lisius - starosta wejherowski.
Program uroczystości w
Rumi przedstawia się następująco:
10.00 - Msza św. w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
12.00 - Gala Jubileuszowa w gmachu szkoły (hala
sportowa Liceum) i uroczyste otwarcie nowego obiektu
20.00 - Bal Absolwentów
i Przyjaciół Szkoły w Hotelu Faltom
Kontakt: ZSP nr 1 ul.
Starowiejska 4, 84-230 Ru-

mia, tel./fax: 58 671-06-22,
1lo@rumia.edu.pl
Formularz
rejestracyjny znajduje się na stronie
www.lo1.rumia.pl
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KULTURA
Dwie wystawy obrazów w wejherowskim Muzeum PiMK-P

Portrety i morze

Przydrożne kapliczki

Kolejna wystawa obrazów Longiny Wysockiej, którą możemy oglądać w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie nosi tytuł „Dla przyjaciół”. O tym, jak wielu przyjaciół,
znajomych i sympatyków ma wejherowska artystka można było się
przekonać podczas wernisażu.

V Warsztaty Malarskie członków Stowarzyszenia Plastyków im.
Stefana Lewińskiego działającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie odbywały się wiosną i latem na placu Jakuba
Wejhera w Wejherowie. W Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków
można obejrzeć obrazy, namalowane podczas pleneru.

Longina Wysocka jest
prezesem Stowarzyszenia
Artystów Plastyków ,,Pasja”. Swoje prace wystawia w kraju i za granicą.
Na wystawie można podziwiać m.in. portrety bliskich
i znajomych autorki, obrazy
o tematyce morskiej, pejżaże, przyrodę.
- Wystawa składa się z
portertów moich przyjaciół,
osób mi bliskich, którzy dopiero na wystawie oglądali swoje podobizny - mówi
Longina Wysocka. - Są tu
także moje najnowsze prace, nad którymi pracowałam przez ostatni rok.

Możliwość obserwowania
jak powstaje obraz cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego
miasta oraz turystów.
Czteromiesięczna twórczość na wejherowskim rynku zaowocowała ciekawą
i udaną wystawą pt. „Kapliczki przydrożne”, którą
można oglądać w Muzeum
Pismiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej.
Gościnnie na tej samej wystawie swoje prace
(rzeźby oraz malarstwo)
zaprezentował artysta Andrzej Nastały.
Wystawa zainteresowała

Obrazy L. Wysockiej można oglądać do końca roku.

Wydarzenia artystyczne

Prelekcja w bibliotece

Ukazał się piąty numer Wejherowskiego
Rocznika Kulturalnego, opisującego najważniejsze wydarzenia artystyczne w 2018 roku. To wspólna publikacja Wejherowskiego
Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina oraz Biblioteki Publicznej im. Aleksandra
Majkowskiego.

„Życie kulturalne wejherowian w latach 20. XX
wieku” to temat prelekcji, którą wygłosił Marcin
Gniech w Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wejherowie.

Fot. Leszek Spigarski
wielu gości. Piękne kaszubskie kapliczki na obrazach

można oglądać do 21 października br.

Rok w kulturze Życie kulturalne

Wydawcą tegorocznego numeru jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Redaktorem naczelnym numeru jest Dariusz Majkowski, a redaktorkami:
Iwona Block, Beata Felczykowska, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska i Iwona Rogacka.
- Współpraca wszystkich instytucji kultury w Wejherowie
układa się znakomicie, czego dowodem jest m.in. wydawany
już po raz piąty Wejherowski Rocznik Kultury - mówi Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej.
- Rocznik zatrzymuje na dłużej ulotne zdarzenia artystyczne, które miały miejsce w 2018 roku. W minionym roku
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizowaliśmy projekt „Oblicza Niepodległej”, na który
składało się szereg działań artystycznych - mówi Jolanta
Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.
- Dla naszej szkoły miniony rok upłynął pod znakiem remontu, ale działalność dydaktyczno-artystyczna na tym nie
ucierpiała - twierdzi Dorota Muża-Szlas, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina.
Wiele ciekawych spotkań i innych wydarzeń zorganizowała też Miejska Biblioteka im. A. Majkowskiego.

Ciekawa prelekcja miłośnika i znawcy historii naszego
miasta bardzo podobała się słuchaczom, wśród których byli
członkowie Klubu Miłosników Wejherowa.
Spotkanie zorganizowano w ramach Dni Kultury Powiatu
Wejherowskiego.

