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Ukazuje się od 2011 roku

ulica Przemysłowa
zmodernizowana

Oddano do użytku część zmodernizowanej ulicy Przemysłowej w Wejherowie, na odcinku od ulicy Gra-
nicznej do ulicy Wierzbowej. Oprócz nowej wzmocnionej nawierzchni, wykonano nowe chodniki, ścieżki 
rowerowe, nową zatokę autobusową oraz miejsca parkingowe, m.in. dla osób niepełnosprawnych. 

                       Str. 2

wkrótce Święto
Niepodległości

Jak co roku w Wejherowie, a także innych miastach 
i gminach powiatu wejherowskiego zaplanowano pa-
triotyczne uroczystości, związane z Dniem Niepodle-
głości. W Wejherowie 11 Listopada odbędzie się m.in. 
tradycyjna parada ulicami miasta.   Str. 9

Ogromny sukces na międzynarodowym festi-
walu Tolosako Abesbatza Lehiaketa w Hiszpa-
nii odniósł wejherowski zespół Art’n’Voices. 

Znakomici śpiewacy zajęli pierwsze miejsca w 
dwóch kategoriach: sakralnej i świeckiej oraz 3 miej-
sce w klasyfikacji ogólnej konkursu, zaraz po repre-
zentantach Indonezji i Japonii.  Gratulujemy!

Podwójne 
zwycięstwo

Dodatkowe środki na inwestycje, zmiany w prze-
pisach i ułatwienia dla mieszkańców - o tym m.in. 
zdecydowali radni na wtorkowej sesji Rady Miasta 
Wejherowa.      Str. 3

Obradowali radni

Odszedł do Pana ksiądz Piotr Lewańczyk, 
Proboszcz parafii św. karola Boromeusza.
        Str. 2
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W ramach inwestycji wy-
budowano chodniki oraz 
ścieżkę rowerową. Powsta-
ła nowa zatoka autobuso-
wa oraz wyznaczone zostały 
miejsca parkingowe także 
dla osób niepełnosprawnych.

- To długo oczekiwa-
na przez mieszkańców i 
przedsiębiorców tej części 
Wejherowa inwestycja. Prze-
prowadzono szeroki zakres 
prac modernizacyjnych, w 
ramach których wykonano 
przebudowę istniejącej sieci 
gazowej, przebudowę oraz 
zabezpieczenie sieci teletech-
nicznych, a także przebu-
dowę sieci linii kablowych 
- mówi wicestarosta wejhe-
rowski Jacek Thiel. 

ulica Przemysłowa zmodernizowana

Nowa nawierzchnia, chodniki, 
ścieżka rowerowa i parkingi

Po modernizacji oddano do użytku odcinek ulicy Przemysłowej w Wejherowie, od 
ulicy Granicznej do ulicy Wierzbowej. W efekcie prac, prowadzonych przez samorząd 
Powiatu Wejherowskiego ulica otrzymała nową, wzmocnioną nawierzchnię. Wykonano 
także kilka innych udogodnień.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Ponieważ autousy  MZK 
mogą już jeździć ulicą 
Przemysłową w obu kie-
runkach, linia nr 1 wróciła 
na swoją stałą trasę.

Na trasie w kierunku Go-
ścicina zostały ustawione 
przystanki zastępcze w lo-
kalizacjach podobnych do 
przystanków stałych: Gul-
gowskiego 01 i Rogali 01.

Z powodu innej trasy 
przejazdu dokonane zo-
staną drobne korekty cza-
sowe w rozkładzie jazdy, 
a kurs o godzinie 7:38 z 
przystanku Gościcino Ro-
bakowska 02 zostaje przy-
spieszony na godzinę 7:32.

Uwaga! Nadal prowa-
dzona jest budowa ronda 
u zbiegu ulic Karnowskie-
go i Przemysłowej - tam 
zostaje wprowadzony 
ruch wahadłowy. 

Linia nr 1 
wróciła 
na trasę

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.
(Mt 25,21)

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ks. Piotra Lewańczyka

proboszcza parafii pw. św. Karola Boromeusza w Wejherowie, 
który w tym roku obchodził 25-lecie posługi kapłańskiej.

Najszczersze wyrazy współczucia Parafianom i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z Radnymi

K O N D O L E N C J E

Ś.p. ks. Piotr Lewańczyk w tym roku obchodził 25-lecie 
kapłaństwa. Święcenia przyjął 21 maja 1994 roku. Od 2 
lutego 2017 roku był proboszczem parafii św. Karola Bo-
romeusza przy ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. Od 4 
kwietnia 2019 roku był też kanonikiem honorowym Die-
cezji Gdańskiej przy Kapitule Kolegiackiej w Wejherowie.

Ksiądz Proboszcz zmarł w dniu Odpustu parafialnego i 
dniu patrona parafii, którą współtworzył - św. Karola Bo-
romeusza.

O tym, jakim wspaniałym był kapłanem, dobrym pro-
boszczem i życzliwym człowiekiem, świadczą liczne wpisy 
mieszkańców na profilu parafii na facebooku. Parafianie 
wspominają swojego Proboszcza bardzo ciepło, serdecznie  
i żegnają Go z wielkim smutkiem i żalem.

Od poniedziałku wierni modlą się w intencji zmarłego 
kapłana podczas nabożeństw różańcowych i mszy świętych, 
a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dzisiaj, 7 listopa-
da o godz. 11.00 w kaplicy parafialnej (obok kościoła 
w budowie) przy ul. Gryfa Pomorskiego 51.

Pochówek odbędzie na wejherowskim cmentarzu przy 
ul. Ks. Roszczynialskiego, a swój udział w uroczystościach 
zapowiedział metropolita gdański, ks. arcybiskup Sławoj 
Leszek Glódź.  Ś.p. ks. Piotr Lewańczyk spocznie w kwa-
terze zmarłych kapłanów, obok ks. proboszcza Zygmunta 
Malińskiego.

Dzisiaj ostatnie pożegnanie
ks. Piotra Lewańczyka

Odszedł
Proboszcz

Po długiej chorobie 4 listopada zmarł 
Ksiądz Piotr Lewańczyk - Proboszcz para-
fii św. Karola Boromeusza w Wejherowie. 
Dzisiaj odbędzie się ostatnie pożegnanie . 

kondolencje po śmierci
ks. Proboszcza Piotra Lewańczyka

zamieszczamy również na stronie 7

Zdjęcie z tegorocznej uroczystości Bożego Ciała pochodzi z 
profilu na facebooku parafii św. karola Boromeusza.

Inwestycja, realizowana 
ze środków Powiatu Wej-
herowskiego, przy wspar-
ciu rządowym pochodzącym 
z rezerwy subwencji ogól-
nej kosztowała blisko 4,5 
mln zł. 

Kwota dofinansowania 
wyniosła blisko 1,9 mln. zł.
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W kilku przypadkach re-
alizacja tegorocznych zadań 
została w budżecie przesu-
nięta na rok przyszły.

- Nie zrezygnowaliśmy z 
żadnej inwestycji, z żadne-
go zadania, a jedynie w kil-
ku przypadkach zostały one 
przesunięte w czasie, na rok 
przyszły. To spowodowa-
ło, że tam, gdzie z różnych 
powodów pieniądze nie zo-
staną wydatkowane do koń-
ca 2019 r.,  zostały one na 
ostatniej sesji przesunięte na 
inne potrzebne w tym roku 
zadania. - wyjaśnia zastęp-
ca prezydenta Beata Rut-
kiewicz i dodaje: - Przede 
wszystkim z powodu oczeki-
wania na otrzymanie pozwo-
leń na budowy ze Starostwa 
Powiatowego niektóre inwe-
stycje nie zakończą się w 
2019, a w 2020 roku. Nie 
jest to żadna nadzwyczaj-
na sytuacja. Podkreślam, że 
wszystkie zaplanowane za-
dania zostaną ostatecznie 
realizowane.

W uchwale w sprawie 
„Szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych od-
padów, w zamian za uisz-
czoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę „za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” m.in. z ini-
cjatywy miasta wprowadzo-
no „wystawki na telefon”.  

Wystawki na telefon
Dotychczas dwa razy w 

roku, w określonych termi-
nach mieszkańcy mogli wy-
stawiać przy ulicy odpady 
wielkogabarytowe (np. stare 
meble), które odbierał ZUK. 
Obecnie mieszkańcy będę 
mogli dwa razy w roku zgło-
sić (telefoniczne, elektro-
nicznie, pisemnie) do firmy 
wywozowej potrzebę odbio-
ru odpadów wielkogabary-

Sesja Rady Miasta wejherowa

Dodatkowe środki 
na inwestycje

Podczas wtorkowej (5.11) sesji wejherowscy radni przyjęli 
m.in. zmianę budżetu na 2019 r. Jej celem było dostosowanie bu-
dżetu do bieżącej sytuacji i realizowanych zadań. Ponadto prezy-
dent Wejherowa wygospodarował dodatkowe środki i zwiększył 
wydatki, przenaczając 200 tys. zł. na ułożenie płyt drogowych 
na ulicach zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz 300 tys. zł na 
zakup nowej rolby do utrzymania lodu na miejskim lodowisku 
przy Szkole Podstawowej nr 8.

