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Ukazuje się od 2011 roku

Naszym Czytelnikom życzymy pomyślności w 2020 roku !

Nowa nawierzchnia jezdni, rondo, chodniki, ścież-
ka rowerowa, nowe zatoki autobusowe i przebudowa 
sieci podziemnych - wszystko to wykonało miasto 
Wejherowo na ulicy Karnowskiego,  na odcinku od 
ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej.

Mieszkańcy nie kryją zadowolenia z tej inwestycji, 
podobnie jak z innego miejskiego zadania - budowy 
ul. ulicy Krofeya na Osiedlu Sucharskiego.

Powstała tam wygodna i bardzo ładna ulica. 
                      Str. 3-4

Budowa ulic cieszy 
mieszkańców

Kolędowanie z Królami
i góralską kapelą

Uroczysty Orszak Trzech Króli w Święto Objawienia 6 stycznia zgromadził na ulicach Wejherowa tłum 
mieszkańców. Wspólne śpiewanie kolęd uświetnił występ znakomitego zespołu góralskiego „Równica” z 
Ustronia. Kolędowanie rozpoczęło się w parku obok pałacu, a skończyło w kościele Trójcy Świętej.      Str. 7

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wej-
herowie utworzone zostaną studia pielęgniarskie. To 
bardzo dobra wiadomość dla wejherowskiego szpitala 
i innych placówek medycznych oraz dla pacjentów. 
Wobec niedostatku pielęgniarek, edukacja przyszłych 
kadr jest bardzo ważna. Zabiegała o nią od kilku lat 
starosta wejherowski, Gabriela Lisius.           Str. 6

Będą studia 
pielęgniarskie 

W wejherowskim szpitalu zakończono remonty 
oddziałów chorób wewnętrznych, gastroenterologii i 
geriatrii oraz urologii.     Str. 2

Oddziały po remoncieFot. Leszek Spigarski
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Na Oddziałach: Chorób 
Wewnętrznych oraz Ga-
stroenterologii i Geriatrii 
wyremontowano 14 sal dla 
chorych i jedną salę wzmożo-
nego nadzoru. Zainstalowa-
no też komorę laminarną do 
przygotowywania cytostaty-
ków dla chorych na nowo-
twory. Wymieniono glazurę, 
terakotę, grzejniki, zamon-
towano nowe urządzenia sa-
nitarne i drzwi. Wymieniono 
oświetlenie i medyczne pa-
nele nadłóżkowe. Zamonto-
wano instalację przyzywową 
i zmodernizowano instalację 
gazów medycznych.

Na Urologii wyremon-
towano dwie sale zabiego-
we, dwie sale endoskopowe, 
śluzy dla lekarzy, gabinet 
USG i pokój socjalny dla 
pielęgniarek. W salach en-
doskopowych i zabiegowych 
zamontowano okładziny 
ścienne. Remontu doczekały 
się również łazienki, toalety, 
gabinet lekarski oraz pielę-
gniarki. W pomieszczeniach 
zainstalowano m.in. nowe 
oświetlenie sufitowe oraz 
grzejniki w łazienkach. 

Do remontu na Oddziale 
Urologii środki finansowe 
dołożyły: Miasta Wejherowo, 
Rumia, Reda, Powiat Wej-
herowski oraz gminy: Wej-
herowo, Szemud, Gniewino, 
Krokowa i Luzino, a także 
Szpitale Pomorskie w łącz-
nej wysokości 418 200 zł.

W wejherowskim Szpitalu im. F. Ceynowy wyremontowano kolejne oddziały: chorób 
wewnętrznych, gastroenterologii i geriatrii oraz urologii. Remont oddziałów kosztował 
prawie 1,5 mln złotych, a środki finansowe na ten cel przekazał samorząd województwa 
pomorskiego oraz samorządy lokalne.

Kolejne modernizacje w szpitalu

Dla pacjentów i personelu

W uroczystym przekaza-
niu zmodernizowanych od-
działów uczestniczyli m.in.: 
Jolanta Sobierańska-
-Grenda, prezes Szpitali 
Pomorskich Sp. z o.o oraz 
wiceprezes Andrzej Ziele-
niewski, Agnieszka Ka-
pała-Sokalska - członek 
Zarządu Województwa Po-
morskiego, starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, 
przedstawiciele samorządów 
miast i gmin w powiecie wej-
herowskim, a także ordyna-
torzy i personel oddziałów 
specjalistycznych.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa Fot. Leszek Spigarski

Śmierć w rzece
Specjalna komisja zajmująca się bezpieczeństwem na 

drogach spotkała się w Bolszewie na ul. Polnej w miejscu 
tragicznego wypadku, w którym zginął kierowca. Jego auto 
wpadło do rzeki. 

Do śmiertelnego wypadku doszło w święta Bożego Naro-
dzenia przed północą. Gdy policjanci zjawili się na miejscu 
zdarzenia zauważyli wyłamane barierki ochronne i całkowicie 
zanurzone auto, więc policjant wskoczył do wody i próbował 
wydobyć kierowcę. Na miejsce przyjechali strażacy ratownicy 
i nurek, który wydobył kierowcę auta. Pomimo reanimacji nie 
udało się uratować 46-letniego kierowcy.

Teraz pod nadzorem prokuratora policjanci czynności wy-
jaśniające i ustalane są dokładne okoliczności zdarzenia. W tej 
sprawie można kontaktować się z policjantem prowadzącymi 
śledztwo, dzwoniąc na numer 58 672 97 53.

Pijacka fantazja
Wejherowscy policjanci zatrzymali 26-letnią mieszkankę 

Grodu Wejhera, która prowadziła volkswagena golfa komplet-
nie pijana. Autem jechała po chodniku, straciła nad golfem pa-
nowanie i „przejechała” się po trzech zaparkowanych autach. 
Została szybko zatrzymana przez policjantów, wylegitymo-
wana oraz przebadana na zawartość alkoholu. Okazało się, że 
miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci za-
trzymali także jej prawo jazdy. 

Teraz 26-latka musi liczyć się z poniesieniem konsekwen-
cji za spowodowane uszkodzenia samochodów, stworzenie 
zagrożenia w ruchu drogowym dla pieszych oraz kierowanie 
samochodem będąc pod wpływem alkoholu. Za samo kiero-
wanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawie-
nia wolności do 2 lat.

Działała grupa SPEED
Policjanci należący do grupy SPEED pojawili się na drogach 

powiatu wejherowskiego, aby przez kilka godzin czuwać nad 
bezpieczeństwem użytkowników wejherowskich dróg. 32 razy 
zatrzymywali kierowców za nadmierną prędkość. Dwukrotnie 
zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej pręd-
kości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Mundurowi 
skontrolowali 47 pojazdów ujawniając 42 wykroczenia drogo-
we. Nałożyli 35 mandatów karnych i zatrzymali dwa dowody 
rejestracyjne.

Z POLICJI

Chrapka na drabiny
Późnym wieczorem dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgło-

szenie, że w sklepie Bricomarche przy ulicy I Brygady Pancer-
nej WP w Wejherowie kradną rozsuwane drabiny. 

Przybyły na miejsce patrol spenetrował teren wokół mar-
ketu i zauważył, że w ogrodzeniu do części magazynowej 
sklepu uszkodzone jest jedno przęsło, którym drabiny zo-
stały wyniesione. Nieopodal sklepu funkcjonariusze znaleź-
li 5 drabin przygotowanych do wywiezienia, ale na miejscu 
sprawców kradzieży nie zastali. 

Drabiny wróciły do właściciela sklepu, a sprawę usiłowa-
nia kradzieży bada teraz policja.

STRAŻ MIEJSKA

Fot. Leszek Spigarski
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MIASTO

Fot. Leszek Spigarski

Z urzędu z przyczyn zdrowotnych odchodzi dotychczaso-
wa skarbnik Marzena Ćwiklińska. Prezydent Wejherowa 
z uznaniem podziękował jej za dotychczasową pracę.

Anna Lewandowska ma specjalistyczną wiedzę z zakre-
su finansów i rachunkowości. Jest absolwentką Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 r. uzyska-
ła tytuł biegłego rewidenta i jest wpisana do rejestru czyn-
nych biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów. 

Nowa pani skarbnik posiada też uprawnienia Minister-
stwa Skarbu Państwa do pracy w radach nadzorczych. Za-
wodowo od 23 lat związana z rachunkowością i finansami, 
w tym od 13 lat z finansami publicznymi. 

