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Ukazuje się od 2011 roku

hala sportowa dla uczniów 
i dla mieszkańców

Kolorowa, pachnąca świeżością, ale 
przede wszystkim świetnie zaplanowa-
na i wyposażona - taka jest nowa hala 
sportowa przy szkole pod-
stawowej nr 5 w wejherowie.

Obiekt będzie służył nie tylko uczniom 
„Piątki”, którzy bardzo potrzebowali no-
woczesnej sali gimnastycznej, ale również 
mieszkańcom Wejherowa.                      str. 3

Prawie sto lat temu, w deszczowy lutowy dzień żołnie-
rze w błękitnych mundurach wjechali konno i weszli do 
Wejherowa. Mieszkańcy witali ich radośnie, bo razem z ni-
mi do naszego miasta i części Pomorza przyszła  Niepodle-
głość.   8 lutego 1920 roku na wejherowskim rynku odbyła 
się uroczystość powitania Błękitnej Armii, która zgodnie 
z postanowieniami Traktatu Wersalskiego przejmowała 
Pomorza z rąk niemieckich. W Wejherowie polskich żołnie-
rzy witał sam Antoni Abraham, który o powrót Pomorza 
i Kaszub do Rzeczpospolitej osobiście zabiegał.

10 lutego 1920 roku  w Pucku gen. Józef Haller doko-
nał zaślubin Polski z Bałtykiem, wrzucając do zatoki pier-
ścien, podarowany przez gdańską Polonię. 

W najbliższych dniach, w setną rocznicę tych wydarzeń 
odbędą się uroczystości, prelekcje, koncerty  - m.in.  w Wej-
herowie i w powiecie wejherowskim.                   str. 16

100 lat temu
pomorze 
wróciło do polski

Porównujemy stawki opłat za odbiór odpadów. Co 
jest lepsze: 28 zł od mieszkańca czy 1,17 (1,05) zł za 
1 m2 mieszkania? Analizujemy nowy system. Naj-
więcej stracą ci co dotychczas nie płacili.           str. 4

Nowe opłaty 
za odpady 
w wejherowie 

Fot. Leszek Spigarski
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Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pod-
sumował 2019 rok i mówił o 
zamierzeniach na rok 2020. 
Następnie trwała ożywiona 
dyskusja w kuluarach o pro-

spotkanie noworoczne Ruchu społecznego wolę wejherowo

Udany rok 2019 i ostrożne plany na 2020
Ponad 180 osób uczestniczyło w noworocznym spotkaniu Ruchu Społecznego Wolę 

Wejherowo. Tradycyjne spotkania w szerokim gronie mieszkańców, przedstawicieli róż-
nych wejherowskich środowisk, organizacji społecznych i stowarzyszeń, aktywistów 
miejskich oraz radnych i władz miasta są okazją do rozmowy, wymiany poglądy, podsu-
mowania minionego roku i ustalenia planów na przyszłość.

blemach i sprawach miasta.
- Rok 2019 był trudny, 

gdyż zmieniają się stale 
przepisy i samorządom w 
całej Polsce zaczyna brako-
wać pieniędzy - powiedział 

Krzysztof Hildebrandt, 
lider Ruchu „Wolę Wejhe-
rowo”. - Pomimo tego osią-
gnęliśmy dobre efekty. Było 
to możliwe dzięki profe-
sjonalnemu gronu moich 

Prezydent Wejherowa i zarazem lider Ruchu „Wolę
Wejherowo” szeroko i szczegółowo omówił sprawy 
miasta. Radni „Wolę Wejherowo” tworzą największy, 
bo 9-osobowy klub w Radzie Miasta.

współpracowników, rad-
nych, na których mogłem 
liczyć i wsparciu Państwa, 
wsparciu mieszkańców 
Wejherowa. Za to serdecz-
nie dziękuję!

Prezydent Wejherowo 
podkreślił, że nowy rok 2020 
jest wielką niewiadomą, ale 
prognozy nie są dobre. 

- Nie wiemy jak zostaną 
zmienione przypisy i jakie 
będą skutki finansowe dla 
samorządów. Sytuacja jest 
bardzo nieprzewidywalna i 
trudno to nawet oszacować. 
Jednak z takimi współpra-
cownikami i radnymi oraz 
przy Państwa życzliwości 
i zaangażowaniu naszych 
sympatyków – pomimo 
ogromnych trudności, któ-
re nas czekają - damy radę 
- powiedział na spotkaniu 
Krzysztof Hildebrandt.

- Jesteśmy poważnym ru-
chem społecznym i takie cy-
kliczne spotkania z naszym Mieszkańcy i sympatycy Ruchu „Wolę Wejherowo” licznie przybyli na spotkanie.

sympatykami oraz stały, 
bieżący, codzienny kontakt 
z mieszkańcami są bardzo 
ważne. Wolę Wejherowo nie 
powstało niedawno na po-
trzeby wyborów, ale pracu-
je regularnie od wielu lat 
-  podkreśla Wojciech Ko-

złowski, przewodniczący 
Klubu Radnych Wolę Wej-
herowo w Radzie Miasta. 
- Tylko w ten sposób może-
my realizować naszą misję, 
jaką jest zmienianie Wej-
herowa wspólnie z miesz-
kańcami.