Podczas sesji 5.11 br. radni podjęli uchwały 
w sprawie:
1. Zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 

2019 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mia-
sta Wejherowa. 

2.  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Miasta Wejherowa. 

3. Szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług 
w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w  
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejhe-
rowa obszaru węzła komunikacyjnego „Śmiechowo” – po-
wiązania drogowego łączącego północną i południową 
część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 z terenami 
przyległymi.

5. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno-
ści przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych. 

6.  Wystąpienia Gminy Miasta Wejherowa ze Stowarzy-
szenia Turystycznego ,,Kaszuby Północne” Lokalna Organi-
zacja Turystyczna.

7.  Uchwalenia „Programu współpracy na rok 2020 Gminy 
Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi.

8.  Rozpatrzenia skargi.

wejdą w życie 1 marca 2020 roku

Zmiany w przepisach 
i ułatwienia 
dla mieszkańców

Jedynymi w ważniejszych decyzji podjętych na ostatniej sesji 
Rady Miasta Wejherowa w miniony wtorek 5 listopada, było przy-
jęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasta Wejherowa” oraz uchwały w sprawie „Szczegóło-
wego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”. Obie 
uchwały są przede wszystkim wynikiem zmian w ustawach. Mia-
sto wprowadziło ponadto ułatwienia dla mieszkańców. 

towych w wybranym przez 
siebie terminie, a firma od-
bierze te odpady w ciągu 5 
dni od zgłoszenia. 

- Wychodzimy naprzeciw 
mieszkańcom. To oni będą 
mogli decydować kiedy chcą 
usunąć odpady. Nie będzie 
też okresowego nagromadze-
nia opadów na ulicach Wej-
herowa podczas wystawek. 
To jest bardzo dobre rozwią-
zanie! - podkreślał podczas 
dyskusji radny Rafał Szlas.

Radny Wojciech Ko-
złowski dodał:

- Mieszkańcy nie będą 
musieli czekać na termin wy-
stawek po to, aby pozbyć się 
np. starego tapczanu, tylko 
zadzwonią i odbiór nastąpi 
w ciągu 5 dni. To duże uła-
twienie. Warto też zauważyć, 
że podobną usługę dla miesz-
kańców świadczy już od 
dłuższego czasu Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” w zakresie tzw. 
elektro-odpadów. Wystarczy 
zadzwonić i Związek odbie-
ra za darmo stare pralki, lo-
dówki, itd. Sprawdza się to 
w praktyce bardzo dobrze.

Wypróbowane 
w Krakowie i Gdyni
Zastępca prezydenta Be-

ata Rutkiewicz zwróci-
ła uwagę na fakt, że nowy 
system ułatwi prace firmie 
wywozowej, gdyż nie bę-
dzie okresowego bardzo du-
żego nagromadzenia pracy 
podczas wystawek, tak jak 
dotychczas. Poprawi to rów-
nież czystość na ulicach. 

Podobny system „wysta-
wek na telefon” funkcjonuje 
już m.in. w Krakowie, Czę-

stochowie, Olsztynie, Gliwi-
cach i Gdyni.

Co ciekawe, uchwała zo-
stała przyjęta przez 18 rad-
nych, zaś radni: Teresa 
Skorwońska, Wojciech 
Wasiakowski i Marcin 
Drewa jej nie poparli, nie 
tłumacząc z jakiego powodu.

BIO będzie 
obowiązkowe
Zarówno omówioną po-

wyżej uchwałę jak  i „Regu-
lamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gmi-
ny Miasta Wejherowa” na-
leżało w wielu punktach 
zmienić i uaktualnić na mo-
cy aktualnie obowiązują-
cych ustaw. 

Dostosowanie Regulami-
nu do zmian w przepisach 
polega m.in. na wprowadze-
niu obowiązku selektywnej 
zbiorki odpadów  BIO (od-
padki warzywne i owocowe, 
resztki żywności pochodze-
nia roślinnego) i określenie 
warunków ich odbioru. Mię-
dzy innymi ten temat bę-
dzie przedmiotem szerokiej 
akcji informacyjnej skiero-
wanej do mieszkańców, aby 
przygotować w Wejherowie 
wejście w życie  nowego sys-
temu od 1 marca 2020 r.

Ponadto Rada Miasta mu-
siała z treści uchwał usunąć 
zapisy powielające przepisy 
ustaw, gdyż takie są obecne 
wymagania organów kontro-
li i nadzoru. Zdaniem tych 
organów uchwały samorzą-
dów należy czytać razem z 
ustawami. 

Uchwały zawierające w 
swojej treści przepisy ustaw 
są po prostu uchylane przez 
organy kontroli i nadzoru.

Miasto zainstalowało nowe lampy na przejściach na 
skrzyżowaniu ulic Derdowskiego i Słonecznej, m.in. przy 
Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2016 r. programu do-
świetlenia przejść dla pieszych, realizowanego w różnych 
częściach  Wejherowa. Inwestycja kosztowała miasto ok. 90 
tys. zł, a wykonawcą była firma PMP sp. z o.o. w Wejherowie.

- Nowe oświetlenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa, 
szczególnie na przejściach, gdzie na wypadki narażone są 
dzieci - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych 
Kolejne trzy przejścia dla pieszych zosta-

ły doświetlone dzięki zamontowaniu dodat-
kowego oświetlenia. 
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W ramach konkursu, 
zorganizowanego przez 
Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, Wyż-
szą Szkołę Pedagogiczną w 
Warszawie oraz Uniwer-
sytet Szczeciński,  zgłoszo-
no 25 projektów socjalnych 
z 11 województw. Celem 
konkursu było wyłonienie 
projektów, zrealizowanych 
w ośrodkach pomocy spo-
łecznej projektów socjal-
nych, ukierunkowanych 
na wzmocnienie i wsparcie 
rodziny w jej drodze do od-
zyskania poczucia własnej 
wartości i niezależności. Do 
wejherowskiego projektu 
przystąpiło dziesięć mam, 
ale w działania włączono 
dzieci i całe rodziny.

- W ramach projektu prze-
prowadzono cykl spotkań 

Sukces wejherowskich pracowników socjalnych

Rodzina na horyzoncie

Chór „Canoteres Veihero-
vienses” otrzymał 13 tys. zł 
na wsparcie realizacji pro-
jektu kultury, jako zadania 
publicznego, na co stosow-
ną umowę z prezydentem 
miasta Krzysztofem Hil-
debrandtem podpisała Do-
minika Trusewicz - prezes 
Zarządu SChM „Cantores 
Veiherovienses”.

- Wyjeżdżamy na V Mię-
dzynarodowy Festiwal Mu-
zyki w Cieszynie, gdzie 
wystąpimy w drugiej edycji 
konkursu chóralnego. Pod-
czas występu w Cieszynie 
chcemy zaprezentować re-
pertuar w języku kaszub-
skim, w tym m.in. jedną z 

Cantoresi pojadą na Międzynarodowy Festiwal 

Ze wsparciem miasta
Dzięki wsparciu finansowemu prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, 

Chór Mieszany „Canoteres Veiherovienses” weźmie udział w piątym Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki im. prof. Józefa Świdra w Cieszynie.

pieśni Koheleta. Nasz chór, 
którym dyryguje obecnie To-
masz Chyła, liczy 35 osób. 
Spodziewamy się silnej 
konkurencji m.in. z Czech i 
Węgier, a także wielu znako-
mitych chórów z Południo-
wej Polski. W zespole panuje 
bardzo dobra atmosfera. 
Jesteśmy przygotowani na 
rywalizację na jak najwyż-
szym poziomie – mówi pre-
zes Dominika Trusewicz.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt po podpisaniu 
umowy życzył powodzenia 
wejherowski chórzystom na 
cieszyńskim festiwalu, któ-
ry odbędzie się w dniach 6-7 
grudnia 2019 roku. Fot. Urząd Miejski

Projekt „Rodzina na horyzoncie” przeprowadzony przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zajął trzecie miejsce 
w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym dla pracowników 
socjalnych. Anna Kosmalska, dyrektor wejherowskiego MOPS, 
odebrała nagrodę w Warszawie z rąk podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS Marcina 
Zielenieckiego. 

i warsztatów dla rodziców 
oraz zajęć dla dzieci pro-
wadzonych przez psycholo-
gów, doradcę finansowego, 
trenera szkoły dla rodzi-
ców, policjantów, pedagoga 
i asystentów rodziny - mówi 
dyrektor MOPS Anna Ko-
smalska.

- Gratuluję wejherowskim 
pracownikom socjalnym i 
dyrekcji ośrodka, których 
projekt został zauważony 
i nagrodzony - powiedział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Pomoc społecz-
na we współczesnym świecie 
jest niezwykle ważna i sta-
wia przed pracownikiem so-
cjalnym wiele wyzwań. To 
konieczność podejmowania 
różnych inicjatyw, wdraża-
nia skutecznych form i me-
tod działań pomocowych.

Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa podkreślił, 
że pracownicy socjalni słu-
żą swoim podopiecznym nie 
tylko radą, wsparciem, ser-
cem, ale także pobudzają do 
aktywności społecznej.