Od 2006 r. Anna Lewandowska pełniła funkcję głównego 
księgowego i dyrektora finansowego w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych, a jako biegły rewident prowadziła 
badanie sprawozdań finansowych spółek kapitałowych i in-
nych instytucji, w tym również jednostek sektora finansów 
publicznych. Przeprowadzała audyty zewnętrzne projektów 
współfinansowanych z dotacji krajowych i zagranicznych.

Anna Lewandowska mieszka na Kaszubach. Prywatnie 
jest matką 17-letniego syna. Wolny czas chętnie poświęca 
na uprawianie sportu.

Anna Lewandowska 

Powołano nowego
Skarbnika Miasta 

Finanse Miasta Wejherowa strzec będzie 
od dnia 1 marca br. Anna Lewandowska. 
Radni na wniosek prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta w trakcie sesji RM w dniu 17 
grudnia 2019 roku powołali Annę Lewan-
dowską na nowego Skarbnika Miasta. 

Jeszcze przed końcem 
poprzedniego roku przebu-
dowa została zakończona, 
a cały odcinek drogi został 
udostępniony użytkowni-
kom. Jak podkreślił prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, przebudowa 
ul. Karnowskiego to bardzo 
ważna inwestycja, bo jest to 
kolejny element Zachodnio-
-Północnego Połączenia Dro-
gowego Wejherowa.

- Cieszymy się, że zosta-
ło zakończone duże przed-
sięwzięcie, które jest częścią 
Zachodnio-Północnego Połą-
czenia Drogowego. Docelowo 
odciąży on ruch w Wejhe-
rowie, gdy powstanie nowa 
Trasa Kaszubska- stwier-
dził prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - Oddaliśmy 
już do użytku dwa odcinki 
ulic w ramach tego połącze-
nia - jeden odcinek połączył 
ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Nad-
rzeczną - przedłużenie ul. 
Lelewela, a drugi tzw. Węzeł 
Działki połączył ul. Suchar-
skiego z drogą krajową nr 6. 

Kolejnym etapem Zachod-
nio-Północnego Połączenia 
Drogowego będzie budowa 
nowego odcinka między ul. 
Strzelecką a Sucharskiego.

Budowa ulicy Karnowskiego zakończona

Bardzo ważna inwestycja
Nowa nawierzchnia, rondo na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i Karnowskiego, chodni-

ki, ścieżka rowerowa, nowe zatoki autobusowe, przebudowa sieci podziemnych - wszyst-
ko to powstało w ramach kompleksowej przebudowy ul. Karnowskiego na odcinku od ul. 
Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej. Inwestycja zrealizowana przez miasto Wejherowo 
kosztowała prawie 6,5 mln zł, a uzyskane przez Urząd Miejski dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych wyniosło 2,3 mln zł. Udział w drogowej inwestycji ma tak-
że spółka PEWiK, która przebudowała na swój koszt podległą sieć za kwotę 484 tys. zł.

- W przyszłym roku za-
planowane są, wspólnie z 
miastem Wejherowo, ko-
lejne inwestycje drogowe 
m.in. budowa nowego od-
cinka od ul. Strzeleckiej do 
ul. Sobieskiego - dodał wi-
cewojewoda pomorski Ma-
riusz Łuczyk, obecny na 
uroczystym otwarciu ul. 
Karnowskiego. 

Na około 500-metrowym 
odcinku ul. Karnowskiego 

wykonano nową nawierzch-
nię, wybudowano chodniki, 
ścieżkę rowerową, zjazdy do 
posesji i trzy zatoki autobu-
sowe. Wybudowano ponad 
dwustumetrowy ciąg pie-
szo-jezdny z kostki betono-
wej oraz oświetlenie uliczne. 
Na skrzyżowaniu ul. Kar-
nowskiego z Przemysłową 
powstało rondo. Przebudo-
wano również kilkudziesię-
ciometrowe odcinki na ul. 

Przemysłowej i dojazdach 
do ronda, a ponadto sieć 
wodociągową, kanalizację 
sanitarną i gazową.

- To była duża inwestycja 
drogowa, której efektem bę-
dzie zdecydowana poprawa 
bezpieczeństwa ruchu oraz 
zwiększenie komfortu jaz-
dy - oceniła Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Wykonaw-
cą robót budowlanych jest 
Firma Produkcja i Eks-
ploatacja Kruszywa „FOR-
MELLA” S.C. z siedzibą 
w Niepoczołowicach, która 
sprawnie wykonała prace.

W odbiorze inwesty-
cji uczestniczyli ponad-
to: zastępcy prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, starosta 
wejherowski Gabriela Li-
sius, wicestarosta Jacek 
Thiel, Józef Reszke prze-
wodniczący Rady Powiatu 
i Bogdan Tokłowicz wi-
ceprzewodniczący Rady Po-
wiatu, Leszek Szczypior 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta oraz radni miejscy 
Paweł Formela i Bartło-
miej Frey. 

Trasa linii zostaje wydłużona do pętli C.H. „Port 
Rumi” (w godzinach porannych oraz przez całe niedziele 
i święta autobusy zakończą bieg na przystanku Reda Aqu-
apark), zapewniając tym samym obsługę redzkich osiedli 
Przy Młynie i Aquasfery oraz połączenie dla mieszkańców 
Redy i Wejherowa z Aquaparkiem oraz Centrum Handlo-
wym „Port Rumia” (Auchan). 

Wydłużony zostaje także czas funkcjonowania linii w dni 
powszednie i soboty (ostatni odjazd z pętli C.H. „Port Rumia” 
w dni powszednie o 22:07, a w soboty - o 22:12). Wybrane 
kursy z pętli Wejherowo Szpital umożliwiają przesiadkę na 
autobusy linii 9 do Rekowa lub 18 do Betlejem.

Autobus nr 8  kursuje dalej

Do Aquaparku 
i „Portu Rumia”

W związku z otwarciem nowego węzła in-
tegracyjnego przy redzkim dworcu kolejo-
wym od 1 stycznia 2020 r. MZK wprowadził 
zmiany w komunikacji miejskiej w Redzie. 
Zmiany dotyczą linii autobusowej nr 8, z 
której korzystają również wejherowianie.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski
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- To jest bardzo ważna 
inwestycja dla mieszkań-
ców osiedla Sucharskiego, 
ale także efekt wzorowej 
współpracy Rady Osiedla, 
radnych i władz miasta. 
Inwestycja poprawiła nie 
tylko bezpieczeństwo ru-
chu drogowego w tym rejo-
nie miasta, ale zwiększyła 
także komfort poruszania 
się jezdnią, chodnikami 
oraz ścieżką dla rowerzy-
stów - powiedział w trakcie 
uroczystego otwarcia pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt.

To już drugi autobus, 
który posiada zmienioną ca-
łą stylizację przednią. Auto-
bus ma nowoczesny system 
oczyszczania spalin. Jest 
wydajniejszy w stosunku do 
swoich poprzedników, dzięki 
czemu zużywa mniej paliwa.

- Modele IV generacji au-
tobusów Solaris były bar-
dziej kanciaste. Natomiast 
ten model ma opływowy 
kształt, dzięki czemu jego 
boki nie brudzą się podczas 
jazdy. Pojazd wyposażo-
ny jest także w najnowszy 
model klimatyzacji, a je-
go duża wydajność będzie 
sporym udogodnieniem dla 
naszych pasażerów - powie-
dział Marcin Balakowski 
z MZK Wejherowo. 

Wprowadzenie do eks-
ploatacji niskopodłogowego 
pojazdu odbyło się z udzia-

Mieszkańcy zadowoleni

Ulica Krofeya 
zmodernizowana

Mieszkańcy Osiedla Sucharskiego czekali na wybudowanie no-
wej ulicy na osiedlu, ale jak twierdzą, warto było, gdyż ulica Kro-
feya zmieniła się nie do poznania. Teraz jest najpiękniejszą ulicą 
na osiedlu. Koszt inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

Zakres robót obejmował 
budowę drogi o długości 
295 m wraz z sieciami pod-
ziemnymi, budowę chod-
ników, zjazdów z posesji, 
zatok postojowych oraz au-
tobusowej, a także łącznika 
z kostki betonowej pomię-
dzy ul. Krofeya i Mostnika. 
Przebudowano sieci oświe-
tlenia ulicznego, na ul. Kro-
feya ustawiono 10 nowych 
latarni ulicznych oraz wy-
mieniono 24 oprawy na 
ledowe w sięgaczach prosto-
padłych do tej ulicy. 