Fot. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Niezwykły
koncert
Znakomity muzyk i kompozytor Krzesimir Dębski
oraz Zespół Zagan Acoustic zagrali w niedzielny
wieczór (6 października) w
kościele Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski w
Wejherowie. To był niezwykły koncert, gorąco oklaskiwany przez słuchaczy.
Fot. Leszek Spigarski
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AKTUALNOŚCI
Stowarzyszenie „Żyj godnie” zaprasza

Przegląd pieśni seniora
Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów
„Żyj Godnie” oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zapraszają na III Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora,
który odbędzie się 20 października br. w Pałacu Przebendowskich.
Zaproszenie skierowane
jest do seniorów, zespołów
amatorskich, osób starszych
wraz z rodzinami z powiatu
wejherowskiego. Wydarzenie
ma służyć integracji i aktywizacji seniorów To okazja do
dzielenia się doświadczeniami, wspólnego muzykowania,
nawiązywanie kontaktów,
współpracy i przyjaźni.
- Jestem szczęśliwy i dumny z tego wydarzenia - mówi
Jacek Drewa, pomysłodawca i organizator przeglądu. – Uczestnicy prezentują
wysoki poziom wykonań, a
przy tym wszyscy wspaniale
się bawią! Mam nadzieję, że
tak będzie również w tym roku. Muzyka łączy pokolenia!
Regulamin konkursu dostępny na stronie:
muzeum.wejherowo.pl
Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na
adres: zyj-godnie@wp.pl

OGŁOSZENIE

RIR.6721.6.2018.KMa					

Łęczyce,10.10.2019r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod.
Strzebielino, gmina Łęczyce.
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LXIII/90/2018
z dnia 15 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr V/4/2007 z dnia 8 lutego 2007r. ze zm.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Strzebielino gmina Łęczyce na terenie działki nr 666/1 obr. Strzebielino.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod. Strzebielino, gmina Łęczyce wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 18.10.2019r. do 8.11.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218
Łęczyce, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
Projekt przedmiotowego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie
dostępny również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Łęczyce.

Więcej zdjęć na: facebook.
com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Kontakt z organizatorem
pod nr tel: 513 005 980 .
Stowarzyszenie „Żyj Godnie” było organizatorem Festynu Rodzinnego w Parku
Miejskim
w Wejherowie
(zdjęcia powyżej), na którym
dorośli i dzieci bawili się razem w rodzinnej atmosferze.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planu miejscowego odbędzie się w dniu
4.11.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce w Sali Posiedzeń o
godz. 11:00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Łęczyce (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2019r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
							
Wójt Gminy Łęczyce
							
Piotr Wittbrodt

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE
STANOWISKA URZĘDNICZE - NR 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE - NR 2

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Wydziale Architektury i Budownictwa

w Wydziale Architektury i Budownictwa

Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
a)
wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym lub budowlanym
b)
znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPA, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
c)
umiejętność interpretacji przepisów prawnych
d)
obywatelstwo polskie,
e)
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych,
f)
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
a)
wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym, budowlanym lub gospodarki przestrzennej
b)
znajomość i umiejętność stosowania przepisów KPA, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
c)
umiejętność interpretacji przepisów prawnych
d)
obywatelstwo polskie,
e)
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych,
f)
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Pełna treść ogłoszeń wraz z informacją o ochronie danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.powiatwejherowski.pl w zakładce praca oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
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SPORT i rekreacja
Duży sukces piłkarski samorządowców w Rewalu

W gminie Łęczyce

Reprezentacja powiatu wejherowskiego złożona z pracowników jednostek samorządowych zdobyła brązowe medale podczas XI Mistrzostw Polski Samorządowców w piłce nożnej, które odbyły w Rewalu. Drużyna wystąpiła w kategorii „Oldboy 35 plus”.

III Bieg Patriotów w gminie Łęczyce
odbędzie się 9 listopada br. w Dzięcielcu.
Trwają zapisy chętnych. Elementem, które
wyróżnia tę sportową imprezę jest wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych po zakończonych biegach.

Drużyna powiatu z brązem
W pierwszym meczu grupowym rywalem była reprezentacja gminy Góra
Kalwaria, z którą masz powiat wygrał 4:2. Z gminą
Nasielsk nasi reprezentanci wygrali 2:1. Potem padł
remis z powiatem chodzieskim 2:2 i było zwycięstwo z
powiatem puławskim 6:4.
W kolejnej turze rozgrywek powiat wejherowski odniósł zwycięstwo 5:3 z Górą
Kalwarią, a potem przegrał z
Ziemią Pszczyńską 1:3. Gminę Nasielsk wejherowianie
pokonali wynikiem 4:1, zajmując tym samym trzecie
miejsce w turnieju.
Tytuł Mistrza Polski Samorządowców 2019 w piłce
nożnej zdobyła Zielona Góra, a drugie miejsce Ziemia
Pszczyńska. Indywidualne
wyróżnienie w naszej ekipie otrzymał Remigiusz
Sarbak, a nagrodę specjalną za wieloletnią współpracę i udział w Mistrzostwach
Polski Samorządowców dostał kapitan naszej drużyny,
Sławomir Walczewski.