Radny Tomir Ponka poinformował, że rezygnuje z 
członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość oraz z człon-
ka klubu radnych PiS. Tym samym klub PiS przestał ist-
nieć. Pozostało w nim tylko dwóch radnych, a zgodnie z 
przepisami minimalna liczba to trzy osoby.

Z kolei do klubu radnych Ruchu Społecznego „Wolę Wej-
herowo” przystąpił radny Leszek Szczypior, zaś klub 
rozstał się - w wyniku różnicy poglądów - z dotychczaso-
wymi członkami, radymi Dariuszem Kreftem i Czesła-
wem Kukowskim. Klub „Wolę Wejherowo” liczy obecnie 
dziewięciu radnych.

Powyższe nie powoduje zmiany sytuacji w Radzie Mia-
sta Wejherowa. Radni Wolę Wejherowo wraz z koalicyjny-
mi radnymi Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami 
tworzą stabilną  i przewidywalną większość, która blisko 
współpracuje z prezydentem Wejherowa.

Zmiany w 
Radzie Miasta

W ostatnim czasie w wejherowskiej Ra-
dzie Miasta nastąpiły zmiany w składach 
klubów radnych. 

W Luzinie zorganizowano 
pierwszą w tym roku zbiórkę 
krwi. Akcję zorganizowano, 
aby przekazać krew dla Oliwie-
ra Zalewskiego, który zmaga 
się z ostrą białaczkę limfobla-
styczną. Na rzecz sześciolatka 
z Kłosowa zebrano 44,1 litra 
cennego daru. 

Do dwóch krwiobusów 
przyszło 128 osób, a 98 mogło 
oddać krew. W zbiórce udział 
wzięli m.in. członkowie klu-
bu motocyklowego w Gdy-
ni - Smoking Barreles Le Mc 
Chapter Nort Coast. 

Podczas zbiórki badano 
także, czy jest się genetycz-
nym bliźniakiem chłopca. Wy-
typowano 12 osób.

akcja 

krew dla 
Oliwiera

AKTUALNOŚCI

Rusza rozbudowa szpitala
Niebawem rozpocznie się największa w historii spółki „Szpitale 

Pomorskie” budowa  nowego obiektu szpitalnego, tym razem przy 
Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Wczoraj uroczyście pod-
pisano umowę na realizacje robót budowlanych.

Wartość robót budowla-
nych podpisywanej umowy 
to 94,65 mln zł. Wartość 
całego projektu włącznie z 
wyposażeniem w wysoko-
specjalistyczną aparaturę 
medyczną to 130,43 mln zł, z 
czego środki samorządu wo-
jewództwa pomorskiego to 
60,18 mln zł, dofinansowa-
nie unijne RPO WP wynosi 
66,15 mln zł, zaś wkład wła-
sny spółki to 4,1 mln zł. Wy-
konawcą inwestycji będzie 
firma Budimex S.A.

Będzie to możliwe dzięki 
dofinansowaniu unijnemu 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-

wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, środkom sa-
morządu województwa po-
morskiego do projektu pn. 
„Poprawa jakości i dostęp-
ności w diagnostyce i tera-
pii chorób cywilizacyjnych 
poprzez rozbudowę Szpitala 
Specjalistycznego w Wejhe-
rowie” oraz środkom wła-
snym spółki. 

W nowym budynku, któ-
rego budowa wkrótce się 
rozpocznie, znajdzie swo-
je miejsce Kaszubskie Cen-
trum Chorób Serca i Naczyń 
(Oddział Kardiologii i An-
giologii Interwencyjnej oraz 
Oddział Kardiochirurgii), 

nowoczesny Blok Opera-
cyjny, a także Zakład Pa-
tomorfologii, Centralna 
Sterylizatornia oraz Zakład 
Serologii Transfuzjologicz-
nej (Bank Krwi). 

W uroczystości podpisa-
nia umowy przez Zarząd 
Szpitali Pomorskich sp. z o.o. 
i firmę Budimex S.A uczest-
niczyli m.in.: marszałek po-
morski Mieczysław Struk, 
przewodniczący Komisji 
Zdrowia Sejmiku Pomor-
skiego Andrzej Bartnic-
ki, władze spółki Szpitale 
Pomorskie oraz władze sa-
morządowe Wejherowa i po-
wiatu wejherowskiego. 
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WYDARZENIA

W trakcie uroczystego 
oddania hali do użytku, pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt wyróżnił 
Beatę Dampc, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 
Medalem Róży, doceniając 
jej zaangażowanie w budo-
wę nowej hali sportowej.

- Nowa hala sportowa 
jest spełnieniem marzeń 
nie tylko uczniów, ale także 
nauczycieli, rodziców i lo-
kalnej społeczności - powie-
działa wzruszona dyrektor 
Beata Dampc. - Chciała-
bym podziękować wszyst-
kim, którzy służyli pomocą, 
dobrą radą, wsparciem, do-
radztwem na każdym eta-
pie budowy Nowoczesna i 
funkcjonalna hala, na któ-
rą wszyscy czekaliśmy, bę-
dzie dawała dużo radości 
użytkownikom.

Podczas oficjalnego 
otwarcia nowego obiektu 
dokonano symbolicznego 
przecięcia wstęgi oraz po-
święcenia hali sportowej. 
Uroczystość zgromadziła 
społeczność szkolną, władze 
miasta i powiatu wejherow-
skiego oraz wielu gości.