- Takim przykładem mo-
że być nasz ośrodek, którego 
zaangażowanie i kreatyw-
ność zostały wysoko oce-
nione w skali kraju - ocenił 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Pierwsze miejsce w kon-
kursie zdobył projekt „Po-
wer mama” zrealizowany 
przez GOPS w Lidzbarku 
Warmińskim, a drugie pro-
jekt „Z mamą i tatą razem 
spędzać czas” realizowany 
przez GCPR w Gorzowie w 
województwie lubuskim.

Gerard Patok we wrze-
śniu br. uczestniczył w wy-
ścigach Cyklo Kartuzy, a 
następnie w imprezie Ko-
ciewie Kołem. W paździer-
niku zmagał się na trudnej 
trasie w Sobótce w wyścigu 
o poetyckiej nazwie „Runda 
opadających liści”. 

Każdy z tych wyścigów 
w kategoriach senior 70-
80 plus, to zazwyczaj trasa 
o długości około 60-70 km. 
Takich wiekowych kolarzy 
jak pan Gerard na starcie 
bywa niewielu. W Sobótce 
było ich czterech, a G. Pa-
tok wywalczył 3. miejsce. 

Nawet jeśli przyjeżdża na 
metę jako ostatni, najważ-
niejsze jest podjęcie wyzwa-
nia, pokonanie trudności i 
dojechanie do mety. Nestor i 
pasjonata kolarstwa w trak-

Spotkanie z nestorem kolarstwa

Forma i kondycja
do pozazdroszczenia

Nestor wejherowskiego kolarstwa szosowego Gerard Patok spo-
tkał się z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildbrandtem, 
aby opowiedzieć o swoich ostatnich osiągnięciach w wyścigach 
rowerowych. Prezydent pogratulował mu sukcesów i formy.

cie jazdy na rowerze monito-
ruje elektronicznie nie tylko 
długość trasy i prędkość, ale 
również parametry zdro-
wotne, w tym tętno i dotle-
nienie, aby nie przekroczyć 
norm i zaleceń lekarskich.

- To był trudny wyścig ze 
względu na przewyższenia, 
które wyniosły 800 metrów. 
W każdej z rund, a były ich 
cztery, trzeba było wjechać 
200 metrów w górę. Grunt, 
że dałem radę - opowiada 
Gerard Patok.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt z pogratulował 
sędziwemu wejherowiani-
nowi zapału i energii, ja-
ką Gerard Patok wkłada 
w swoją życiową pasję. Na 
pamiątkę prezydent wrę-
czył kolarzowi album o 
Wejherowie oraz dyplom z 
okazji ukończenia 80. roku 
życia. Panowie umówili się 
na wspólną rowerową prze-
jażdżkę po leśnych duktach 
wiosną przyszłego roku, 
kiedy będzie cieplej. 

Fot. Urząd Miejski

Prezydent wejherowa krzysztof hildebrandt ogłasza kon-
kurs na ozdobę choinkową w wejherowie dla dzieci z klas 
I-III szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowaw-
czych w wejherowie. Prace należy dostarczyć w do 29 listo-
pada br. do urzędu Miejskiego w wejherowie - Plac jakuba 
wejhera 8, pokój nr 5.

Do wykonania ozdób choinkowych należy wykorzystać ma-
teriał wodoodporny. Każdy uczestnik konkursu może wykonać 
jedną pracę, którą należy podpisać (imię, nazwisko, szkoła, klasa). 
Ozdoby oceni Komisja powołaną przez prezydenta, a nagrody zo-
staną wręczone 6 grudnia 2019 r. na placu Jakuba Wejhera. Ozdo-
by biorące udział w konkursie, zostaną wyeksponowane w Szopce 
Bożonarodzeniowej  w okresie świątecznym. 

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski w Wejherowie, 
nr tel. 58 677 70 58.

konkurs na ozdobę 
choinkową 
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

W tegorocznej kwalifika-
cji do Starostwa Powiato-
wego wpłynęły 142 wnioski 
uczniów oraz 50 wniosków 
studentów. Warunkiem uzy-
skania stypendium są bar-
dzo dobre wyniki w nauce 
uzyskane w ostatnim roku 
szkolnym lub akademickim, 
a także co najmniej dobra 
ocena z zachowania. Dodat-
kowym kryterium jest dzia-
łalność naukowa, szkolna, 
artystyczna lub sportowa. 

- Doceniamy nie tylko do-
bre stopnie, ale także do-
datkowe działania na rzecz 
rozwoju i promocji powiatu 
wejherowskiego - powiedzia-
ła Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski. - Jesteśmy 
dumni, gdy po latach nasi 
stypendyści osiągają wyso-
kie stopnie naukowe. Jeden 
z nich jest ambasadorem, 
mamy też wielu wybitnych 
muzyków, kompozytorów, a 
także sportowców. Warto w 
nich inwestować, żeby mo-
gli rozwijać swoje talenty 
dla własnego dobra, sukce-
sów, ale też dla podnoszenia 
rangi naszego powiatu.

Stypendia Starosty wejherowskiego po raz 20.

Dla uczniów i studentów
Po raz dwudziesty Gabriela Lisius, starosta wejherowski, wręczyła stypendia zdolnym 

młodym mieszkańcom powiatu. Na podstawie rekomendacji Powiatowej Komisji Stypen-
dialnej, stypendia o łącznej wartości 90 tys. zł otrzymało 66 uczniów oraz 37 studentów. 

Stypendium Starosty 
Wejherowskiego ustano-
wione zostało przez Radę 
Powiatu Wejherowskiego 
w 2000 roku. 

W okresie 20 lat przy-
znano łącznie 430 sty-
pendiów studentom i 
935 stypendiów uczniom.  
Łączna wartość stypen-
diów wynosi 1 038 200 zł.

Od  2010 roku Stypendium Starosty Wejherowskiego 
realizowane jest w nowej formule, dostosowanej do obo-
wiązujących przepisów prawnych. Stypendium Starosty Wej-
herowskiego dla studentów może być przyznane w ramach 
pomocy materialnej studentom szkół wyższych publicznych 
i niepublicznych, którzy na stałe zamieszkują na terenie Po-
wiatu Wejherowskiego.

Z kolei  Stypendium Starosty Wejherowskiego dla uczniów 
przyznawane jest w ramach lokalnego programu wspierania 
edukacji uczniów, realizujących obowiązek nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych i na stałe zamieszkujących na terenie 
Powiatu Wejherowskiego.

Ponad milion zł Stypendia w nowej formule

Gabinet został doposażony w nowoczesny fotel denty-
styczny z wyposażeniem. Ponadto znajdują się tam do-
datkowe pomieszczenia do zajęć teoretycznych, a także do 
rozpoznawania narzędzi oraz materiałów dentystycznych.

Sprzęt zakupiony został w ramach projektu zawodowego
Prezentacja nowego sprzętu w gabinecie odbyła się w 

obecności starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz 
wicestarosty Jacka Thiela.

Gabinet dentystyczny w Powiatowym 
Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława 
Kieturakisa w Wejherowie (tzw. Medyk) 
wyposażono w nowy sprzęt.

Nowoczesny 
gabinet

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych kształci rocznie 
około 250 słuchaczy na kierunkach: 

technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka 
dziecięca, ortoptystka, technik elektroradiolog, technik 
usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, tech-
nik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, 
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, 
opiekunka środowiskowa, technik bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, opiekun osoby starszej, opiekun w domu po-
mocy społecznej, florysta , technik administracji.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami 
      (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.
powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, za-
mieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr III/P/2019, do-
tyczący nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonych do dzierżawy oraz zby-
cia w drodze darowizny.

Wykaz wywieszono w dniu 5 listopada 2019 r.
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WYDARZENIA

Celem głównym wizyty w ramach programu Erasmus 
+ „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” była job shado-
wing, czyli obserwacja pracy szkoły partnerskiej.  W ramach 
programu edukacyjnego nauczycielki z Litwy uczestniczyły 
w zajęciach lekcyjnych I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Jana III Sobieskiego. Ta szkoła była gospodarzem 
wizyty litewskich gości.

- W ramach programu Erasmus, który realizuje nasza 
szkoła, wymieniamy się kadrą nauczycielską szkół średnich 
w różnych krajach Unii Europejskiej, m.in. Litwy, Szwecji, 
Turcji, Chorwacji, Niemczech, Francji, Anglii. Nasza mło-
dzież wyjeżdża też na kursy języka angielskiego podczas 
wakacji - mówi Jadwiga Jędrej, nauczycielka historii w 
„Sobieskim”.

Nauczycielki z Litwy zwiedziły również wejherowski Ra-
tusz, podziemia klasztoru oo. franciszkanów, Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Park Miejski 
i Kalwarię Wejherowską.  W Starostwie Powiatowym spo-
tkały się ze starostą wejherowskim Gabrielą Lisius.

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie już 
po raz szósty świętowano Europejski Dzień Seniora. Powiatowa impreza z tej okazji (o 
miejskiej pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”) dostarczyła seniorom wiele radości.

Powiatowy Dzień Seniora w wejherowie

Porady i wspólna zabawa

Dla licznych gości przy-
gotowano ciekawy program 
wydarzenia. Znalazły się w 
nim m.in. porady kosme-
tyczne i stomatologiczne, 
masaże, gry i zabawy oraz 
występy artystyczne.