Od września br. wydłużo-

na zostanie trasa linii nr 16 
komunikacji autobusowej, 
która kursować będzie do 
ul. Krofeya.

W oddaniu ulicy do użyt-
ku uczestniczyli zastępcy 
prezydenta Beata Rutkie-
wicz i Arkadiusz Krasz-
kiewicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, radni 
miejscy, mieszkańcy i Rada 
Osiedla Sucharskiego, wy-
konawca robót oraz miesz-
kający na osiedlu członkowie 
Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego, którzy oddali uro-
czysty wystrzał z armaty.

Już jeździ ulicami Wejherowa i nie tylko

Kolejny nowy autobus

łem prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrand-
ta, który pogratulował pre-
zesowi spółki Czesławowi 
Kordelowi oraz całej zało-
dze nowego nabytku.

- Niezmiernie cieszymy 
się z tego, że Miejski Za-

kład Komunikacji zakupił 
kolejny nowy pojazd, który 
będzie jeździć po wejherow-
skich ulicach. Tym bardziej, 
że jest to już dziesiąty au-
tobus najnowszej generacji 
- powiedział prezydent K. 
Hildebrandt.

Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie przekazał do użytko-
wania kolejny nowy autobus marki Solaris. Nowoczesny pojazd, 
którego prezentacja odbyła się przed ratuszem, służy już miesz-
kańcom Wejherowa oraz okolicznych miejscowości.

Fot. Urząd Miejski

Wartość inwestycji ka-
mienicy przy ul. Sobieskie-
go 318 (na zdjęciu) wyniosła 
147 595 zł, w tym wkład 
własny Wspólnoty Miesz-
kaniowej w wys. 63 595 zł. 
Firma Budmar - M. Gu-
stowskiego wykonała m.in. 
spoinowanie murów z cegły 
i roboty blacharskie z wy-
mianą podokiennic włącz-
nie. Odrestaurowano także 
konsole okienne. 

Dawny blask odzyskała 
również XIX-wieczna ka-
mienica przy ul. Dworco-
wej 3. W ramach inwestycji 
wyremontowano zabytko-
wą drewnianą werandę w 
elewacji południowej bu-
dynku. Łączny koszt robót 

Kamienice odzyskały dawny blask

Miasto pomaga

wyniósł 85,5 tys. zł, z cze-
go wkład własny Wspólnoty 
Mieszkaniowej wyniósł 13,7 
tys. zł. Dzięki pracom, wy-
konanym tam przez firmę 

„Lupus” zachowano orygi-
nalną substancję zabytko-
wą z uwzględnieniem detali 
z okresu 1885 roku, kiedy 
zbudowano kamienicę.

Dzięki pomocy miasta i współpracy ze Wspólnotami Mieszkanio-
wymi odrestaurowano elewacje budynku przy ul. Sobieskiego 318 
oraz kamienicy przy ul. Dworcowej 3 w Wejherowie. Na realizację 
obu inwestycji miasto zdobyło dotację ze środków unijnych tj. Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014- 2020, projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Nowo powstałe sygnalizacje mają przede wszystkim 
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. W Gowinie światła 
stanęły na ul. Wejherowskiej na przejściu w okolicach 
tamtejszej szkoły, z kolei w Luzinie na ruchliwej ulicy 
Wilczka.

Oba zadania realizowane były przez Powiat Wejhe-
rowski w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Prace polegały na wykonaniu nowej konstruk-
cji nawierzchni, budowie chodników, wyniesio-
nego skrzyżowania z przejściem dla pieszych i 
oświetleniem.

Ponadto w ramach zadania oczyszczono rowy 
oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. 

Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,5 miliona 
złotych.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych wynosi niespełna 500 tys. zł. Pozosta-
łymi kosztami Powiat Wejherowski podzielił się 
po połowie z Gminą Łęczyce.

Droga w Świchowie już gotowa

Dochody Powiatu Wejherowskiego wyniosą 213.080.585 
zł, a wydatki 218.148.919 zł. 

- To dobry budżet, proinwestycyjny, odważny, skon-
struowany w oparciu o dochody własne, subwencje, do-
tacje i przy udziale pozyskanych przez Zarząd środków 
zewnętrznych - podkreśla Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius. - Środki zabezpieczone w budżecie gwaran-
tują realizację zadań z zakresu oświaty, kultury, usług 
społecznych oraz zapewniają remonty i przebudowy na 
drogach powiatowych. 

Największy udział w wydatkach powiatu zajmują za-
dania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wycho-
wawczej, które w przyszłym roku wyniosą 105.547.808 zł. 
Obejmują one przede wszystkim wydatki dotyczące bieżą-
cej działalności edukacyjnej. 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki spo-
łecznej oraz rodziny powiat wyda 45.619.432 zł, a na po-
prawę infrastruktury drogowej 20.083.249 zł.

- Podobnie jak w poprzednich latach, priorytetem będzie 
modernizacja infrastruktury drogowej. Wśród zadań zapla-
nowanych na przyszły rok znalazły się inwestycje i remonty 
dróg, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz zwięk-
szą standardy lokalnej sieci drogowej - mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. - Budżet na 2020 r. wprowadza 
wiele nowych zadań inwestycyjnych na drogach. Przy po-
mocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych moderni-
zowana będzie ulica Obwodowa w Redzie, ulica Pomorska 
w Rumi, drogi powiatowe na odcinku Szemud - Kamień, 
Kielno - Karczemki. Remontowane będą drogi powiatowe 
Kolkowo - Strzebielinek, Choczewo - Łętowo, Linia - Nie-
poczołowice, Wejherowo - Gniewowo, Rozłaski Bór - Dzię-
cielec. Przeznaczamy środki na dokumentacje projektowe 
m.in. na budowę nowego odcinka drogi powiatowej wraz z 
budową ronda w miejscowości Koleczkowo, rozbudowę dro-
gi Reda - Gniewowo czy przebudowę drogi Zamostne - Góra. 

Budżet uwzględnia kontynuację zadań rozpoczętych w 
2019 r., w tym projektu dotyczącego rozwoju i podniesie-
nia jakości edukacji zawodowej w powiecie wejherowskim. 
Realizowanych będzie wiele projektów edukacyjnych dla 
młodzieży, które pozwolą uczniom zdobyć dodatkową wie-
dzę i podwyższyć umiejętności językowe.

- W 2020 r. zabezpieczono również środki na rozpoczę-
cie rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o kolej-
ną kondygnację, co stworzy lepsze warunki do obsługi 
mieszkańców powiatu - dodaje Starosta Gabriela Lisius.

Uchwalony w grudniu przez Radę Powiatu Wejherow-
skiego budżet na 2020 r. zabezpiecza wszystkie pozostałe 
potrzeby, środki na pomoc społeczną, w tym na zabez-
pieczenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i 
instytucjonalnej, dotacje dla organizacji pozarządowych, 
dofinansowanie prac remontowych zabytków, zakupy po-
mocy dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz re-
alizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, sportu, kultury 
i promocji powiatu.   

Proinwestycyjny 
budżet powiatu

Bezpieczniej w Luzinie i Gowinie
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 

uruchomiono sygnalizację świetlną na 
przejściach dla pieszych na ruchliwych 
drogach w Luzinie oraz w Gowinie. 

Powiat Wejhe-
rowski zrealizował 
kolejną inwestycję 
drogową. Chodzi o 
przebudowę drogi 
na trasie Kisewo - 
Żelazno w miejsco-
wości Świchowo w 
gminie Łęczyce. Po-
wstała tam wygodna 
i bezpieczna droga z 
chodnikami, przej-
ściem dla pieszych i 
oświetleniem.

Najwięcej pieniędzy z budżetu Powiatu 
Wejherowskiego w tym roku przeznaczo-
nych zostanie na zadania z zakresu edu-
kacji, pomocy społecznej oraz na zadania 
drogowe. 



6

www.pulswejherowa.pl9 stycznia 2020

EDUKACJA I SŁUŻBA ZDROWIA

O tym, że wejherowski 
„Elektryk” ma kształcić 
m.in. przyszłych pracow-
ników elektrowni jądrowej 
pisaliśmy w „Pulsie” we 
wrześniu 2016 roku, kie-
dy zainaugurowano projekt 
Powiatu Wejherowskiego o 
nazwie „Powiatowy ośro-
dek wspierania rozwoju 
zawodowego przyszłych 
pracowników pierwszej 
polskiej elektrowni ją-
drowej”. 