Nowa hala sportowa przy wejherowskiej  „piątce”

potrzebna uczniom i mieszkańcom
Nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie została oddana do użytku. Będzie służyła uczniom, 

a także mieszkańcom Wejherowa, zwłaszcza dzielnicy Śmiechowo. Nowy obiekt kosztował miasto blisko 10,3 mln zł. Jest to 
łączny koszt projektu, robót budowlanych i ułożenia nawierzchni na drodze dojazdowej - ul. Waśkowskiego.

Radni miejscy, zwłasz-
cza ci ze Śmiechowa, nie 
kryją satysfakcji, gdyż za-
biegali o tę inwestycję:

- Otwarcie tej hali to 
ogromny powód do zado-
wolenia i satysfakcji - po-
wiedział Jacek Gafka, 
przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa (Platforma 
Obywatelska Ponad Podzia-
łami). - Powstał nowoczesny 
obiekt, który niewątpliwie 
pomoże w realizacji sporto-
wych pasji dzieci i młodzieży 
tej szkoły, a z którego będą 
mogli korzystać także wszy-
scy mieszkańcy Wejherowa.

- To była bardzo wyczeki-
wana inwestycja dla uczniów 
ze Śmiechowa - podkreśla 
Mariusz Łupina (Ruch 
Społeczny Wolę Wejherowo). 
- Rodzice dzieci uczęszczają-
cych do tej szkoły często py-
tali mnie kiedy sala będzie 
czynna. Moim zdaniem in-
westycja ta pozwoli na jesz-
cze większy rozwój sportu w 
naszym mieście. 

- Cieszę się ogromnie, z 
powstania hali w tej czę-
ści miasta - podsumowu-
je Henryk Kanczkowski 

(Wejherowa (Ruch Społecz-
ny Wolę Wejherowo). - Jest 
ona uzupełnieniem ofer-
ty sportowej, rekreacyjnej 
i kulturalnej mieszkańców 
Wejherowa, w szczególności 
dzielnicy Śmiechowo.

W 2016 roku prezydent 
Krzysztof Hildebrandt pod-
jął decyzję o budowie sa-
li i zabezpieczył pierwsze 
środki na ten cel oraz zlecił 
wykonanie dokumentacji 
technicznej tego obiektu. 
Budowa hali, od momentu 
podpisania umowy z wyko-
nawcą trwała niespełna 14 
miesięcy.

Prezydent Wejherowa 
K. Hildebrandt podzięko-
wał wykonawcy inwesty-
cji właścicielowi Zakładu 
Robót Ogólnobudowlanych 
Stanisławowi Repiń-
skiemu z Kościerzyny, a 
także swoim zastępcom 
Beacie Rutkiewicz i ar-
kadiuszowi Kraszkiewi-
czowi oraz urzędnikom.

Symbolicznym przecię-
ciem wstęgi oficjalnie 
otwarto nową halę spor-
tową w SP nr 5.
Uczniowie tej szkoły 
zaprezentowali gry 
zespołowe, pokazy ta-
neczne oraz akrobatycz-
ne, udowadniając jak 
bardzo potrzebny był im 
taki obiekt.

Sala została tak zaprojektowana, aby spełniać oczekiwania 
wszystkich grup wiekowych. Płyta boiskowa ma powierzch-
nię około 1200 metrów kwadratowych - 44,5m x 27 m. Po-
zwoli to rozgrywać mecze zarówno piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki, a także badmintona. Znalazła się tutaj także ścian-
ka wspinaczkowa o wysokości 7 metrów. 

Istnieje możliwość podziału sali na dwie niezależne po-
łowy. Obiekt posiada odpowiednie zaplecze m.in. pomiesz-
czenia magazynowe na sprzęt sportowy, osobne szatnie dla 
dziewcząt i chłopców, toalety oraz niezależne wejście ze-
wnętrzne, umożliwiające wchodzenie do obiektu przy za-
mkniętej szkole. 

Widownia zaplanowana jest na 204 osoby. Przewidziano 
także miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwa-
lidzkim. Podkreślić trzeba także, że zagospodarowany został 
także teren wokół szkoły.

Nowoczesna, pełnowymiarowa 
i wielofunkcyjna hala sportowa
krzysztof hildebrandt, prezydent wejherowa

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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Która metoda jest lepsza?
Obecnie stawka za odpady wynosi 16 zł od osoby na 

miesiąc. Gdyby pozostać w Wejherowie przy dotychczaso-
wej metodzie naliczania opłat od liczby osób, to stawka 
od 1 marca 2020 r. musiałaby wynieść 28 zł od osoby 
na miesiąc, gdyż taka kwota pokryłaby koszty wywozu. 
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, która metoda jest lep-
sza, należy przyjętą przez Radę Miasta stawkę 1,17 zł za 
1m2 powierzchni lokalu miesięcznie (1,05 zł w przypad-
ku kompostowania) porównywać z rozważaną stawką 28 
zł od osoby, gdyż to była alternatywa. Uwzględniając 
oczywiście wprowadzane od 1 marca mniejsze stawki dla 
1- i 2-osobowych gospodarstw domowych. Każdy może wy-
liczyć dla siebie, co mu się bardziej opłaca – porównanie 
prezentujemy w tabeli. 