Najważniejsza była 
wspaniała rodzinna atmos-
fera. Było wiele okazji do 
śmiechu i radości, a także 
ruchu podczas tańca. Senio-
rzy dobrze się bawili.

W wydarzeniu udział 
wzięli słuchacze uniwer-
sytetu trzeciego wieku, 
seniorzy z domów opieki 
społecznej z terenu powia-
tu wejherowskiego i okolic. 
Z seniorami spotkał się wi-
cestarosta wejherowski Ja-
cek Thiel.

Jak przystało na Biesiadę Country, każdy z uczestników 
wystąpił w kowbojskim kapeluszu, a sala została udekoro-
wana jesiennymi darami: snopkami zbóż, krzewami i po-
lnymi kwiatami. Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer złożył 
seniorom życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych, a dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Luzinie Ewa Walczak przedstawiła program uroczy-
stości, przygotowany przez tę instytucję .

Wśród wielu był występ zespołu „Country” Pawła Bącz-
kowskiego z Poznania, wybór tancerki i tancerza Biesiady 
w stylu country, wspólne śpiewanie piosenek, zebranych w 
„Śpiewniku biesiadnym”, degustacja warzyw, owoców i ogór-
ków małosolnych ustawionych na paterach i w koszach na 
„Stole jesiennej obfitości”. 

Występ artysty i folkowa muzyka zapewnionej przez DJ 
poderwała seniorów do tańca, a zabawie nie było końca. Ten 
wieczór był z pewnością udany.

Najlepsza tancerka i tancerz w stylu country zostali ob-
darowani przez wójta Gminy Luzino prezentami w formie 
koszy dobroci, a pozostali goście, na zakończenie biesiady, 
otrzymali upominki w postaci „owocowych darów”.

w Luzinie bawili się w stylu country

jesienna biesiada seniorów

Fot. Starostwo w Wejherowie

Zdjęcia z archiwum Gminy Luzino pochodzą 
ze strony internetowej: http://luzino.eu/  

W sali „Trzy Korony” w Luzinie odbyła się 
kolejna już „Jesienna Biesiada dla Senio-
rów przy muzyce country”. W uroczystości 
wzięło udział 100 seniorów z terenu gminy. 

Fot. Leszek Spigarski

Goście z Litwy i gospodyni ich pobytu, dyrektor 
PZS nr 1 w Wejherowie (I LO) Katarzyna Bojke 
przed budynkiem Starostwa.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Program erasmus

Nauczycielki 
z Litwy 
w wejherowie

Delegacja nauczycielek z Moletai Gym-
nasium w miejscowości Maloty na Litwie, 
przyjechała do Wejherowa. Panie spotkały 
się z przedstawicielami władz powiatu wej-
herowskiego. Przyglądały się też funkcjono-
waniu wejherowskiego liceum.
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Fot. Leszek Spigarski więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Modlitwa i pamięć
1 i 2 listopada na obu wejherowskich cmentarzach odbyły się uro-

czystości religijne. Za pochowanych na tych nekropoliach zmarłych 
modlili się kapłani oraz wierni, zgromadzeni przy grobach bliskich.

Tradycyjnie w święto Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny odwiedzaliśmy cmenta-
rze, aby wspominać naszych bliskich i modlić się za nich. Na mogiłach pojawiły się kwiaty 
i znicze, a przy grobach spotykały się rodziny, tak jak co roku.

Na cmentarzu przy ul. 
3 Maja w Wejherowie, w 
przeddzień uroczysto-
ści Wszystkich Świętych, 
przedstawiciele władz 
Wejherowa, wojska i 
kombatantów, złożyli 
kwiaty na Kwaterze Żoł-
nierzy 1 Morskiego Pułku 
Strzelców oraz Kwaterze 
Sztutowiaków.

- Chcemy okazać 
hołd tym, którzy oddali 
życie za naszą wolność 
i ojczyznę - powiedział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Staramy się, 
aby te groby były zadba-
ne, bo to wyraz naszej 
wdzięczności i pamięci. 
Musimy o nich pamiętać. 

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Księdza Kanonika
Piotra Lewańczyka

Proboszcza Parafii pw.
św. Karola Boromeusza w Wejherowie

który odszedł do domu Ojca po długim zmaganiu się z ciężką chorobą, 
w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Parafii.

Żegnamy Kapłana, dbającego o rozwój duchowy i integrację mieszkańców 
oraz czynnie zaangażowanego w budowę powstającej świątyni. 

Księdza, który z olbrzymim sercem pełnił posługę kapłańską oraz z oddaniem 
służył Bogu, Kościołowi i Wiernym. Człowieka, który obdarzał mieszkańców 

Wejherowa swoją miłością, dobrem, mądrością i który 
pozostanie w sercach wiernych Grodu Wejhera na zawsze.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
Kapłanom oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze Współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

K O N D O L E N C J E

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pani Janiny Pustelnik
z domu Piwnicka

 
społeczniczki i wieloletniej opiekunki 

Kapliczki Matki Bożej Królowej
w Wejherowie Śmiechowie.

 
Bliskim śp. Janiny Pustelnik 

wyrazy współczucia
 

składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogusław Suwara
Sekretarz

Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E
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KULTURA, HISTORIA

Podczas wernisażu liczni goście wysłucha-
li koncertu fortepianowego w wykonaniu Ta-
deusza Głuchowskiego. Alojzego Reutera 
wspominał ks. Marian Dettlaff - proboszcz 
parafii św. Leona Wielkiego oraz Wojciech 
Rybakowski - reżyser, animator kultury. 

Prace Alojzego Reutera możemy zobaczyć 
w Gdańsku, Fromborku, Pelpinie i wielu in-
nych miastach, a w Wejherowie jego dzie-
łem są m.in.: epitafium Jakuba Wejhera 
w klasztorze franciszkańskim, krzyż w re-
fektarzu klasztornym, ramę feretronu z ob-
razem Matki Bożej Wejherowskiej, rzeźby 
łotrów w Kaplicy Trzeciego Upadku na Kal-
warii Wejherowskiej, feretrony w kościele 
p.w. Świętej Trójcy, rzeźby Matki Boskiej 
Fatimskiej i Pietę na ołtarzu w kościele p.w. 
św. Stanisława Kostki, rzeźbę Matki Bożej 
Wejherowskiej oraz płaskorzeźby w bocz-
nych ołtarzach w kościele p.w. św. Leona 
Wielkiego. W jego dorobku znajduje się tak-
że mnóstwo mniejszych prac: płaskorzeźb, 
postaci ludzkich i zwierzęcych, scen rodza-
jowych a nawet przedmiotów użytkowych.

Wirtuoz drewna, mistrz rzeźbiarki, zna-
komity snycerz i mistrz intersji, był także 
(a może przede wszystkim) konserwatorem 
zabytków. Tytuł mistrza rzeźbiarskiego 
uzyskał w znanym zakładzie rzeźbiarskim 
Edmunda Deringa w 1949 roku. Od 1952 
roku, przez 32 lata A. Reuter był zatrudnio-
ny w Pracowniach Konserwacji Zabytków 
w Gdańsku.

Liczne zabytki na Pomorzu zawdzięczają 
mu „drugie życie”. Wejherowianin pracował 
przy rekonstrukcji Ratusza Głównomiejskie-

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
otwarto wystawę pt. „Drzewo życia artysty”, poświęconą Alojze-
mu Reuterowi, wybitnemu artyście rzeźbiarzowi, zasłużonemu dla 
Wejherowa i Pomorza. Dorobek nieżyjącego od 16 lat artysty jest 
imponujący, a przybliża go nieco ekspozycja w pałacu.

Alojzy Reuter - wirtuoz rzeźby

Drzewo życia artysty

go i Dworu Artusa w Gdańsku, a także przy 
restauracji Sali Tronowej Zamku Królew-
skiego w Warszawie.

Doskonale, że mieszkańcom miasta i po-
wiatu przypomniano tę postać. Jak pod-
kreślił dyrektor Muzeum Tomasz Fopke, 
ogromny wkład w zorganizowanie wystawy 
miała córka artysty - Elżbieta Paschke.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa Fot. Leszek Spigarski

Na uroczystość zorgani-
zowaną przez Urząd Gminy 
Luzino przybyli: ks. prof. dr 
hab. Marcin Hintz - biskup 
Diecezji Pomorsko-Wielko-
polskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, ks. 
kanonik Waldemar Waluk 
- proboszcz parafii pw. Świę-
tego Wawrzyńca w Luzinie 
oraz Władysław Halk - ini-
cjator wydarzenia i sponsor 
krzyża na cmentarzu. Nie 
zabrakło gminnych i powia-
towych samorządowców. 
Obecni byli również: nadle-
śniczy Nadleśnictwa Strze-
bielino z siedzibą w Luzinie 
Mariusz Kaliszewski, 
podleśniczy Leśnictwa Le-
obór (leśnictwo to obejmuje 
teren cmentarza w Barło-
minie) Piotr Lisiński, któ-
ry pełnił wartę honorową w 
mundurze Wojska Polskiego 
z 1939 r., Andrzej Janusz 
- autor książki pt. „Żelewscy 
w cieniu von den Bacha”, dy-
rektorzy szkół i przedszko-
la, przedstawiciele OSP w 
Luzinie, krewni Rodziny 
Żelewskich oraz  delegacja 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Jana Twardowskiego w 
Barłominie.