Bieg Patriotów
Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach: bieg na dystansie 5 km oraz Marsz Nordic Walking na trasie o długości 5
km. Miejscem zbiórki będzie teren przy świetlicy wiejskiej
w Dzięcielcu. Oto program imprezy:
10.00 - rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11.55 - przygotowanie do startu,
12.00 - START Marszu Nordic Walking na 5km ,
ok. 13:00- START Biegu na 5 km
15.00 - zakończenie imprezy i wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych.
Szczegóły na stronie: http://gik-leczyce.pl/2019/09/25/
bieg-patriotow-dziecielec-09-11-2019/

Tenis stołowy
W drużynie powiatu
wejherowskiego
zagrali:
Sławomir Walczewski,
Maciej Syska, Marcin
Piekut, Cezary Lewandowski, Sebastian Bojaruniec,
Arkadiusz
Pendowski,
Damian
Reszke, Krzysztof Jezierski, Remigiusz Sar-

bak, Wojciech Pionk i
Michał Dąbrowski Koordynatorem wyjazdu był
Bartłomiej Woźniak.
- Każdy mecz był dla nas
ważny. Ale taki jest sport.
Mało brakowało abyśmy zagrali w upragnionym finale. W przyszłym roku znowu
powalczymy o tytuł Mistrza

Polski - mówi Sławomir
Walczewski. - Chcielibyśmy
podziękować
Zarządowi
Powiatu Wejherowskiego,
staroście Gabrieli Lisius,
a także prezydentowi Miasta Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi, gdyż
to dzięki ich przychylności
nasz wyjazd był możliwy.

Liderki z Luzina
Zawodniczki Ma-Buk ZRB GOSRiT Luzino zainkasowały
kolejny komplet punktów. Najpierw w sobotę podopieczne
trenera Waldemara Płotki pokonały Luks-Ago Sieć Chełmno aż 9:1, aby w niedziel wygrać z Galaxy Białystok 6:4.
Tenisistki stołowe Mar-Bruk ZRB GOSRiT Luzino w obydwu meczach wystąpiły w składzie: Maja Garbino, Katarzyna Płotka, Magdalena Plotka, Nuriya Zhaludok. Drużyna z
Luzina umocniła się na pozycji lidera I Ligi. Gratulujemy.

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy

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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SPORT
Piłka nożna

Piłka ręczna

Gryf nareszcie Trzy porażki Tytanów
wygrywa
Wejherowscy piłkarze wygrali swój drugi w tych rozgrywkach pojedynek. Pierwsze zwycięstwo odnieśli u siebie, przy
pustych trybunach, nad Skrą Częstochowa 2:1. W miniony weekend na wyjeździe
pokonali czołową drużynę rozgrywek Stal
Rzeszów 1:2.
W Wejherowie zmierzyli się z drużyną z dołu tabeli, beniaminkiem rozgrywek. Trybuny świeciły pustkami po decyzji PZPN w związku z incydentami w trakcie pojedynku
z Lechią Gdańsk. Bohaterem pojedynku był M. Majewski,
który strzelił dwa gole dla Gryfa.
W Rzeszowie z wyżej notowaną Stalą, mecz rozpoczął
się od utraty gola już w 9. minucie. Wydawało się więc, że
Gryf znowu polegnie. Tymczasem już w 21. minucie padło wyrównanie. Potem wejherowianie przetrwali bardzo
silny napór gospodarzy, a na dodatek tuż przed zakończeniem pierwszej połowy M. Hebel, uderzeniem z dystansu
pokonał bramkarza Stali.
W drugiej odsłonie niespodziewanie gra się wyrównała,
a w najtrudniejszych chwilach dla wejherowian, w bramce
doskonale spisywał się bramkarz Gryfa. W ostatniej minucie
dogrywki rzeszowianie zdobyli wyrównanie, ale sędzia dopatrzył się spalonego i gola nie uznał. Zaczęła się lepsza passa gryfitów i oby tak dalej. Może bez kibiców będzie lepiej?
Gryf Wejherowo: Ferra – Gęsior, Lisiecki, Koprowski, Majewski, Hebel, Bukhardt, Szewczyk, Nowicki, Kankowski.
OGŁOSZENIE
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Na wyjeździe z Gwardią Koszalin „Tytani” Wejherowo przegrali 36:26, a następnie na
parkiecie w Kościerzynie ulegli Sokołowi Porcelana Lubiana 26:19. Pierwsze spotkanie
na własnym boisku Tytani także przegrali. Pokonał ich KS Meble Wójcik Elbląg 27:40.
Trzy mecze i trzy wyraźne porażki. Nie tak zapewne wyobrażali sobie
inaugurację Tytanów w
pierwszej lidze szczypiorniaka zawodnicy i ich fani.
Wszystkie pojedynki pokazały, że przed wejherowskim zespołem moc ciężkiej
pracy, jeżeli Tytani będą
chcieli utrzymać I ligę w
Wejherowie.
W Koszalinie równorzędny pojedynek był tylko w
pierwszej połowie, a w drugiej gwardziści bez problemów tylko powiększali
przewagę. Natomiast w Kościerzynie, Tytani zostali
„przygnieceni” przez gospodarzy już w pierwszej części
i w drugiej odsłonie wejherowianie nie mieli sił na prowadzenie
równorzędnego
pojedynku.
Pierwszy mecz na własnym parkiecie, to było
mocne uderzenie elblążan.