Każda metoda naliczania opłat ma swoje wady i zalety, 
nie ma idealnej. Oczywiście wszystkie wyżej podane staw-
ki dotyczą odpadów segregowanych, w przypadku braku 
segregacji koszty są 2 razy wyższe.

Nie będzie oszukiwania
W sytuacji wzrostu kosztów szczególnie ważne jest, aby 

nikt nie unikał płacenia, gdyż to jest niesprawiedliwe. 
Dlaczego jedni mają płacić za drugich? 

Niestety. obecnie za swoje odpady nie płaci ok. 9 tys. 
osób -  prawie 20% mieszkańców Wejherowa, którzy nie 
zgłaszają siebie do naliczenia opłaty. Urząd nie ma admi-
nistracyjnych możliwości zweryfikowania faktu zamiesz-
kiwana. Przepisy nie dają gminom uprawnień śledczych, 
aby sprawdzić kto w rzeczywistości mieszka w danym 
lokalu. Urzędnicy nie mogą przeszukiwać mieszkań. W 
efekcie urzędy muszą bazować na składnych deklaracjach 
przez mieszkańców, które nie zawsze są zgodne z prawdą. 

Natomiast nowa metoda naliczania opłat od powierzch-
ni lokalu mieszkalnego jest prosta i skuteczna. Nie po-
zwala też na oszukiwanie, gdyż Urząd dysponuje pełnymi 
danymi na temat nieruchomości i nikt nie ukryje metrów 
kwadratowych  swojego mieszkania czy domu.

Przed takim dylematem stanął Prezydent i wejherowscy radni podejmując 17.12.2019 r. decyzję o nowych stawkach opłat za od-
biór odpadów od 1 marca br. Tak jak w całej Polsce, wzrost kosztów wywozu śmieci w Wejherowie był nieunikniony. Ostatecznie 
wybrano u nas metodę naliczania opłat od liczby metrów kwadratowych z ograniczeniem wielkości lokalu i modyfikacjami chro-
niącymi małe 1- i 2-osobowe gospodarstwa domowe. Dzięki nowej metodzie za odpady zapłacą przede wszystkim te osoby, które 
dotychczas unikały płacenia za swoje śmieci i to one najwięcej stracą na wprowadzonej zmianie. W efekcie, dzięki dodatkowym 
pieniądzom od dotychczas nie płacących, możliwe jest ograniczenie wzrostu kosztów płaconych przez pozostałych mieszkańców.

Najwięcej stracą ci co nie płacili
Dziś ci mieszkańcy, którzy uczciwie płacą za śmieci, 

składają się ma tych co nie płacili. Obrazowo to 20 zł z 
każdych 100 zł zapłaconych za wywóz. Po 1 marca 2020 
roku to się radykalnie zmieni. Opłaty będą powszechne dla 
wszystkich. W efekcie dzięki dodatkowym pieniądzom od 
dotychczas nie płacących, możliwe jest ograniczenie wzro-
stu kosztów płaconych przez pozostałych mieszkańców.

Wzrost kosztów jest nieunikniony
Jest to - jak wiemy - duży problem ogólnopolski. Wyż-

sze koszty odbioru odpadów są niezależne od Urzędu Miej-
skiego. Składają się na nie:  zwiększenie ilości odpadów od 
mieszkańców, znaczny wzrost opłaty na składowisku od-
padów ustalanej przez ministerstwo, powszechny wzrost 
kosztów w gospodarce, nowe obowiązki dotyczące segre-
gacji odpadów - konieczność zbierania dodatkowej frakcji 
bio, rosnące koszty zagospodarowania wysegregowanych 
surowców, wyższe wymagania ekologiczne zgodnie z prze-
pisami Unii Europejskiej. 

Zgodnie z przepisami system musi być finansowo zbi-
lansowany. Oznacza, to, że jeśli rosną koszty, muszą też 
wzrosnąć stawki za odpady. 

Do dnia 15.02.2020 r. właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

Za wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie miesz-
kaniowe deklarację do urzędu składają Administrato-
rzy bądź Zarządcy wspólnot.

Link do deklaracji na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie: 

https://bip.wejherowo.pl/strony/9341.dhtml 

paMiĘTaj O DEkLaRaCji!

Nowe opłaty za odpady w wejherowie

Co jest lepsze: 28 zł od mieszkańca 
czy 1,17 (1,05) zł za 1m2 mieszkania?

 
 

Porównanie miesięcznych opłat za odbiór segregowanych odpadów 
komunalnych od mieszkańców w Wejherowie  

 
Stawki obecne do 
29.02.2020 r.  
Metoda od liczby 
osób: 16 zł za osobę 

Stawka rozważana od 
01.03.2020 r. – NIE 
WPROWADZONA. 
Metoda od liczby osób: 
28 zł za osobę 

Stawka przyjęta przez Radę Miasta od 
01.03.2020 r. - OBOWIĄZUJĄCA 
Metoda od powierzchni lokalu: 1,17 zł 
(1,05 zł **) za 1m2, z modyfikacjami. 