Na terenie XIX-wiecznego cmentarza w Barłominie (gmina Lu-
zino) odbyła się uroczystość związana z przywróceniem pamięci 
i szacunku dla pochowanych tam członków rodziny Żelewskich 
herbu Brochwicz oraz kolejnych właścicieli majątku Barłomino, 
wyznania ewangelickiego i katolickiego.

uroczystość w Barłominie 

Szacunek dla historii 
i ludzi, którzy ją tworzyli

Kamień, upamiętniający 
pochówek Rodziny Żelew-
skich, który na mocy uchwały 
Rady Gminy Luzino ufundo-
wała Gmina Luzino, odsło-
nili: wójt Jarosław Wejer, 
przewodniczący Rady Bar-
tłomiej Formela, Włady-
sław Halk, biskup Marcin 
Hintz oraz ks. proboszcz 
Waldemar Waluk, który 
również poświęcił krzyż oraz 
pomodlił się za zmarłych. Z 
kolei biskup Marcin Hintz, 
zgodnie z tradycją ewange-
licką wspomniał o spoczy-
wających na barłomińskiej 
nekropolii (luteranie nie mo-
dlą się za zmarłych, a modlą 
się o żyjących, wspominając 
umarłych).

Druga część uroczystości 
pod hasłem „Z szacunku do 
minionych pokoleń” odbyła 
się w Szkole Podstawowej w 
Barłominie, gdzie zaprezen-
towano wystawę fotografii i 
obrazów dotyczących dzia-
łalności rodu Żelewskich 
oraz Barłomina. Głos za-
brali m.in.: Andrzej Janusz 
oraz krewni rodziny Żelew-
skich z Barłomina, którzy 
przyjechali m.in. z Poznania, 
Gdańska czy Wejherowa. 

Goście nie kryli wzruszenia 
i zadowolenia ze zorganizo-
wanej uroczystości.

„Płynie dzień za dniem, 
tak szybko mija czas, Ta hi-
storia dzisiaj tak zadziwia 
nas, Na boisku pałac, obok 
szkoła ta, To jest nasza pa-
mięć, to Ojczyzna ma” - to 
fragment piosenki wyko-
nanej przez uczniów SP w 
Barłominie w części arty-
stycznej.  Te słowa podkre-
ślają szacunek do historii i 
lokalnej tożsamości, pielę-
gnowanej w szkole, w miej-
scowości Barłomino i w 
gminie Luzino. 
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Odcinek realizowany mię-
dzy Szemudem a istniejącą 
drogą ekspresową S6 - Ob-
wodnicą Trójmiasta - bę-
dzie miał ok. 22 km trasy 
zasadniczej wraz z trzema 
węzłami w Koleczkowie, w 
Chwaszczynie i Gdyni Wiel-
kim Kacku. Trasa będzie 
miała po dwa pasy ruchu w 
każdym kierunku i pas awa-
ryjny, a na odcinku Chwasz-
czyno - Gdynia Wielki Kack 
oraz na odcinku Obwodnicy 
Trójmiasta w obrębie węzła 
Gdynia Wielki Kack będą po 
trzy pasy na długości ok. 2,9 
km. Oprócz drogi ekspreso-
wej zbudowanych zostanie 
ponad 12 km dróg lokalnych 
i 15 km dróg zapewniających 
dojazd do nieruchomości, po-

kolejna zgoda dla Trasy kaszubskiej

Rozpoczynają 
kolejny odcinek

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wydał zgodę na budowę 
kolejnego odcinka trasy S6 między Szemudem a Gdynią. Dzięki 
temu rozpocznie się budowa kolejnego, ponad ośmiokilometrowe-
go odcinka trasy S6. Prace ziemne na pierwszym odcinku z Chwa-
sczyna do Szemuda już się rozpoczęły.

zbawionych dostępu do dro-
gi publicznej przez budowę 
drogi ekspresowej. Powsta-
ną także drogi do obsługi 
trasy, a także dwa miejsca 
obsługi podróżnych. Łącznie 
na nowej trasie powstaną 34 
obiekty inżynierskie: mosty, 
estakady, 22 wiadukty, dwa 
przejścia podziemne i kładki 
dla pieszych.

Miesiąc wcześniej, na 
mocy decyzji wojewody, po-
zytywnie zaopiniowano re-
alizację połączenia nową 
trasą miejscowości Szemud i 
Chwaszczyno. Budowa trasy 
S6, która ma docelowo połą-
czyć Szczecin z Trójmiastem, 
została ujęta w rządowym 
„Programie Budowy Dróg 
Krajowych”. Teraz na wyda-

nie pozytywnych decyzji wo-
jewody czekają odcinki S6 z 
Bożegopola Wielkiego do Lu-
zina oraz z Luzina do Szemu-
da. Prawdopodobnie nastąpi 
jeszcze w tym roku. Budowa 
Trasy Kaszubskiej na odcin-
ku Bożepole Wielkie - Gdy-
nia Wielki Kack pochłonie 
ok. 1,5 miliarda złotych.

Tymczasem, jak mozna 
przeczytać na stronie inter-
netowej gminy Szemud, wy-
konawca odcinka drugiego 
trasy S6, biegnącego przez 
teren tej gminy - firma PO-
LAQUA rozpoczął już prace 
ziemne. Roboty trwają na 
odcinku od granicy z gminą 
Żukowo (od Chwaszczyna) 
do ul. Obrońców Szemuda w 
Szemudzie.

Jubileusz był okazją do 
spotkania obecnych i daw-
nych członków chóru i kon-
certu jubileuszowego, w 
którym zaprezentowano 
premierowe wykonania. 
Koncert galowy poprowa-
dził dyrygent chóru Tomasz 
Fopke, a akompaniowali 

Zdjecie ze strony Gminy Luzino

Luzino. jubileusz chóru

Lutnia śpiewa od 25 lat
Chór Lutnia z Luzina obchodzi jubileusz 25-lecia działalności 

artystycznej. Z tej okazji odbyła się msza św. w kościele pw. św. 
Wawrzyńca oraz uroczyste spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Profesora Gerarda Labudy. 

chórowi pianista Marian 
Benedyka oraz akordeoni-
sta Wojciech Złoch. 

Rada Gminy Luzino nada-
ła tytuł „Zasłużony dla Gmi-
ny”, a wójt Jarosław Wejer 
wręczył statuetki Chórowi 
„Lutnia” oraz chórzystom, 
którzy należą do zespołu od 

początku: Teodorze Bliź-
niuk, Stefanowi Doerin-
gowi, Danucie Klocka, 
Janinie Kobieli, Jadwidze 
Labudda, Mieczysławowi 
Labudda, Stanisławowi 
Perszonowi i Małgorzacie 
Pobłockiej.

Odznaki gdańskiego od-
działu Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, I II i 
III stopnia otrzymali: An-
na Klein, Wojciech Klein, 
Stanisław Klein, Bernard 
Michałka, Henryka Szpi-
ca, Bogumiła Brzezińska, 
Paweł Dampc, Maria Ga-
jowska, Alicja Klinkosz, 
Dorota Kotłowska, Ewa 
Tempska, Zygmunt Brze-
ziński, Zofia Mielke i Ry-
szard Tobias oraz działacze 
na rzecz kultury: Maria 
Krośnicka i Jarosław We-
jer. Dyplomy uznania tra-
fiły do Mikołaja Wilczka 
oraz Alicji Dampc.

Przez 25 lat działalności 
Chór „Lutnia” zaśpiewał 
blisko 300 utworów, liczy 
33 członków, ale przewinęło 
się przez niego ponad 50 pa-
sjonatów muzyki. Chórem 
od 19 lat dyryguje Toma-
sza Fopke, ale wcześniej 
dyrygentami byli: Jerzy 
Szóstakowski, Anna Ko-
sik i Bernadeta Benkow-
ska. Prezesami chóru byli: 
śp. Franciszek Okuń oraz 
Stanisław Perszon oraz 
Alicja Hinz.

koncert w Choczewie

Nie zabrakło 
otwartych ser

Organizatorzy, wśród 
których są:  Zespół Szkol-
no-Przedszkolny im. Unii 
Europejskiej w Chocze-
wie, Urząd Gminy Chocze-
wo oraz Stowarzyszenie 
Rodzina Kolpinga Sasino, 
nie kryją radości z efektów 
zbiórki społecznej.

- To prawda, że kurz po 
katastrofie opadł, ale to co 

Ponad 46 tysięcy złotych zebrano pod-
czas koncertu charytatywnego „Wybudu-
jemy wieżę otwartych serc” w Choczewie 
27 października. Ludzie o otwartych ser-
cach odpowiedzieli na apel o pomoc dla 
czterech rodzin poszkodowanych w kata-
strofie budowlanej 9 września br.

się tutaj wydarzyło przero-
sło nasze najśmielsze oczeki-
wania - czytamy na profilu 
facebookowym Gminy Cho-
czewo. - Możemy być dumni, 
że wspólnie wybudowaliśmy 
wieżę otwartych serc, a co 
najważniejsze odbudowali-
śmy w wielu sercach nadzie-
ję na lepsze jutro. Wszystkim 
zaangażowanym w orga-

nizację koncertu oraz jego 
uczestnikom dziękujemy, 
że byliście z nami, wspie-
raliście, współpracowaliście 
i dzięki waszym wielkim 
sercom, przedsięwzięcie 
przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dziękujemy!