Dzięki dofinansowaniu ze 
strony PGE EJ 1 na rzecz 
projektu, w 2016 roku w 
szkole powstała pracownia 
fizyki atomowej i jądrowej ze 
stanowiskami pomiarowymi 
i badawczymi. W kolejnych 
latach powstała multime-
dialna pracownia energety-
ki jądrowej oraz pracownia 
termodynamiki stosowanej.

W najnowszej pracowni  
analizy układów mechanicz-
nych znajduje się wysoko 
specjalistyczny sprzęt, przy-
bliżający młodzieży właściwo-
ści mechaniczne materiałów 
i całych konstrukcji. Ucznio-

„Elektryk”  kształci m.in. przyszłych 
pracowników elektrowni jądrowej

Specjalistyczny sprzęt
w nowej pracowni

W grudniu ub.r. w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 
uroczyście otwarto pracownię analizy układów mechanicznych w 
elektrowniach jądrowych. Jest to już czwarta pracownia, która 
powstała dzięki wsparciu  PGE EJ 1, spółki odpowiedzialnej za re-
alizację projektu polskiej elektrowni jądrowej.  

wie będą mogli określać wy-
trzymałość materiałów na 
rozciąganie, ściskanie, zgi-
nanie i ścinanie, analizować 
zjawisko rezonansu mecha-
nicznego oraz wyznaczać 
równowagę sił i momentów 
sił w konstrukcjach budow-
lanych elektrowni i linii 
energetycznych. Będą mogli 
również badać straty ener-
gii spowodowane tarciem, 
stabilizację układów obroto-
wych oraz mierzyć przyspie-
szenie i prędkość kątową w 
ruchu obrotowym. 

Nowy sprzęt umożliwi 
także pomiary bezwładno-
ści brył obrotowych oraz 
sił dośrodkowych. Wszyst-
kie te dane są niezmiernie 
ważnymi parametrami w 
przypadku analizy obcią-
żeń elementów konstruk-
cyjnych elektrowni czy 
badania pracy turbin i ge-
neratorów wytwarzających 
prąd elektryczny.

- Wszystkie pracow-
nie stanowią nowoczesny 
kompleks, myślę, że jedy-
ny taki na skalę kraju - 

mówi starosta wejherowski 
Gabriela Lisius. - Placów-
ka umożliwia rozszerzony 
zakres  nauczania fizyki ją-
drowej i atomowej.

Głównym celem realizo-
wanego przez Powiat Wejhe-
rowski projektu jest wsparcie 
rozwoju zawodowego miesz-
kańców powiatu wejhe-
rowskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb mło-
dego pokolenia, które będzie 
stanowić kadrę pracującą w 
pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej. 

- Chcemy pokazać lokal-
nej społeczności, że energe-
tyka jądrowa to bezpieczny i 
ekologiczny sposób na pozy-
skiwanie energii elektrycznej, 
bez której współczesny świat 
nie może egzystować - mówi 
Jacek Thiel, wicestarosta 
powiatu wejherowskiego. 

Projekt zakłada m.in. 
zorganizowanie zajęć do-
datkowych rozszerzających 
zagadnienia fizyki jądrowej 
dla zainteresowanych tema-
tyką fizyki atomowej i jądro-
wej mieszkańców powiatu. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Nadzieja dla szpitala i dla pacjentów

Studia pielęgniarskie
w Wejherowie

W grudniu ub.r. podpi-
sano zostało porozumienie 
pomiędzy Powiatem Wej-
herowskim, wspomnianą 
uczelnią oraz spółką Szpita-
le Pomorskie w sprawie or-
ganizacji studiów I stopnia 
na kierunku Pielęgniarstwo. 

Wejherowska uczelnia 
otrzymała specjalną akre-
dytację ministra zdrowia. 
Certyfikat, który jest efek-
tem oceny jakości kształ-
cenia i osiągnięć szkoły 

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie utworzo-
ne zostaną studia pielęgniarskie. To bardzo dobra wiadomość dla 
wejherowskiego szpitala i innych placówek medycznych oraz dla 
pacjentów. Wobec niedostatku pielęgniarek, edukacja przyszłych 
kadr jest bardzo ważna. Zabiegała o nią od kilku lat starosta wej-
herowski, Gabriela Lisius.

przyznano na okres 3 lat.
Studia pielęgniarskie w 

KPSW w Wejherowie mają 
ruszyć w pierwszej połowie 
2020 roku i będą prowadzo-
ne w trybie dziennym oraz 
zaocznym. Wszystko zależy 
od zebrania odpowiedniej 
grupy chętnych. Wejherow-
ska uczelnia będzie współ-
pracowała w tym zakresie 
ze Szpitalami Pomorskimi

- Bardzo się cieszę, że 
kształcenie przyszłych pie-

lęgniarek powraca do Wej-
herowa. Tym bardziej, że 
nie tylko w naszym szpi-
talu dotkliwie ich brakuje 
- mówi starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, któ-
ra szczególnie zabiegała o 
utworzenie tego kierunku. 
- Dzięki powstaniu nowego 
kierunku studiów medycz-
nych rozszerzy się oferta 
edukacyjna dla młodzieży z 
Wejherowa i całego powiatu 
wejherowskiego.

Fot. Starostwo w Wejherowie
Podpisanie porozumienia o utworzeniu nowego kierunku studiów w KPSW w 
Wejherowie.

Ratownicy medyczni dyzurują w siedzibie MOSiR przy ul. Łąkowej 59. To kolejne miejsce 
na terenie powiatu wejherowskiego, gdzie działają zespoły ratownictwa medycznego Szpitali 
Pomorskich. Pozostałe karetki stacjonują w Wejherowie, Gniewinie, Rumi i w Szemudzie. 

- Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 450 tys. zł w tym planujemy za-
kupić nową karetkę, która zastąpi ambulans użyczony z gdańskiego pogotowia. Stacjonowa-
nie zespołu ratunkowego w Redzie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, bowiem skróci 
się czas dojazdu ratowników medycznych - wyjaśnia Andrzej Zieleniewski, wiceprezes 
Zarządu Szpitali Pomorskich.

Karetka pogotowia w Redzie
Karetka Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjali-

stycznego w Wejherowie (Szpitale Pomorskie sp. z o.o.) od 1 stycz-
nia 2020 r. przez całą dobę stacjonuje w Redzie.
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AKTUALNOŚCI

Inicjatorem i organiza-
torem głównym wejherow-
skiej edycji  Orszaku było 
Stowarzyszenie Misternicy 
Kaszubscy. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem ob-
jął do ks. Arcybiskup oraz 
Prezydent Wejherowa i Sta-
rosta Wejherowski. W orga-
nizację orszaku włączyli się: 
Urząd Miejski w Wejhero-
wie, Starostwo Powiatowe, 
Muzeum PiMKP,  WCK, 
Harcerze i wielu innych. 
Sponsorem  lokalnym Orsza-
ku jest Port  Gdynia S.A.

Orszak Trzech Króli w Wejherowie 

Z góralską kapelą
Orszak Trzech Króli, który 6 stycznia przeszedł ulicami Wej-

herowa, zakończył się w kościele Trójcy Świętej mszą św. i kolę-
dowaniem z Estradą Regionalną „Równica” z Ustronia. Gościem 
specjalnym był biskup Zbigniew Zieliński.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W grudniu w świątecznej oprawie i nastroju, w sali ratusza spotkali się m.in. 
członkowie Klubu Miłośników Wejherowa oraz sekcji wejherowskich Morsów.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu „Wspólnota Pokoleń”.
Fot. Urząd Miejski

W instytucjach i organizacjach

Świąteczne życzenia,
opłatek i kolędy

W grudniu i w styczniu, czyli w okresie świąteczno-noworocz-
nym składamy sobie najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, 
Błogosławieństwa Bożego.  Nie inaczej jest podczas okoliczno-
ściowych spotkań w instytucjach i organizacjach w Wejherowie 
oraz powiecie wejherowskim.

W świątecznej atmosferze 
przebiegały m.in. spotkania 
opłatkowe członków Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, Klubu Miłośników 
Wejherowa oraz sekcji wej-
herowskich Morsów. 