1 osoba = 16 zł 
2 osoby = 32 zł 
3 osoby = 48 zł 
4 osoby = 64 zł 
5 osób = 80 zł  
6 osób = 96 zł 
7 osób = 112 zł  

1 osoba = 28 zł 
2 osoby = 56 zł 
3 osoby = 84 zł 
4 osoby = 112 zł 
5 osób = 140 zł  
6 osób =  168 zł 
7 osób = 196 zł 

1 osoba *= 24 zł (22 zł **) 
2 osoby * = 45 zł (41zł **) 
 
Opłaty dla przykładowych lokali: 
30m2 = 35,10 zł (31,50 zł **) 
40m2 = 46,80 zł (42,00 zł **) 
50 m2 = 58,50 zł (52,50 zł **) 
60 m2 = 70,20 zł (63,00 zł **) 
70 m2 = 81,90 zł (73,50 zł **) 
80 m2 = 93,60 zł (84,00 zł **) 
90 m2 = 105,30 zł (94,50 zł **) 
100 m2 i więcej = 117,00 zł (105,00 zł **) 
 
* wariant do wyboru dla małych 
gospodarstw domowych (niezależnie od 
liczby m2 lokalu), jeśli udokumentujesz 
zużycie wody do 4 m3 na jedną osobę na 
miesiąc  
 
 ** w przypadku zagospodarowania 
bioodpadów w przydomowych 
kompostownikach  
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www.facebook.com/powiatwejherowskiwięcej zdjęć z wydarzeń 
znajdziesz na:

wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Podczas drugiego tygodnia ferii uczestnicy zajęć artystycznych mogli nie tylko rozwijać 
swoje zdolności plastyczne, ale także miło spędzić czas na warsztatach z fusingu, wykonując 
wyroby ze szkła, wikliny czy projektując biżuterię. 

Na zakończenie otrzymali nagrody i dyplomy.

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie powstały dwie nowe pra-
cownie: drukowania cyfrowego oraz poligraficznych procesów gra-
ficznych. Wyposażenie obu sal kosztowało ponad 200 tys. zł. Sprzęt 
zakupiony został ze środków własnych Powiatu Wejherowskiego.

Nowoczesne pracownie

Udane ferie artystyczne
W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wej-

herowie odbyło się uroczyste podsumowanie zajęć artystycznych w któ-
rych uczestniczyły dzieci i młodzież z powiatu wejherowskiego. 

W pracowni przygoto-
wania druku cyfrowego 
uczniowie poznają procesy 
związane z drukowaniem i 
obróbką wykończeniową dru-
ków cyfrowych, a w pracow-
ni poligraficznych procesów 
przygotowawczych przygoto-
wują projekty w programach 
wektorowych (CorelDraw 
oraz Adobe Illustrator), ra-
strowych (Adobe Photoshop) 
oraz do składu (InDesign). 
Dokonują wydruku próbne-
go, poznają zasady różnych 
technik drukowania cyfro-
wego, mają możliwość prak-

tycznego przetestowania 
druku sublimacyjnego oraz 
technik transferowych. Swo-
je projekty uczniowie mogą 
wyciąć za pomocą plotera 
tnącego z folii przeznaczo-
nych do wgrzewania w róż-
ne tekstylia albo wycinać z 
folii samoprzylepnej, mają-
cej zastosowanie w reklamie 
wizualnej, dekoracji wnętrz, 
czy banerach reklamowych.

Przypomnijmy, że we 
wrześniu ub. roku otwarty 
został nowy budynek szko-
ły. Rozbudowa Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Redzie 

wiązała się z koniecznością 
wykształcenia większej licz-
by specjalistów w branżach 
kreatywnych. Szkoła przy-
gotowuje przyszłych tech-
ników reklamy, grafików, 
realizatorów nagrań i na-
głośnień, asystentów kie-
rownika produkcji filmowej 
czy telewizyjnej, fotografii i 
multimediów oraz architek-
tów krajobrazu. 

Program kształcenia na 
tych kierunkach powstał i 
będzie realizowany w ści-
słej współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami.

Podczas sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która odbyła się 31 stycznia br., radni 
wysłuchali sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
przy Staroście, informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, sprawozdania z działal-
ności Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku oraz informacji o stanie dróg powiatowych.

Radni zadecydowali także o udzieleniu wsparcia finansowego dziewięciu gminom na 
zadania z zakresu kultury i sportu w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez. Ponadto 
przeznaczyli środki finansowe na nowe inwestycje oświatowe i drogowe.

sprawozdania
na sesji Rady powiatu 
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AKTUALNOŚCI

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"

Ks. J. Twardowski

PANI
DOROCIE GROCHALSKIEJ

byłej Kierownik Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim

w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które niech dają ukojenie 

w trudnych chwilach po śmierci 

MĘŻA
TOMASZA GROCHALSKIEGO
niezwykle sumiennego, kompetentnego oraz koleżeńskiego
 Inspektora w Wydziale Inwestycji Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 w latach 1993 - 2001

składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

PANI
WIESŁAWIE SOBKIEWICZ

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

O J C A

składają

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogusław Suwara 
Sekretarz Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E

Przedmiotem umowy jest 
rozpoznanie potrzeb rynku 
pracy oraz lepsze wykorzy-
stanie posiadanych przez 
obie strony zasobów i poten-
cjału. Kaszubsko-Pomorska 
Szkoła Wyższa w Wejhero-
wie, która jest niepubliczną 
wyższą szkołą zawodową,  
działa 17 lat.