Zdjecia pochodzą z profi-
lu na facebooku Gminy Cho-
czewo. Więcej zdjęć na:

https://www.facebook.
com/urzadgminychoczewo/
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OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gm. Łęczyce

 Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
LV/43/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 
Kaczkowo, gm. Łęczyce oraz uchwały nr LX/69/2018 rady Gminy Łęczyce z dnia 20 sierpnia 
2018r. w sprawie zmiany załącznika graficznego nr 1 do uchwały Nr LV/43/2018 Rady Gminy 
Łęczyce z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gm. Łęczyce.

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gm. Łęczyce 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 15.11.2019r. do 06.12.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 
84-218 Łęczyce, pokój nr 8 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 14:00.

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.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planu miejscowego odbędzie się w dniu 
02.12.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce w sali posiedzeń 
o godz. 14:00.

 
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 po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2019r. 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 

O G Ł O S Z E N I E

RIR.6721.5.2018.KMa                        Łęczyce, 07.11.2019r.

Galę otworzyła dyrektor 
Gminnej Instytucji Kultu-
ry i Biblioteki w Łęczycach 
z siedzibą w Strzebielinie - 
Hanna Mancewicz, a pre-
zentacje na scenie rozpoczęli 
uczniowie  Szkoły Podstawo-
wej w Bożympolu Wielkim - 
wystąpił szkolny Chór Bel 
Canto, grupa taneczna, za-
śpiewała Amelia Cebula, 
a na na instrumentach dę-
tych zagrał Adam Herta. 
Następnie wystąpiła grupa 
„Teatralnie Zakręceni” 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Strzebielinie 

W październiku w Kisewie odbyła się coroczna GALA, czyli 
Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Łęczyce. To by-
ło dziewiąte spotkanie młodych i utalentowanych mieszkańców 
gminy, którzy zaprezentowali wspaniałe umiejętności muzycz-
ne, wokalne, taneczne i aktorskie.

i grająca na keyboardzie 
Tatiana Orłowska z Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Łęczycach. Tę samą 
szkołę reprezentował ze-
spół „Śpiewające Brzdą-
ce” oraz grupa starszych 
uczniów z piosenką „Możesz 
wszystko”. 

Kolejne na scenie pojawi-
ły się Klaudia Staniszew-
ska oraz Patrycja Dampc, 
a następnie widzowie obej-
rzeli spektakl w wykonaniu 
zespołu Mario Team z ZSP 
w Strzebielinie. Piosenkę 
„Want to be” zaprezentowa-

ła Agata Szwichtenberg 
z ZSP Łęczyce, a Kacper 
Klawikowski pięknie za-
grał trąbce. 

Z okazji październikowe-
go Dnia Papieskiego pre-
zentacje zakończyła pieśń 
„Barka” oraz taniecu do 
„Raduje się dusza ma” w 
wykonaniu Arki Tediego 
z Zespołu Kształcenia i Wy-
chowania w Rozłazinie.

Wszystkim uczniom. ich 
nauczycielom i innym oso-
bom, które przygotowały 
młodych artystów należą się 
gratulacje i podziękowania.

Prezentacja telentów w kisewie, w gminie Łęczyce

uczniowie na scenie

Zdjecie z archiwum Gminnej Instytycji Kultury i Biblioteki w Łęczycach.

Tę sportową imprezę wyróżnia wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych po zakończonych biegach. W tym roku im-
prezie towarzyszyć będzie zbiórka na rzecz Schroniska dla 
Zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce. Zwierzęta potrzebu-
ją naszej pomocy zwłaszcza na progu zimy. Koce, ręczniki, 
miski ze stali nierdzewnej, smycze, środki czystości, a także 
karma dla zwierząt będzie zbierana przy świetlicy wiejskiej 
w Dzięcielcu podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej.

Bieg odbędzie się na dystansie 5 km. Zaplanowano też 
Marsz Nordic Walking na 5-kilometrowej trasie. Miejscem 
zbiórki będzie teren 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 - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Szczegóły na stronie: http://gik-leczyce.pl/2019/09/25/

bieg-patriotow-dziecielec-09-11-2019/

w gminie Łęczyce

Bieg Patriotów
III Bieg Patriotów w gminie Łęczyce odbę-

dzie się 9 listopada br. w Dzięcielcu. Trwają 
zapisy chętnych. Podczas imprezy odbędzie 
się wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych oraz zbiórka na rzecz zwierząt.

w Powiatowej Bibliotece w wejherowie

wieczór poezji
Patriotyczny wieczór poezji odbędzie się jutro 8 listopada w Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.

To kolejne spotkanie z poezją w tej placówce przy ul. Dworcowej 7. Tym razem, z racji 
zbliżającego się Święta Niepodległości usłyszymy poezję patriotyczną. 

Początek spotkania zaplanowano o godz. 17.00 w czytelni.
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W tym roku spośród około 300 kan-
dydatów, do Rady powołano 32 osoby 
z całej Polski. Z każdego wojewódz-
twa nominowano do Rady dwie oso-
by - członka rady i jego zastępcę. M. 
Syposz został członkiem Rady, dzięki 
czemu w czasie posiedzeń będzie mógł 
brać udział w głosowaniu. 

- To dla mnie wielkie wyróżnienie,  
jak również duża odpowiedzialność za 
oddany głos - mówi Mateusz Syposz. - 
Chcę działać na rzecz młodzieży, aby 
młodzi ludzie mogli realizować swoje 
plany, rozwijać swoje zainteresowa-
nia. Mam nadzieję, że będę miał na 
to wpływ. Będę się starał jak najlepiej 
reprezentować województwo pomorskie 
w Radzie Dzieci i Młodzieży. 

Mateusz Syposz jest aktywny i 
może się pochwalić sporymi doświad-
czeniami. Byłem posłem XXV sesji Sej-
mu Dzieci i Młodzieży, podczas której 
zabrał głos. Dzięki działalności spo-
łecznej został również zauważony w 
Ogólnopolskiej Federacji Młodych, w 
której pełni funkcję komisarza woje-
wództwa pomorskiego oraz powiatu 
wejherowskiego. Jest członkiem Kole-
gium Służby Publicznej Fundacji Służ-
by Niepodległej, a niedługo rozpocznie  
kadencję w Młodzieżowej Radzie Po-
wiatu Wejherowskiego. W szkole jest 
członkiem Samorządu Uczniowskiego, 
a także szkolnym fotografem. 

Mateusz Syposz, uczeń Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie został 
powołany przez ministra Dariusza Piontkowskiego do Rady 
Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. 
Do zadań tej instytucji należy m.in. opiniowanie projektów 
ustaw i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. 

Mateusz Syposz jest uczniem drugiej 
klasy technikum o profilu technik au-
tomatyk, z rozszerzoną matematyką i 
fizyką. Poza szkołą interesuje się mon-
towaniem filmów, aktorstwem, muzyką, 
polityką i fotografią. 

- Uwielbiam jeździć na rowerze, pły-
wać, grać w piłkę nożną. Lubię też po-
rozmawiać ze znajomymi, posłuchać 
muzyki, no i robić zdjęcia - mówi Ma-
teusz, któremu życzymy sukcesów.

Reprezentuje województwo pomorskie

uczeń „elektryka”
wyróżniony

W klasyfikacji generalnej 
turnieju pierwsze miejsce zaję-
ła drużyna Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 2 w Wejherowie w 
składzie: Magdalena Klawi-
kowska, Paweł Dopke i Ra-
fał Styn (na zdjęciu obok). 

Na drugim miejscu upla-
sowała się drużyna Zespołu 
Szkół Technicznych w Kar-
tuzach, a trzecie miejsce 
przypadło Zespołowi Szkół 
Energetycznych w Gdańsku. 
W rywalizacji wzięło udział 
sześć trzyosobowych dru-
żyn, reprezentujących sześć 
szkół z naszego województwa, 
kształcących techników elek-
tryków. Turniej składał się z 
części teoretycznej oraz części 
praktycznej. W drugiej części 
uczestnicy wykonywali zada-
nie zawodowe, polegające na 
montażu układu sterowania 
stycznikowego oraz demon-
strowali sposób udzielania 
pierwszej pomocy osobie po-
szkodowanej w wyniku pora-
żenia prądem elektrycznym. 

Wśród organizatorów i za-
proszonych gości znaleźli się: 
Andrzej Kuczyński - wice-

Mistrzowie wiedzy i umiejętności

Najlepsi wejherowianie
W nowym kompleksie siedmiu pracowni zawodowych wejherowskie-

go „Elektryka” odbyła się XIII Edycja Międzyszkolnego Turnieju Szkół 
Elektrycznych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
o/Gdańsk dla uczniów elektrycznych szkół technicznych. Najlepsi w ry-
walizacji okazali się gospodarze, czyli drużyna z Wejherowa. Brawo!

prezes ds. kontaktów statuto-
wych SEP o/Gdańsk, Marek 
Rusin - koordynator ds. kon-
taktów ze szkołami średnimi 
SEP o/Gdańsk, Michał Dzie-
nisz - prezes Koła Terenowe-
go SEP nr 117 w Wejherowie, 
Bogdan Czupryński - wielo-
letni prezes tego Koła, Marek 
Hartwig - członek Zarządu 

Koła nr 117 i Jarosław Wi-
żyn-Jastrzebski - kierownik 
szkolenia w „Elektryku”. 