W siedzibie Wejherow-
skiej Wspólnoty Pokoleń 
odbyło się spotkanie eme-
rytowanych działaczy „Soli-
darności”. Nie zapomniano 
o życzeniach oraz śpiewaniu 

kolęd. Kolędy rozbrzmie-
wały również na spotkaniu 
Wejherowskich „Amazo-
nek”, które składały sobie 
życzenia świąteczne oraz 
łamały się opłatkiem.

Przy współpracy Powia-
towego Zespołu Kształce-
nia Specjalnego uroczystą 
Wigilię dla swoich pod-
opiecznych oraz gości zor-
ganizowało Wejherowskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Autyzmem. Tra-
dycyjne spotkania przed-
świąteczne przygotowali 
również, jak co roku, człon-
kowie Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Wejherowie oraz 
środowisk kombatanckich 
skupionych wokół Rady 
Kombatanckiej przy Staro-
ście i Prezydencie Miasta 
Wejherowa, a także wielu 
innych organizacji.
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WYDARZENIA

Zlot rozpoczął się trady-
cyjnie przed pomnikiem Ja-
kuba Wejhera, który tego 
dnia wyjątkowo przybiera 
postać Lorda Vadera. Fanów 
przywitał prezydent miasta, 
Krzysztof Hildebrandt.

Wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowa-
niem. Jedną z nowości ja-
ką wprowadzono, była gra 
miejska „Po moc”, którą 
przygotowali Wejherowskie 
Centrum Kultury wspólnie z 
Miejską Biblioteką Publicz-

Po raz czwarty w Wejherowie miłośnicy filmowej sagi uczest-
niczyli w Zlocie Fanów Gwiezdnych Wojen - Forcecon 2019. Gru-
dniowy termin Zlotu połączono z datą premiery kolejnej części 
filmu. Wejherowski „Forcecon” jest największym spotkaniem fa-
nów sagi „Gwiezdnych Wojen” w Polsce.

ną. 11 drużyn rywalizowało 
na terenie całego miasta.

O wysokiej randze Force-
con świadczył fakt, że zapro-
szenie na tegoroczny zlot w 
roli gościa honorowego przy-
jął Gerard Home, aktor 
grający w słynnym „Powro-
cie Jedi”. Prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt wręczył 
gościowi Statuetkę Jakuba 
Wejhera na pamiątkę poby-
tu w Wejherowie.

W Filharmonii Kaszub-
skiej fani Star Wars obej-

rzeli najnowszą część sagi 
„Skywalker. Odrodzenie”. 
Mogli także m.in. wyposa-
żyć się w gadżety związane z 
filmem, uczestniczyć w pre-
lekcjach i skorzystać z wielu 
innych atrakcji.

Organizatorami wyda-
rzenia był Urząd Miejski w 
Wejherowie, Wejherowskie 
Centrum Kultury, Fundacja 
Ochrony i Promocji Zabyt-
ków Pomorza „Pro turris” 
oraz Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie.

Największy zlot fanów „Gwiezdnych Wojen”

Forcecon po raz czwarty

Fot. Leszek Spigarski

- Gotowość do niesie-
nia bezinteresownej pomo-
cy ludziom daje nam wielką 
satysfakcję i wzajemny sza-
cunek okazywany nam przez 
społeczeństwo coraz bar-
dziej. Nasza działalność 
ratowniczo-gaśnicza nie by-
łaby możliwa bez wsparcia 
władz samorządowych mia-
sta Wejherowa i powiatu, za 
co bardzo dziękujemy. Mo-
żemy to zaobserwować choć-
by po wyposażeniu bojowym 
naszej jednostki i wyglądzie 
świetlicy, którą wyremonto-
waliśmy dzięki funduszom 
z miasta i naszego budżetu 
- powiedział Kamil Groth, 
prezes OSP Wejherowo.

Ks. proboszcz Marian 
Dettlaf odczytał fragment 
Ewangelii wg słów św. Łuka-
sza i powiedział, że jest dum-
ny z tego, że w gronie druhów 
OSP widzi swoich byłych i 
obecnych ministrantów.

Swoje uznanie wyraził 

Bogu na chwałę - ludziom na ratunek

Spotkanie druhów OSP
W wyremontowanym wnętrzu remizy strażackiej w Wejherowie 

odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wejherowie. 

również prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt: - Od mo-
mentu wejścia do remizy 
jestem pod ogromnym wraże-
niem. Pamiętam jak wyglą-
dała przedtem. Druhowie, 
potrafiliście zmobilizować 
się przy Budżecie Obywatel-
skim, co oznacza że jesteście 
zgranym zespołem.

Gośćmi strażaków by-
li: prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 

wicestarosta Jacek Thiel, 
sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara, zastępca 
komendanta powiatowego 
bryg. Waldemar Lewan-
dowski, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa 
i Samorządów Tomasz 
Groth oraz szef miejskiego 
Inspektoratu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Andrzej Fedoruk. 

Fot. Urząd Miejski

Dawid Schwann, komen-
dant hufca ZHP Wejherowo, 
powitał gości wśród których 
byli m.in. starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

2019 rok w hufcu ZHP 
Wejherowo upłynął pod zna-
kiem sporych zmian. 

- W tym roku odbył się 
zjazd hufca, na którym wy-
brano nową komendę - stwier-
dził komendant D. Schwann. 
- Powiększyła się także liczba 
jednostek i obecnie zrzeszamy 
prawie 350 osób. 

Komendant przypomniał, 

Spotkanie z harcerzami ZHP

Jest ich coraz więcej
W Filharmonii Kaszubskiej odbyło się spotkanie zorganizowane 

przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Wejherowie. Uro-
czystość była okazją do złożenia świątecznych życzeń i  śpiewania 
kolęd oraz do podsumowania mijającego roku. 

że wejherowscy harcerze or-
ganizowali i uczestniczyli-
śmy w wielu wydarzeniach, 
m.in. w przekazaniu Betle-
jemskiego Światełka Poko-
ju. Harcerze z naszego hufca 

pojechali aż do Zakopanego, 
aby je odebrać od słowac-
kich skautów i przywieźć do 
Gdańska, a stamtąd do Wej-
herowa.  

Fot. Urząd Miejski
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ŚWIĄTECZNE  WYDARZENIA

Koncert prowadziła dyrektor szkoły Karolina Szcze-
pańska, w przerwach między występami prowadząc 
licytację płyt na cel charytatywny. Płyty przekazali ar-
tyści m.in. Weronika Korthals i Tomasz Fopke. Licz-
nie zebrani słuchacze, wśród których był obecny zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, nie szczędzili 
braw małym wykonawcom, uczestniczyli też aktywnie 
w licytacjach.

Celem zbiórki pieniędzy była pomoc w leczeniu byłego 
ucznia szkoły Tomasza Nowaka, który uległ poważnemu 
wypadkowi. W Szkole Yamaha uczył się gry na gitarze.

W kościele NMP Królowej Polski w Wej-
herowie odbył się Koncert Wigilijny Szkoły 
Muzycznej Yamaha, której uczniowie pięk-
nie zagrali i zaśpiewali kolędy.

Koncert kolęd

Dzieci zagrały 
i zaśpiewały

Inicjatorką spotkania jest starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, która na to 
wydarzenie zaprosiła uczestników wspól-
nie z gospodarzem świątyni - ks. probosz-
czem Piotrem Żyndą.

Świąteczne kolędowanie prowadził To-
masz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Zabrzmiały pieśni bożonarodzeniowe 

Kolędowanie 
na Rybackiej

Po raz kolejny tuż po świę-
tach Bożego Narodzenia w ko-
ściele NMP Królowej Polski 
przy ul. Rybackiej mieszkańcy 
Wejherowa mieli okazję wspól-
nie śpiewać kolędy. 

Fot. Leszek Spigarski

Pomorski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Gwiazdka tuż, 
tuż…” organizowany przed świętami przez Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wychowaczych od wielu lat cieszy się wielkim 
zainteresowaniem. Nie inaczej było tym razem. Na 16. konkurs na-
płynęło 1580 prac, a nagrodzono aż 197 uczestników.

1580 prac, prawie 200 nagród

Konkurs bije rekordy

Co roku poziom prac w 
tym konkursie jest niezwy-
kle wysoki, więc jury i w tym 
roku musiało obradować kil-
ka dni, aby wyłonić te naj-
piękniejsze dzieła. 