- Pamiętam dobrze po-
czątki uczelni, bowiem bar-
dzo angażowaliśmy się w jej 
powstanie. Dziś, po upływie 
17 lat jest to już szkoła z 
tradycją. Nie wyobrażam 
żeby na terenie miasta z 
długą i bogatą historią nie 
działała żadna szkoła wyż-
sza - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
- Szkoły wyższe wspólnie z 
samorządami, lokalną go-

spodarką i mieszkańcami 
powinny stanowić spójną 
całość, czyli być odbiciem 
tego co się dzieje w naj-
bliższym otoczeniu. Każda 
uczelnia powinna reagować 
na tendencje, zmiany i po-
trzeby lokalnej społeczności 
i środowiska. Wejherowska 
szkoła w ostatnim czasie 
udowodniła, że wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 
studentów, miasta i przed-
siębiorców.

Przykładem jest m.in. 
decyzja o reaktywacji kie-
runku pielęgniarstwo w 
sytuacji rosnącego zapo-
trzebowania na pielęgniar-
ki i pielęgniarzy, zwłaszcza 
w Wejherowie. 

Satysfakcji z podpisanego 
porozumienia nie krył kanc-

władze miasta wspierają kpsw

Bardzo dobra współpraca 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i kanclerz Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły 

Wyższej w Wejherowie Rafał Gierszewski podpisali porozumienie o współpracy. 

lerz uczelni Rafał Gier-
szewski, podkreślając, że 
współpraca między miastem 
a uczelnią od początku ukła-
da się bardzo dobrze.

- Dziękuję za nieustan-
ne wspieranie naszej uczel-
ni przez miasto. Wyrazy 
wdzięczności należą się nie 
tylko panu prezydentowi, 

ale również kierownikowi 
Wydziału Kultury, Spor-
tu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki Urzę-
du Miejskiego, Michałowi 
Jelińskiemu, na które-
go zawsze możemy liczyć - 
stwierdził R. Gierszewski.

Przypomnijmy, że siedzi-
ba szkoły wyższej w Wej-
herowie mieści się przy ul. 
Dworcowej 7. Rektorem 
uczelni jest prof. dr hab. 
Marcin Pliński.

W blisko godzinnej akcji uczestniczyli pracownicy Urzędu 
Miejskiego oraz Straży Miejskiej w Wejherowie.

„Forest Challenge” to internetowa proekologiczna akcja 
polegająca na sprzątaniu lasów, a następnie rzuceniu wy-
zwania innym, czyli nominowaniu kolejnych osób do tego 
samego zadania. Takiego wyzwania podjęli się pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie wraz ze strażnikami miej-
skimi. Grupie przewodzili: zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz oraz komendant wejherowskiej 
SM Zenon Hinca.

Urzędnicy 
sprzątali las

Kilkadziesiąt osób wyposażonych w foliowe 
rękawiczki oraz odpowiednie worki foliowe 
do segregacji odpadów sprzątało las na terenie 
Kalwarii Wejherowskiej w ramach internetowej 
kampanii „Forest Challenge”. 

Fot. Urząd Miejski
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Ile razy widziałeś już tę reklamę?

desperacji je zastosował. Ku jego 
zaskoczeniu  – ból minął bez-
powrotnie! „Próbowałem 

wszystkiego: tabletek, żeli, pla-
strów. Bezskutecznie. Od żony 
dostałem wkłady biomagne-
tyczne zrobione z neody-
mium, oddziałujące na za-
kończenia nerwowe stopy. 
W głowie mi się nie mieści-
ło, że to może pomóc.

Włożyłem wkład początkowo 
tylko do lewego buta. Chciałem zo-
baczyć, czy uciski na stopie, wywołane 
za pomocą impulsów magnetycz-

nych, poprawią mój stan. Co chwila robiłem 
kilka kroków i nagle zorientowałem się, że 
ból ustaje. Ś�widrowanie w lewym kolanie 
zmniejszało się, czułem, jak noga staje się 
silniejsza, a staw sprawniejszy! Prawe kolano 
nadal bolało, ale miałem już dowód, że bio-
magnetyczne wkłady działają.

Włożyłem wkład do drugiego buta. Za-
cząłem chodzić po mieszkaniu. I tu też 
przestało rwać! Teraz używam wkładów 
na każdy przewlekły ból, nie tylko kolan. 
Akupresura oddziałuje na zakończenia 
nerwowe w stopie. Odpowiedni nacisk 
pomaga wyeliminować ból każdego or-
ganu (wątroby, nerek)! Nie muszę już truć 
się proszkami”.

Na czym polega ta nowa metoda?
Dr Nakagawa, twórca magnetoterapii, wy-
jaśnia: „W naszych testach wybraliśmy 
przypadki bólu, na które już nic nie poma-

gało. W 80% przypadków ból znikał już 
po pierwszym dniu stosowania biomagne-
tycznych wkładów. Po tygodniu 97% bada-
nych przestało całkowicie odczuwać ból, 
bez względu na jego źródło.