Marek Hartwig - właści-
ciel firmy M.H. Tech z Dą-
brówki i Marek Baranowski 
- właściciel firmy MARTON z 
Gdyni, dostarczyli materiały 
potrzebne do wykonania zada-
nia zawodowego.

Kolejne miejsca zajęły drużyny: PZS nr 1 w Wejherowie, PZS nr 3 w Wejherowie, 
PZS nr 2 w Rumi, PZS nr 4 w Wejherowie i PZS nr 1 w Rumi.

Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone medalami oraz dyploma-
mi, które wręczał organizator zawodów - Adriana Bychowska. Sędzią głównym był 
Zdzisław Pelowski. 

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wycho-
wawczych w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie.

Powiatowa Licealiada

Szachy drużynowe
W Powiatowej Licealiadzie w Szachach Drużynowych rozegra-

nej w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie zwyciężyła 
ekipa z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. W rywalizacji wzięło 
udział ponad 20 zawodników z powiatu wejherowskiego. 

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności 
recytatorskich, a przede wszystkim uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs odbędzie się 18 listopada 2019 roku od godz. 10.00 i będzie miał formę prezentacji 
jednego dowolnego patriotycznego utworu poetyckiego. 

Wejherowska biblioteka prosi dyrekcje szkół podstawowych o wytypowanie do konkursu 
reprezentantów - po dwóch uczniów z klas IV-V oraz z klas VI-VIII. Wypełnione formularze 
zgłoszeniowe należy kierować drogą mailową na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.
pl lub przekazać osobiście w siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie do dnia 
13 listopada 2019 roku. 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować pod nr telefonu 58 677 65 76. 
Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, kultura sło-

wa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny. Szczególnie nagradzany będzie dobór repertuaru i 
prezentacja mniej znanych utworów literackich. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rze-
czowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy-podziękowania.

konkurs recytatorski 

„Strofy o Ojczyźnie”
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza uczniów klas IV-

-VIII z calego powiatu do udziału w konkursie recytatorskim „Strofy o 
Ojczyźnie”. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada.
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CIEKAWE PODRÓŻE

Uczestnicy wycieczki 
zwiedzili mnóstwo cieka-
wych miejsc. 

Wojsko i morze
W Kołobrzegu zobaczyli 

m.in. Muzeum Oręża Pol-
skiego z bogatą kolekcją 
mundurów i sprzętu Wojska 
Polskiego. Odwiedzili także 
zabytkowy ratusz i imponu-
jącą katedrę. Podczas spa-
ceru wzdłuż ujścia Parsęty 
do morza i po bulwarze nad-
morskim pozowali do zdjęć 
przy latarni morskiej i po-
mniku zaślubin z morzem. 
Uwagę podróżników zwrócił 
pomnik kontradmirała Sta-
nisława Mieszkowskiego, 
byłego dowódcy Floty, któ-
ry po sfingowanym procesie 
stalinowskim, został skaza-
ny na śmierć w 1952 roku.  
Odwiedzili też Ogrody Hor-
tulus w Dobrzycy.

Królewska 
rezydencja
W Poczdamie seniorzy 

zwiedzili zespół parkowo-
-pałacowy Sanssouci, daw-
ną letnią rezydencję królów 
Prus i Brandenburgii, gdzie 
na obszarze blisko 300 ha 
znajduje się 7 pałaców i 
ponad 72 km ścieżek par-
kowych. Odwiedzili Pałac 
Cecilienhof, gdzie w dniach 
17 lipca-2 sierpnia 1945 ro-

kombatanci i słuchacze wuTw wyruszyli śladem ciekawych historycznych miejsc 

Aktywni seniorzy podróżują
Z podróży historycznej do Kołobrzegu, Poczdamu, Berlina i 

Szczecina, w ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia”, powrócili 
członkowie wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojen-
nych RP oraz seniorzy ze Stowarzyszenia Wejherowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

ku obradowała Konferencja 
Poczdamska. 

Tego samego dnia uczest-
nicy wyprawy dojechali do 
Berlina, aby pospacerować 
w okolicach Bramy Bran-
denburskiej i Reichstagu. 
Byli też świadkami manife-
stacji Syryjczyków przeciw 
wojnie.  

Szczecin stary
i nowoczesny
Niezwykle atrakcyjnym 

punktem programu podróży 
okazała się wizyta w Szcze-
cinie, gdzie kombatanci i 
seniorzy odwiedzili m.in. 
Zamek Książąt Pomor-
skich, spacerowali po Wa-
łach Chrobrego i zwiedzili 
nowoczesną Filharmonię 
Szczecińską. Wiele przy-
jemnych wrażeń przyniósł 
też spacer głównymi ulicami 
Szczecina, gdzie można było 
zajrzeć do atrakcyjnej gale-
rii handlowej czy na Szcze-
ciński Oktoberfest. 

W drodze powrotnej by-
ła okazja poznać centrum 
Koszalina i zobaczyć pobli-
ską Górę Chełmską, gdzie 
za środki unijne powstaje 
Sanktuarium Matki Bożej 
Trójprzedziwnej.

- Wycieczka w miłym to-
warzystwie bardzo mi się 
podobała. Nasz przewodnik 

Henryk Połchowski  przeka-
zał nam wiele cennych infor-
macji. Spośród wszystkich 
atrakcji najbardziej spodo-
bał mi się Szczecin. Daw-
no nie byłam w Szczecinie i 
dostrzegłam w tym mieście 
wiele zmian na plus - mówi  
Roma Jędrzejewska.

- Mieliśmy super-zakwa-
terowanie, super-jedzenie i 
piękny program wycieczki. 
Zwiedziliśmy wiele cieka-
wych miejsc, ważnych dla 
historii - dodaje Ewa Ko-
zakiewicz.

Dzięki wsparciu
Ta atrakcyjna i interesu-

jąca podróż historyczna, by-
ła możliwa dzięki wparciu 
samorządowców, zwłaszcza 
Starosty Wejherowskiego i 
Wójta Gminy Wejherowo. 
Uczestnicy podróży składa-
ją też podziękowania Prezy-
dentowi Miasta Wejherowa, 
a także sponsorom prywat-
nym: Joannie Stachowiak, 
Rafałowi Szlasowi, Stani-
sławowi Wójcikowi i Eu-
geniuszowi Konkolowi. Za 
bezpieczną podróż podzię-
kowania należą się też kie-
rowcy Panu Romanowi.

Głównym organizatorem 
podróży był Rafał Miszke - 
wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu ZIW RP w Wejherowie.

Zachwycający zespół parkowo-pałacowy Sanssouci w Poczdamie.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, a poniżej Wały Chrobrego.

Wejherowianie w Berlinie.
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W pierwszej części spotkania gra toczyła się dość wyrów-
nanie. Gospodarze i goście mieli okazje do zdobycia bramek, 
ale w obydwu drużynach świetnie spisywali się bramkarze. 
Pod koniec pierwszej połowy wyraźnie wzrosła przewaga 
dolnoślązaków, którą udokumentowali pierwszą bramką. 

Druga część rozpoczęła się od niewykorzystanej „setki” 
Gryfa, a potem przez wejherowian przetoczył się istny tajfun 
polkowiczan. Ruszyli z takim impetem, że wejherowianie 
tylko patrzyli, jak padają kolejne gole. W 82. minucie padła 
czwarta bramka, a tuż przed końcem meczu padł piąty gol.

Gryf Wejherowo: Ferra, Gęsior, Lisiecki, Sikorski, He-
bel, Goerke, Sławek, Czychanowski, Burkhardt, Szewczyk, 
Nowicki.

Piłka nożna w wejherowie

gryf przegrał 0:5
Rywalem Gryfa Wejherowo w wyjaz-

dowym spotkaniu był Górnik Polkowice. 
Piłkarze z Dolnego Śląska „rozstrzelali” 
wejherowian 5:0.

W Luzinie rozegrano turniej tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Luzino, Jarosława Wejera. Po ponad trzygo-
dzinnej rywalizacji, w której rozegrano wiele zaciętych i wy-
równanych pojedynków wyłoniono zwycięzców. 

W kategorii mężczyzn najlepszym okazał się Marek Ry-
baczek, a w kategorii kobiet Katarzyna Płotka. Organiza-
torem i sędzią głównym zawodów był Waldemar Płotka 
oraz GOSRiT Luzino i Kaszubskie Towarzystwo Sporto-
wo-Kulturalne.

Tenis stołowy w Luzinie

O Puchar wójta

Wśród młodszych dziew-
cząt wygrała reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Bo-
janie, a  kategorii chłop-
ców Szkoła Podstawowa nr 
4 w Redzie. W Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej (rocz-
nik 2005-2006) zwyciężyły 
dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Redzie oaz 
chłopcy ze Szkoły Podsta-
wowej w Gowinie. 