Uroczystość wręczenia 
nagród rozpoczęła się po-
chodem Pani Mikołajowej 
(w tej roli wicedyrektor 
PZPOW Mariola Błasz-
czuk) wraz ze świtą Elfów 
i Mikołaja w rytm piosenki 
pt. „Świąteczna noc”, którą 

zaśpiewali wychowankowie 
Studia Wokalnego.

Po zabawnym wstępie 
dyrektor i wicedyrektor 
PZPOW z przedstawiciela-
mi Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie wręczyli 
laureatom dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Prze-
rwy pomiędzy poszczegól-
nymi kategoriami umilał 
nam śpiew wychowanków 
Studia Wokalnego w oso-
bach: Aleksandra Hut-

nik, Monika Zawadzka, 
Robert Szultk, Alicja 
Blaszke i Adrianna 
Klinkosz oraz recytacja 
wierszy laureatów.

Przygotowanie atrak-
cyjnych nagród było moż-
liwe dzięki funduszom ze 
Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie, Urzędu Miej-
skiego w Rumi oraz nagro-
dom rzeczowym z Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie.

Więcej zdjęć na: https://photos.app.goo.gl/nnCBRQHSWtQbuxmi6

Organizatorem i głów-
nym wykonawcą koncer-
tu jest wejherowski zespół 
folkowy „Fucus”. Razem 
z nim zagrają i zaśpiewają 
przyjaciele, w tym Weroni-
ka Korthals, a także Chór 
Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Wejherowie.

Publiczność usłyszy prze-
piękne kolędy w nowocze-
snych aranżacjach. 

Jutro koncert 

Fucus i 
przyjaciele

W piątek 10 stycz-
nia o godz. 19.00 w 
kościele pw. Trójcy 
Świętej w Wejhero-
wie odbędzie się kon-
cert kolęd polskich i 
kaszubskich w zupeł-
nie nowej odsłonie.

Kolędowanie w kościele NMP Królowej Polski.

Czytaj nas 
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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KULTURA I EDUKACJA

W przedsięwzięciu biorą 
udział połączone siły dwóch 
grup teatralnych – biblio-
tecznej „Erraty” oraz grupy 
„Srebrna Nitka” ze Stowa-
rzyszenia Wejherowski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. 

- Bardzo nas cieszy, że 
autor tekstu Maciej Tam-
kun zaufał nam i powie-
rzył do realizacji swoje 
opowiadanie - mówi Ewe-
lina Magdziarczyk-Ple-
banek. - Spektakl pokazuje 
m.im.  w jaki sposób ta 
zbrodnia odbiła się na emo-
cjach i przeżyciach ludzi, i 
ich rodzin oraz jaki ślad zo-
stawiła w społeczności na-
szego regionu.

Scenariusz sztuki po-
wstał na podstawie opowia-
dania Macieja Tamkuna 
o tym samym tytule. Au-
tor sztuki zarówno w swoim 
malarstwie, jak i poezji, wie-
lokrotnie podejmował wątki 
patriotyczne, a zwłaszcza 
problem martyrologii lud-
ności polskiej i kaszubskiej. 

Opowiadanie „Reguiem 
w leśnej katedrze” wydru-

Ciekawy spektakl w Miejskiej Bibliotece

Requiem w leśnej katedrze
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w grudniu odbyła się premiera spektaklu „Requiem w 

leśnej katedrze”. Widowisko zaprezentowali aktorzy grup teatralnych „Errata” i „Srebrna 
Nitka”. Sztukę wyreżyserowała Ewelina Magdziarczy-Plebanek.

kowało Wydawnictwo „Libe-
ro”, za które Maciej Tamkun 
otrzymał Złote Pióro. 

W przedstawieniu wy-

stąpili: Aleksandra Uciń-
ska-Makowska, Wanda 
Kantecka, Wioletta 
Urbańska, Bogdan Kraw-

czyk, Mateusz Odowski i 
Krzysztof Powałka.

W tym roku sztuka zosta-
nie pokazana kilkakrotnie.

Autor sztuki (po lewej), aktorzy i reżyserka spektaklu.        Fot. Leszek Spigarski

Podczas koncertu w ramach cyklu „Metropolia Jest Ok” 
publiczność usłyszała również utwory z innych płyt. 

Wokalistce towarzyszył zespół w składzie: Dominik Bu-
kowski - wibrafon, Marcin Wądołowski - gitara, Piotr 
Lemańczyk - kontrabas, Mikołaj Stańko - perkusja.

 Krystyna Stańko to jedna z najwybitniejszych wokalistek 
jazzowych w Polsce, laureatka wielu nagród, autorka tekstów, 
kompozytorka, obdarzona oryginalnym kontraltem. 

Koncert odbył się dzięki dobrej współpracy Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie z Nadbałtyckim Centrum Kultury. 

Krystyna Stańko wystapiła w Muzeum PiMK-P

Jazzowo w pałacu

Więcej zdjęć na:   facebook.com/PulsWejherowa
Fot. Leszek Spigarski

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie  wy-
stąpiła znakomita wokalistka jazzowa 
Krystyna Stańko prezentując utwory z pły-
ty zatytułowanej Snik. Album jest inspiro-
wany pięknem regionu Kaszub. 

13-14 stycznia, godz. 10:00-12:00
Warsztaty: „Pobawmy się lalkami” dla dzieci od 7 lat
Spotkanie z pacynkami, marionetkami i kukiełkami. W 

trakcie dwóch dni warsztatów dzieci poznają budowę lalek 
i sposoby ich animacji. W części plastycznej wykonają wła-
sną lalkę. Na warsztatach uczestnicy poznają tajniki pracy 
aktora, wykonują ćwiczenia aktorskie, uczą się impostacji i 
intonacji, poznają techniki dubbingu.

15 stycznia, godz. 10:00-12:00
Warsztaty „Smartgrafia” cz.1 dla dzieci od 9 lat
Praktyczny, dwudniowy kurs fotografii. Kursanci nauczą 

się używając własnych telefonów, robić ciekawe i efektowne 
zdjęcia rodzinne, portrety, zdjęcia do wykorzystania w me-
diach społecznościowych, poznają tajniki fotografii kulinar-
nej oraz nauczą się prostych tricków pozwalających uzyskać 
zaskakujące efekty.

16 stycznia, godz. 12:00 - Spektakl teatralny 
Spektakl pt. „Renifer Niko ratuje zimę” w wykonaniu te-

atru Blaszany Bębenek z Krakowa.
17 stycznia, godz. 10:00 - 12:00
Warsztaty „Smartgrafia” cz.2 dla dzieci od 9 lat
20 - 21 stycznia, godz. 10:00 - 12:00
Warsztaty „Ale cyrk” dla dzieci od 8 lat
Poznanie sztuki cyrkowej od kuchni, nauka żonglerki, 

zabawa z diabolo, prosta akrobatyka, tajemnice iluzjonistów
22 stycznia, godz. 11:00 - Spektakl teatralny
Spektakl pt. „Podróże Baltazara Gąbki” w wykonaniu te-

atru Blaszany Bębenek z Krakowa.
23-24 stycznia, godz. 10:00-12:00
Warsztaty „Ale cyrk” cz. 2

Zajęcia prowadzone będą przez animatorów z Gdyńskiego 
Centrum Animacji.  Zapisy i informacje w Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży.

Na spektakle zapisy obowiązują tylko dla grup zorgani-
zowanych.  WSTĘP WOLNY!

Jest to możliwe dzięki włą-
czeniu się do Konsorcjum Bi-
bliotek Pomorskich. Od tej pory 
Czytelnicy będą mieli jeszcze 
większy i łatwiejszy dostęp do 
e-booków. 

Logowanie odbywa się po-
przez stronę https://www.legi-
mi.pl/pomorskie. Kody działają 
przez miesiąc, nie mam limitu 

Biblioteka zaprasza

Fotografia, lalki, 
spektakle i cyrk

Miejska Biblioteka Publiczna podczas zi-
mowych ferii tradycyjnie organizuje zajęcia 
dla dzieci. Oto program ferii w bibliotece.

Od stycznia Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-
herowie uruchomiła usługę darmowego dostępu 
do platformy Legimi, czyli do ponad 32 000 e-bo-
oków. Można z nich korzystać na czytniku, smart-
fonie, tablecie i komputerze, także offline. 

Platforma Legimi

stron. Liczba kodów w każdym 
miesiącu jest ograniczona. 