Pole magnetyczne wnika w bolące 
tkanki, powodując, że wzrasta ich natle-
nienie i odżywienie komórkowe. Gojenie 
się stanów zapalnych przyspiesza, znikają 
obrzęki i opuchlizny. Pozytywne efekty 

kumulują się na poziomie komórkowym 
i po 30 dniach kuracji ból mija na stałe”.

Wkładasz i zapominasz o bólu!
Aby uśmierzyć ból, wystarczy umieścić 
wkłady biomagnetyczne w butach i regular-
nie w nich chodzić. Nieważne, czy powodem 
bólu jest artretyzm, reumatyzm, rwa kul-
szowa, migrena, schorzenia wątroby, nerek, 
bolące stawy, plecy, biodra, kolana, kręgo-
słup, żołądek, czy stopy.

Problem zostaje stopniowo likwido-
wany. Dzięki bezpiecznie dobranej mocy 
pola magnetycznego, kurację można pro-
wadzić niemal ciągle przez 30 dni, prze-
ciwdziałając ponad 41 przyczynom bólu.

Gdy ból minie, wkłady biomagnetyczne 
należy zachować do ponownego wykorzy-
stania. Utrzymują one właściwości prze-
ciwbólowe przez 50 lat.

Pan Mirosław (67 l.) uśmiał się, gdy żona 
kupiła mu wkłady magnetyczne,  
by uśmierzyć jego artretyczne bóle kolan.  
Ale gdy ostry ból przykuł go do fotela…

Starochińska metoda przełomem  
w walce z przewlekłym bólem

W

Ci czytelnicy dziękują za “cudowne uzdrowienie”!3 3

„Cierpię na niedoczyn-
ność tarczycy, przez co 
mam problemy z wagą 
i bolesnym miesiącz-
kowaniem. Dzięki tym 
wkładkom, „burza 
hormonów” minęła, 
a „te dni” przestały być 
dla mnie koszmarem.  
Do tego udało mi się 
schudnąć ponad 15 kg, 
a mąż znów patrzy na 
mnie z pożądaniem!” 

Iwona, 38 l.
“Znów czuję się 

 kobietą”

Bóle kręgosłupa doku-
czały mi  od wczesnej 
młodości. Chodziłam po 
lekarzach, fizjoterapeutach, łykałam 
proszki, stosowałam obuwie korygują-
ce. Kompletnie żadnych efektów! 35 lat 
się z tym męczyłam! Gdyby nie wkłady 
biomagnetyczne, pewnie już tak, by zo-
stało. Połamana, pokrzywiona… Ale te 
wkłady zadziałały fenomenalnie. Z ra-
cji moich dolegliwości i wieku polecono 
mi zakup dwóch par mocniejszej wersji 
wkładek o mocy 4000 GS. Zapłaciłam 
odrobinę więcej, ale nie żałuję. Wzię-
łam też kolejną parę dla męża ze wzglę-
du na jego bóle stawów. Dodatkowo 
otrzymałam w prezencie czwartą 
parę wkładek, które są lepiej wyprofi-
lowane i przez to wygodniejsze w sto-
sowaniu w bardziej eleganckim obuwiu. 
Po trzech dniach poczułam ulgę. Po ko-
lejnych pięciu, ból w zasadzie ustąpił. 
Nie pamiętam już życia sprzed bólu,tak 
dawno to było. Czuję, jakbym się urodzi-
ła na nowo.

Ewa Bąk (72 l.) z Ełku

Uratowałam 
kręgosłup

„Nasilający się ból ko-
lan nie pozwalał mi 
normalnie funkcjono-
wać. Nie mogłem cza-
sem nawet podnieść się 
z łóżka, a o jeździe na 
rowerze czy majster-
kowaniu już całkiem 
zapomniałem. Odkąd 
kupiłem wkładki bio-
magnetyczne noszę je 
cały czas i dopiero te-
raz czuję, że żyję!”

Jacek, 51 l.
“Odzyskałem 
radość życia”

„Przez niewłaściwą 
dietę i zamiłowanie 
do mocnych trunków 
nabawiłem się wrzo-
dów żołądka. Ból był 
potworny, a nie mo-
głem łykać żadnych 
przeciwbólowych ta-
bletek. Gdyby nie te 
wkładki, chyba bym 
zwariował!”

Piotr, 42 l.
“Wrzody zniknęły 

jak ręką odjął”

„Miałam już dosyć cią-
głego rwania w krzyżu 
przy każdej zmianie 
pogody. Tabletki i ma-
ści na reumatyzm nic 
nie pomagały, a kosz-
towały krocie. Zamó-
wiłam więc wkładki 
i poczułam ulgę już 
po pierwszym dniu  
stosowania.”

Edyta, 43 l.
“Żadna pogoda 
mi niestraszna”

„Te wkładki biomagne-
tyczne to jakiś cud! 
Nie dość, że wyleczyły 
mnie z przewlekłego 
bólu zatok, to odkąd 
je stosuję, ani razu nie 
byłem przeziębiony! 
Polecam!”

Marek, 35 l.
“Koniec z ciągłym

chorowaniem”

„Ciągłe wizyty w to-
alecie to była istna 
udręka. Dzięki wkład-
kom biomagnetycz-
nym znów mogę 
cieszyć się zdrowym 
pęcherzem i nie muszę 
 wstawać w nocy.”

Zdzisław, 78 l.
“W końcu przesypiam 

 całe noce!”