Praktycznie przez cały
pojedynek, Tytani ustępowali swoim przeciwnikom,

a niewiadomą był tylko rozmiar porażki.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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SPORT
Powiatowa Licealiada

Szachy i tenis stołowy

OGŁOSZENIE

Finał dla PZS nr 4 Turniej niepełnosprawnych
Na boisku MOSiR w Rumi rozegrano Finał Powiatowej Licealiady w Piłce Nożnej
11-osobowej, który wygrała drużyna Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 z Wejherowa.
Były to zawody inaugurujące sportowy rok szkolny w
powiecie. Organizatorami turnieju byli: Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Wyniki:
1. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie (Kacper
Bornowski, Szymon Potrykus, Szymon Landowski, Daniel Richert, Jakub Godlewski, Mikołaj Formella, Jakub
Król, Ryszard Lademannn, Igor Wiczkowski, Karol Białk,
Szymon Kędzior, Kacper Bartecki, Bartosz Szpakiewicz,
Łukasz Stolz, Łukasz Hebel, Brajan Domaradzki - opiekunowie drużyny - Adam Duda i Maciej Syska).
2. Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
3. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi
4. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
5. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi
6. Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie

zawodników ISS „Start”

Niepełnosprawni
zawodnicy z Wejherowa i powiatu wejherowskiego
spotkali się na zawodach w Łebie.
Odbyły się tam zawody
sportowe Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym i Szachach o Puchar
Dyrektora
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodziny w
Wejherowie. Dyrektor PCPR
Iwona Romanowska była
fundatorką pucharów.
Organizatorem
Zawodów
było
Integracyjne
Stowarzyszenie Sportowe
START w Wejherowie.
Wyniki w szachach:
1. Bogusław Kuma,
2. Zygmunt Wielecki,
3. Marek Uziałko
Wyniki w tenisie
stołowym:
1. Adam Andrzejewski,
2. Łukasz Goike,
3. Dariusz Artymiak

OGŁOSZENIE

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
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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z siedzibą w Rumi
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w Bydgoszczy
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Redakcja nie odpowiada za treść
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do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
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Fot. Leszek Spigarski

Festiwal Wanoga

Około 2 tysiące uczestników wysłuchało opowieści 20 podróżników podczas 8. Festiwalu
Przygody „Wanoga”, który odbywał się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie w dniach
4-6 października.
Prelekcjom towarzyszyły pokazy zdjęć i filmów, warsztaty, konkursy. W programie był także rajd na orientację i
spływ kajakowy rzeką Redą. Festiwal „Wanoga” to największa tego typu impreza odbywająca się jesienią w północnej
Polsce, której nazwa nawiązuje do kaszubskiego słowa oznaczającego wycieczkę, podróż, wędrówkę.
OGŁOSZENIE

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W WEJHEROWIE
Prezydent Miasta Wejherowa informuje,
że obsługa przedsiębiorców w zakresie wszelkich
spraw związanych z działalnością gospodarczą
znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195.

Interesanci przyjmowani są
w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców, znajdującym się
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego (parter) lub
w pokoju 114 (I piętro) w godzinach:
poniedziałek 7.30-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30
Wszelkie informacje dotyczące działania Urzędu
i poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na stronie
www.wejherowo.pl lub pod numerem tel. 58 677 70 00.

Materiał sfinansowany ze środków KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni
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