Biblioteka zaprasza po ich 
odbiór do siedziby Biblioteki 
przy ulicy Kaszubskiej 14. 
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K O N D O L E N C J E

Strażacy otrzymali dwa aparaty powietrzne nadciśnie-
niowe o wartości prawie 12 tys. zł. oraz ubranie bojowe o 
wartości prawie 4 tysi. zł. Sprzęt został zakupiony dzięki 
wsparciu finansowemu z Fundacji Orlen (15 tys. zł) oraz 
z pieniędzy jednostki OSP. Tym samym zwiększono po-
tencjał bojowy jednostki OSP Choczewo, a także komfort 
i bezpieczeństwo pracy strażaka-ratownika.

Dla bezpieczeństwa

Nowy sprzęt 
dla OSP Choczewo

Gimnastyka skiero-
wana jest do osób z bó-
lem kręgosłupa oraz 
ze zmianami zwyrod-
nieniowymi, a tak-
że dla osób które chcą 
zwiększyć sprawność fi-
zyczną i kondycję. Spe-
cjalistyczne i płatne 
zajęcia prowadzone są 
w auli Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 w 
Wejherowie (Elektryk) 
przy ul. Strzeleckiej 9.

Spotkania dla pań i 
panów odbywają się we 
wtorki i czwartki o godz. 
19.00. Koszt karnetu to 
100 zł na miesiąc. Jed-
no wejście kosztuje 15 
zł (60 minut ćwiczeń). 

Na zajęcia należy za-
brać karimatę i wodę do 
picia. Zajęcia prowadzi 
pani Iza  - fizjoterapeu-
ta. Karnety jak i poje-
dyncze wejścia można 
nabywać w biurze PCK 
przy ulicy Hallera 1 a, 
w każdy wtorek, czwar-
tek i piątek w godzi-
nach od 8.00 do 16.00 
lub przed zajęciami.

PCK 
zaprasza na 
ćwiczenia

Oddział Rejo-
nowy Polskiego 
Czerwonego Krzy-
ża w Wejherowie 
organizuje profi-
laktyczne zajęcia z 
gimnastyki. 

Strażacy ochotnicy z jednostki w Chocze-
wie wzbogacili się o nowy sprzęt potrzebny 
dla ich pracy. Nowy sprzęt pożarniczy za-
stąpił wysłużony z lat 90-tych. 

Od Urwisa

Dar dla szpitala

 Prezent dla najmniejszych pacjentów szpitala został ufun-
dowany przez Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Wejherowie.

Na Oddział Pediatrii Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie trafiły inhalatory, termometry oraz 
różne akcesoria medyczne.

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

 

Bogdan Sadowski
Radny Miasta Wejherowa 

w latach 1990 – 1998 

Człowiek, który z olbrzymim sercem pełnił posługę 
publiczną oraz z oddaniem służył miastu.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim 
zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Wojciech Kaczkowski 
Prezes Stowarzyszenia

 Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Barka’’ 

Osoba zasłużona, ciesząca się powszechnym 
szacunkiem i poważaniem. 

Jest to wielka strata, która jeszcze 
długo będzie napełniać smutkiem nasze serca. 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy i wsparcia 

składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta 

Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

Wojciech Kaczkowski
wieloletni prezes Stowarzyszenia Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym „Barka”

Pogrążonej w smutku Rodznie 
wyrazy najgłębszego współczucia 

składa

   Zarząd SPON „Barka”

K O N D O L E N C J E

Z głębokim żalem iz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

Pogrzeb odbędzie się w piątek 10.01 o godz. 13.00 na cmen-
tarzu w Gdyni Leszczynkach. Msza św. w intencji Zmar-
łego o godz. 11.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Chyloni.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wojciecha Kaczkowskiego

wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Barka” 

Pogrążonej w żalu Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia 

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

Obchody 370 rocznicy uzyskania praw miejskich 
przez Wejherowo zaplanowano w poniedziałek 13.01. O 
godz. 17.00 w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wej-
herowie (kościół św. Anny) odprawiona zostanie msza 
św., a ok. 18.00 zaplanowano przemarsz na plac Jaku-
ba Wejhera. Pod pomnikiem założyciela miasta odbę-
dzie się krótka uroczystość, w tym złożenie kwiatów 
oraz salwy honorowe z broni czarnoprochowej. Uroczy-
stość przygotował Pułk Czarnieckiego. 

13 stycznia 1650 roku król Jan Ka-
zimierz nadał prawa miejskie osadzie 
Wejherowska Wola. 

370. urodziny Wejherowa

Rocznica nadania 
praw miejskich
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"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

LEONA WESSERLINGA

aktywnego działacza społecznego i gospodarczego.

Wejherowianina, człowieka mądrego, otwartego na świat i ludzi,
długoletniego członka oraz kronikarza wejherowskiego oddziału

Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego 
oraz członka zarządu oddziału „Domu Kaszubskiego”.

W naszej pamięci pozostanie jako osoba życzliwa,
której na sercu leżało dobro miasta.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz Przyjaciołom  
wyrazy najgłębszego współczucia składają      

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Księdzu Prałatowi,
Dziekanowi Dekanatu Wejherowskiego,

Proboszczowi Parafii pw. Chrystusa Króla
i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

DANIELOWI NOWAKOWI

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

M A T K I
składają

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Kiedy pozwalało na to 
zdrowie, Leon Wesserling 
kilka godzin dziennie po-
święcał przeglądaniu gazet 
i stron internetowych, przy-
gotowywaniu zdjęć i opisów 
oraz umieszczaniu materia-
łów w grubych albumach. 
Robił to rzetelnie, z wielką 
starannością i pasją. 

Od 1990 roku L. Wesser-
ling opracował 15 tomów 
kroniki wejherowskiego od-
działu ZK-P oraz 9 tomów 
zatytułowanych „Pisali o 
nas”, zwierających artykuły 
prasowe. Większość tomów 
zostało zeskanowanych 
w Bibliotece Publicznej w 
Bolszewie, a także umiesz-
czonych w internetowych 
zbiorach Bałtyckiej Biblio-
teki Cyfrowej. Można je 
znaleźć na stronie:  www.bi-

Pożegnanie Leona Wesserlinga

Kochał Kaszuby
Odszedł znany i zasłużony wejherowianin Leon Wesserling, 

o którego pasji pisaliśmy prawie pięć lat temu, w czerwcu 2015 
roku. Pan Leon był kronikarzem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Wejherowie i temu zajęciu poświęcał najwięcej czasu. 

bliotekacyfrowa.eu/dlibra/
- Tworzenie kroniki nie 

jest wcale łatwe, ale to fa-
scynujące zajęcie, które 
wciągnęło mnie całkowicie 
Odkryłem w sobie duszę hi-
storyka i dokumentalisty 
- mówił pan Leon. - Musia-
łem nauczyć się obsługiwać 
komputer, który wcześniej 
był dla mnie tajemnicą, któ-
ry teraz nie wyobraża sobie 
pracy bez korzystania z in-
ternetu. 

Kronikarz nie wyobrażał 
sobie bezczynności. Wyzna-
wał maksymę „toczący się 
kamień mchem nie obrasta. 
Odprężeniem od kompute-
ra i kroniki było dla niego 
malowanie. Tę pasję dzielił 
z żoną Ludwiką, malarką i 
hafciarką kaszubską.

Oboje malowali w domu 

oraz na spotkaniach Sto-
warzyszenia Plastyków im. 
Stefana Lewińskiego przy 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim w Wejherowie.

Leon Wesserling był wej-
herowianinem z kaszub-
skimi korzeniami, od 1993 
roku członkiem wejherow-
skiego partu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, 
w którym pełnił funkcje 
skarbnika, członka Zarzą-
du, gospodarza domu, no i 
kronikarza.

- Cieszę się, że mogę 
prowadzić działalność na 
rzecz pielęgnowania i pro-
mowania tradycji oraz kul-
tury kaszubskiej. Jestem 
Kaszubą, kocham ten re-
gion, język, kulturę i sztu-
kę - mówił pan Leon.

W wyniku pożaru, który wybuchł w nocy 
z 28 na 29 grudnia w Koleczkowie (powiat 
wejherowski, gmina Szemud), kilkuosobo-
wa rodzina straciła dach nad głową i ca-
ły dobytek. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szemudzie apeluje o po-

Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Rodzina w Koleczkowie
straciła dom i dobytek

moc. Potrzebne są nowe lub mało używane 
pościele, materace, koce, ręczniki, środki 
czystości, a także sprzęt gospodarstwa do-
mowego.