Licealiadę wśród dziew-
cząt i chłopców wygrała 
ekipa Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 4 w Wejherowie. 

Dziewczęta z PZS nr 4 
wzięły udział w Finale Ogól-
nopolskim 10x1000m w Ol-
szynie w woj. dolnośląskim, 
gdzie zajęły szóstą pozycję. 

W historii „Samochodów-
ki” to drugi start na pozio-
mie ogólnokrajowym. Dwa 
lata temu podopieczne Ma-
rii Maj-Roksz , utytułowanej 
biegaczki, a obecnie trenerki 
lekkiej atletyki, wywalczyły 
czwartą lokatę. 

Biegi przełajowe w Redzie i w Olszynie

Szkolne sztafety
W Redzie rozegrano Powiatowe Igrzyska Dzieci, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkol-

nej oraz Powiatową Licealiadę w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W rywalizacji wzię-
ło udział ponad 500 zawodników i zawodniczek. Zwyciężczynie Licealiady reprezentowały 
powiat w ogólnopolskich zawodach w Olszynie na Dolnym Śląsku.

Drużyna biegaczek z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie. 
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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

O G Ł O S Z E N I E

Do rywalizacji przystąpi-
ło ponad 120 młodych kara-
teków z Wejherowa i okolic, 
a także z Rumi i Lęborka. 
Patronat Honorowy nad 
zawodami objął prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, a w rozpoczęciu 
turnieju i wręczaniu nagród 
uczestniczył m.in. zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

- Karate z każdym rokiem 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród 
dzieci, nie tylko w Polsce, 
ale również w Wejherowie. 
W dzisiejszych czasach wej-
herowska młodzież zamiast 
siedzieć przed komputerem 
preferuje aktywność fizycz-
ną - powiedział zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz. 

Organizatorem zawodów 
było Stowarzyszenie Spor-
tów Walki i Lekkiej Atletyki 
w Wejherowie.

Shotokan w gowinie

Turniej karate
Ponad 120 dzieci wzięło udział w Ligo-

wym Dziecięcym Turnieju Shotokan, który 
odbył się w hali sportowej w Szkole Podsta-
wowej w Gowinie. 

- Po raz kolejny zorga-
nizowaliśmy zawody prze-
znaczone typowo dla dzieci. 
Wszystkie konkurencje były 
dopasowane do ich możli-
wości, predyspozycji i wieku. 
Poza konkurencjami młodzi 
karatecy rywalizowali w za-
wodach przeznaczonych dla 
dzieci, które dopiero rozpo-
czynają swoją przygodę z 
tym sportem. Dla zaawan-
sowanych odbyły się zawody 
w konkurencjach kihon, kata 
i kumite - wyjaśnił Rudolf 
Simenak ze Stowarzysze-
nia Sportów Walki i Lekkiej 
Atletyki w Wejherowie.

Uczestnicy zawodów 
otrzymali słodkie upomin-
ki, a zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii i konkurencji 
zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi medalami i pucha-
rami.  Więcej informacji oraz 
wyniki na stronie: 

http://karateshotokan-
wejherowo.pl/.

W meczu w Luzinie w 
pierwszej połowie gra była 
raczej wyrównana. W pierw-
szej części padły dwa gole, a 
w drugiej luzinianie całko-
wicie opanowali pole gry i 
strzelili kolejne trzy bramki. 
Pod koniec spotkania padła 
honorowa bramka dla gości. 

Mecz w Karsinie był poje-
dynkiem do „jednej bramki”, 
a Wikęd mógł się pokusić o 
strzelenie kolejnych goli. Po 
tych zwycięstwach zespół 
zajmuje 9. miejsce w ligowej 
tabeli. 

Kolejne spotkanie Wikęd 
rozegra u siebie, w niedzielę 
10 listopada, z Cartusią Kar-
tuzy o godz. 13.30.

Piłka nożna

Ostre 
strzelania

Czwartoligowy Wi-
kęd Luzino na wła-
snym boisku rozgromił 
Powiśle Dzierzgoń 5:1, 
a w Karsinie miejsco-
wą Gwiazdę aż 6:1. 
Zawodnicy oprócz wy-
jątkowej skuteczności,  
pokazali chęć do walki.
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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

O G Ł O S Z E N I E

ADMINISTRATOR
NIeRuChOMOŚCI

Reprezentacja SP w Bolszewie była jednocześnie repre-
zentacją powiatu wejherowskiego. 

Po zaciętych meczach i pięknej walce zdobyli srebrny me-
dal wśród chłopców, a brązowy medal wśród dziewcząt. Do 
„złotego” sukcesu brakowało niewiele. 

Gratulacje należą się: Oliwi Czepik, Oliwi Wiczling, Aga-
cie Kujawskiej, Pawłowi Reiterowi, Norbertowi Szczypio-
rowi i Szymonowi Nawrockiemu. Opiekunem drużyn jest 
Joanna Syska.

Medalie zdobyła ekipa w składzie: Krzysztof Jurkiewicz, 
Marek Uziałko, Bogusław Kuma, Jan Kiedrowicz, Tadeusz 
Panek, Adam Hebel i grający trener Zygmunt Wielecki. In-
dywidualnie w szachach błyskawicznych drugą pozycję zajął 
Krzysztof Jurkiewicz. a trzecią Marek Uziałko.

Pozostali zawodnicy zajęli miejsca: Bogusław Kuma - 4, 
Zygmunt Wielecki - 9, Tadeusz Panek - 14. W klasyfikacji 
drużynowej (3 najlepszych zawodników drużyny) zwyciężył 
ISS „Start” Wejherowo. W kat. „otwartej” zwyciężył Jan Kie-
drowicz z ISS „Start”.

W kategorii szachów szybkich indywidulanie trzeci był 
Marek Uziałko z ISS „Start” Wejherowo, czwarty Bogusław 
Kuma, piąty Zygmunt Wielecki, jedenasty Tadeusz Panek, 
[iętnasty Adam Hebel, a szesnasty Krzysztof Jurkiewicz. 
Drużynowo zwyciężyła ekipa ISS „Start” Wejherowo. W 
indywidualnej kat. „Otwartej” zwyciężył Jan Przewoźnik 
przed Janem Kiedrowiczem.

Mistrzostwa rozegrano tzw. systemem szwajcarskim przy 
użyciu programu Chess Manager w oparciu o listę rankin-
gową zawodników FIDE. Organizatorem był Polski Związek 
Sportu Niepełnosprawnych „Start” Warszawa, a realizato-
rem Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych „Start” Bydgoszcz. Mistrzostwa były jednocześnie 
jedną z eliminacji do Mistrzostw Świata w Izraelu w 2020 
r. Wyjazd ekipy wejherowskiego „Startu” sfinansował Po-
morski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w 
Gdańsku ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Badminton 

Bolszewo wśród
najlepszych

Drugie i trzecie miejsce w półfinale XXI 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w badmin-
tonie dziewcząt i chłopców zajęła drużyna 
Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Zawody 
rozgrywane były w ZSO w Helu. 

Szachy niepełnosprawnych

Siedem medali 
dla Startu

56 zawodników z całej Polski rywalizo-
wało w Mistrzostwach Polski Osób Niepeł-
nosprawnych w Szachach Błyskawicznych i 
Szybkich w Bydgoszczy. Zawodnicy STARTu 
Wejherowo zdobyli tam siedem medali. Pojedynek był niezwykle 

wyrównany i emocjonują-
cy, a pierwsza część zakoń-
czyła się remisem 15:15. W 
drugiej połowie Tytani wy-
walczyli nawet sześciobram-
kową przewagę, jednak nie 
potrafili jej utrzymać. 

Ekipa z Żukowa wzmoc-
niła atak i skuteczność, a 
nasza drużyna zaczęła grać 
nerwowo i „złapała” kilka 
indywidualnych kar. To po-
zwoliło zespołowi z Żukowa 
doprowadzić do wyrówna-

Piłka ręczna. Tytani

Pierwszy punkt
Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo zre-

misowali z SPR GKS Żukowo 29:29. Po remi-
sie w regulaminowym czasie gry rozegrano 
rzuty karne, a w nich Tytani ulegli 36:35. 
Mimo to wejherowianom udało się „uciułać” 
pierwszy punkt w rozgrywkach.

nia i rzutów karnych. 
Najskuteczniejszymi za-

wodnikami wejherowian 
byli: Jurkiewicz (8 bramek) 
i Warmbier (7 bramek), 
natomiast niesamowitymi 
wyczynami w bramce popi-
sywał się D. Nowosad, który 
sam strzelił bramkę. 

Po sześciu meczach Tyta-
ni Wejherowo zajmują jede-
naste miejsce w tabeli I ligi 
piłki ręcznej mężczyzn gru-
py A i mają 1 punkt.

Uczennice Powiatowego Zespołu Szkół  nr 3 w Wejhe-
rowie, zostały zwyciężczyniami Powiatowej Licealiady w 
Unihokeju Dziewcząt. W finale pokonały dziewczęta z ZSP 
nr 4 w Wejherowie. Kolejne miejsca zajęły ekipy: ZSP nr 
2 w Rumi, ZSP nr 2 i 1 w Wejherowie oraz ZSP nr 1 w 
Rumi i ZSP w Redzie. 

unihokej 

Licealiada dziewcząt