Zbiórkę koordynuje GOPS w Szemudzie 
– tel. 58 676 61 56.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Leona Wesserlinga
wieloletniego kronikarza i skarbnika 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Wejherowo, 
działacza społeczno-regionalnego oraz propagatora kultury kaszubskiej

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

K O N D O L E N C J E

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z Radnymi
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Dziewczęta reprezentowały Szkołę Podstawową nr 8 w 
Wejherowie i zagrały w składzie: Karolina Grabska, Joan-
na Lazik, Zofia Markiewicz, Zuzanna Żyła, a opiekunem 
drużyny był Łukasz Zimniewicz. Chłopcy reprezentowali 
także SP 8 w Wejherowie i grali w składzie:  Cezary Za-
brocki, Adam Czoska, Oskar Lesner, Maciej Truszkowski 
Hubert Frey, a opiekunem drużyny był Kordian Zabrocki. 
W rywalizacji wzięło udział 6 najlepszych zespołów w każ-
dej kategorii z województwa pomorskiego, w sumie ponad 
140 zawodników oraz zawodniczek. Był to pierwszy Finał 
Wojewódzki w tej konkurencji. 

W rywalizacji w Wojewódzkiej Licealiadzie bardzo do-
bry rezultat osiągnęli zawodnicy z Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Rumi, którzy zajęli czwarte miejsce. 
Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone pu-
charami, medalami oraz dyplomami.

Organizatorami zawodów byli: Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Rumi, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wejherowie oraz Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy w Gdańsku.

Koszykówka

Igrzyska 
i Licealiada

W Finale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady 
w Koszykówce 3x3 Dziewcząt oraz Chłopców 
zespół dziewcząt zdobył srebrny medal, na-
tomiast chłopcy wywalczyli brąz. Uczniowie 
tych drużyn na co dzień reprezentują barwy 
wejherowskiego klubu UKS Basket Ósemka 
Wejherowo.

Drużyna Wejherowa zajęła drugie miejsce zdobywając siedem medali. Trzecia była Reda. 
W XVIII Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Halowej Lekkoatletyce zwyciężyła Reda przed 
Wejherowem i Rumią.W rywalizacji wzięło udział ponad 400 zawodników z powiatu wejhe-
rowskiego. Organizatorami zawodów byli: PZPOW w Wejherowie, MOSiR w Rumi, UM w 
Wejherowie i Rumi oraz SP nr 6 w Wejherowie. 

Drużyna „Elektryka” za-
grała w składzie: Hubert 
Koss, Konrad Koss, Nor-
bert Wejher, Bartosz Łaga, 
Kacper Dziurzyński, Ka-
rol Malotki, Damian Patel-
czyk, Szymon Wos, Marcin 
Skrzypkowski, Jakub Ru-
dziński, Michał Jung, Filip 
Grabowski, Mateusz Dunst. 
Opekunami byli: Izabela 
Mikołajewska oraz Mariusz 
Jaszewski. W rywalizacji 
wzięło udział 6 najlepszych 
zespołów z województwa po-
morskiego. Organizatorami 
zawodów byli: PZPOW, PZS 
nr 4 w Wejherowie, PZS nr 
2 w Wejherowie oraz WSZS 
w Gdańsku.

Halowa Lekka atletyka

Powiatowe Igrzyska
W XIX Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Halowej Lekko-

atletyce zwyciężyła reprezentacja Rumi. 

Piłka ręczna

Finał 
licealiady

W Powiatowym Ze-
spole Szkół nr 4 w Wej-
herowie rozegrano 
Finał XX Wojewódz-
kiej Licealiady w Piłce 
Ręcznej Chłopców, w 
której wysoką czwartą 
pozycję zajęła drużyna 
PZS nr 2 w Wejherowie 
(elektryk).

Certyfikat PZPN dla Błękitnych
W Cetniewie na ręce prezesa „Błękitnych” Wejherowo Dariusza Germana i 

klubowych trenerów wręczono Akademii Piłkarskiej z Wejherowa, brązowy 
certyfikat Polskiego Związki Piłki Nożnej w uznaniu za dotychczasową pracę. 

Certyfikat wręczono również za wysoki poziom treningów, wykształcenie trenerów, nie-
naganną organizację a także co było ważnym elementem dyscyplinę i kondycję finansową 
klubu. W certyfikowaniu szkółki bierze udział 17 lokalnych drużyn, z których każda posiada 
dwóch trenerów. Certyfikat przyznano na lata 2019-2021. 
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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

Celem tego programu 
jest umacnianie relacji 
spółki PGE EJ 1 ze społecz-
nością lokalną oraz władza-
mi trzech gmin: Choczewo, 
Gniewino i Krokowa po-
przez wspieranie inicjatyw 
istotnych dla mieszkańców 
i rozwoju regionu. 

Chodzi o finansowanie 
projektów m.in. z zakresu 

Z Choczewa do EJ Dukovany

Edukacja i zwiedzanie
Mieszkańcy gminy Choczewo mieli okazję poznać elektrownię 

jądrową Dukovany - jedną z dwóch elektrowni jądrowych w Cze-
chach. Wyjazd edukacyjny był dofinansowany przez PGE EJ1 sp. z 
o.o. w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. 

działań edukacyjno-infor-
macyjnych, propagujących 
wiedzę na temat energetyki 
jądrowej oraz o edukowanie 
mieszkańców.

W wycieczce do elektrow-
ni Dukovany wzięło udział 
40 mieszkańców gminy 
Choczewo. Głównym celem 
wyjazdu była wizyta w cen-
trum informacyjnym przy 

elektrowni Dukovany oraz 
prelekcja przeprowadzona 
na temat warunków koegzy-
stencji lokalnej społeczności 
z elektrownią jądrową. 

Dodatkową atrakcją wy-
cieczki była część tury-
styczna,  podczas której 
uczestnicy zwiedzali m.in. 
Pragę, Wiedeń i Bratysławę.  

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „Pulsie 
        Wejherowa” znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E
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WTBS sp. z o.o.   Wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

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

K A  L E 3/4U RB S NIO

Wejherowo, ul. Hallera 1a

Jesteś w wieku 60+? 

Chcesz miło i aktywnie 
spędzić czas?

Chcesz nawiązać nowe znajomości?

Ten  Klub  jest  
dla Ciebie.

Oferujemy:
Poradnictwo, spotkania z ciekawymi ludźmi,

zajęcia tematyczne i wiele innych atrakcji.

ZAPRASZA

ZAPISY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie
ul. Kusocińskiego 17

tel: 58 677 79 60

Siedziba Klubu:
Formuła mistrzostw jest otwarta i moż-

na zapisać 3-6 osobowy zespół pod numerem 
784 279 989, a także w dniu rozgrywek. Nie 
trzeba dysponować sprzętem, bo liga posia-
da wystarczającą ilość kijów oraz pomoże w 
opanowaniu podstaw gry.  

Informacje i zapisy: Adam Hebel, 
tel. 784 279 989.

Kaszëbskô Liga Bùczczi
Pomorskie LZS oraz GOSRiT Luzino i Kaszëbskô Liga Bùczczi zapraszają na Halo-

we Mistrzostwa Świata w Bùczce, które odbędą się 11 stycznia w luzińskiej hali im. 
Marszałka M. Plażyńskiego. Swój występ zapowiedziała m. in. reprezentacja Śląska.

Bùczka (świnka) to kaszubski sport narodowy wywo-
dzący się z zabawy znanej w XIX wieku. Chodzi o skiero-
wanie piłki przy pomocy kija do okręgu (pola punktowego) 
i obronie własnej strefy. 

Gra toczy się w zespołach, po trzech zawodników w polu, 
dopuszcza się posiadanie trzech rezerwowych. Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

ROZMAITOŚCI

Królem strzelcówzostał Michał Dąbrowski - GO-
SRiT Luzino, najlepszym bramkarzem Damian Pa-
telczyk - Gramy Lagę, a najlepszym zawodnikiem 

Nocny turniej o puchar wójta

Kacper Zielka - KS Kaszuby. Odbyło się również lo-
sowanie wśród zawodników, którzy wygrali nagrody 
rzeczowe.

W Nocnych Mistrzostwach Gminy w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Luzino ry-
walizowało 14 amatorskich drużyn. Zwycięzcą rozgrywek został zespół GOSRiT Luzino 
pokonał zespół Gramy Lagę. 