„Próbowałam już 
wszystkiego, żeby po-
zbyć się uciążliwego 
bólu kręgosłupa. Ta-
bletki, maści, opaski, 
a nawet fizjoterapia 
i masaże – wszystko 
na darmo. Te wkładki 
okazały się strzałem 
w 10! Odzyskałam 
sprawność ruchową 
i w końcu mogę bawić 
się z wnukami.”

Barbara, 58 l.
“Wnuki znów mają 
 ze mnie pociechę”

„Od wielu lat cierpia-
łam z powodu silnych 
migren. Ból głowy by-
wał tak dotkliwy, że 
miałam nudności i sła-
błam. Odkąd stosuję 
wkładki, ból minął 
bezpowrotnie!”

Lucyna, 52 l.
“Zapomniałam 

o bólu”

 Wkładki pozwolą  pomóc na:
1  Nos  2  Tarczyca  3  Tchawica  4  Gardło 

5  Zatoki czołowe i nosowe 
 6  Nadnercza 7  Móżdżek  

8  Nerw trójdzielny  
9  Przytarczyca 10 Oczy 

11 Uszy 12 Limfa 13 Mięsień 
trapezowy 14 Ramiona  

15 Płuca i oskrzela 
 16 Serce 17 Układ trawien-
ny 18 Żołądek 

 19 Pęcherz 20 Nerka 
 21 Śledziona 

 22 Dwunastnica 
 23 Woreczek żółcio-

wy 
 24 Trzustka

25 Okrężnica  
poprzeczna 26 Kanał moczowy 

 27 Jelito cienkie 28 Zstępnica 
 29 Odbytnica 30 Kość guziczn  

31 Odbyt  32 Kolana 33 Staw kolanowy 
34 Staw biodrowy 35 Jajniki  36 Genitalia 
37 Hemoroidy 38 System nerwowy 
 39 Wyrostek robaczkowy 
 40 Przysadka mózgowa 41 Nadciśnienie

Wkładki magnetyczne to biomagnesy 
wielokrotnego użytku, o mocy 

970 Gaussów 
Umieszczasz je w butach 
i zapominasz o bólu. 

Pasują do każdego 
rodzaju butów

 Zadzwoń: 81 300 35 66
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

WYJĄTKOWA OKAZJA! WKŁADKI MAGNETYCZNE dla Ciebie i Twoich bliskich!
Masz ostatnią szansę, by otrzymać BIOMAGNETYCZNE WKŁADKI z tak ogromną zniżką za udział w Fabryce Zdrowia.
Jeśli zadzwonisz do 20 lutego 2020 r., otrzymasz 72% rabatu!
Przeczytaj opinie ludzi, którzy już je mają. Są szczęśliwi, ponieważ pozbyli się bólu i dolegliwości, które nękały ich od wielu lat. 
Dzięki połączeniu techniki magnoterapii i starochińskiej refleksologii zwalczyli ból całkiem naturalnie. Skorzystaj z ostatniej 
szansy, by zdobyć biomagnetyczne wkładki za udział w Fabryce Zdrowia za jedyne 317zł 87zł (przesyłka GRATIS)!

87 zł

O G Ł O S Z E N I E 
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WYDARZENIA

Oprawę muzyczną zapewnili znani trójmiejscy muzycy 
pod kierunkiem kompozytora Cezarego Paciorka: Filip 
Arasimowicz, Ireneusz Kreczmar, Tomasz Fopke oraz 
Chór Cantores Veiherovienses pod dyrekcją Tomasza Chy-
ły. Reżyserem widowiska był Przemysław Basiński. 

W tym roku teksty Księgi własnoręcznie przepisał Zbi-
gniew Wenta.

- Kulturę regionalną Kaszub możemy rozwijać dzię-
ki naszym przodkom, wielkim regionalistom, a przede 
wszystkim dzięki tysiącom zwykłych ludzi mówiącym po 
kaszubsku. Ludziom, którzy utrzymują przez lata silny 
emocjonalny związek z Małą Ojczyzną - powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Dzisiaj Kole-
giata rozbrzmiewa słowami Księgi Powtórzonego Prawa, 
czyli ostatniej części, nazywanej w tradycji chrześcijań-
skiej „Pięcioksięgiem”. To wielkie translatorskie dzieło 
trwało pięć lat i zwieńczone zostało wspaniałym wydaw-
nictwem o charakterze kolekcjonerskim, za co ojcu Ada-
mowi składam szczególne słowa uznania.

- Dla mnie spotkania z Biblią są niezwykle ważne, jest to 
intensywne przeżywanie Słowa Bożego - powiedziała Danu-
ta Stenka, która co roku uświetnia widowisko religijno-ar-
tystyczne w Wejherowie. 

Prezentowany tekst tradycyjnie skomentował pod wzglę-
dem teologicznym franciszkanin o. prof. dr. hab. Adama R. 
Sikora, autor przekładu.

- Wybór Księgi Powtórzonego Prawa wiąże się z faktem 
ukończenia tłumaczenia właśnie wszystkich ksiąg Pięciok-
sięgu z hebrajskiego na kaszubski. Księga Powtórzonego Pra-
wa nie była dotąd przetłumaczona na język kaszubski w 
całości. Teologia księgi jest bardzo bogata i jest poniekąd 
wielkim streszczeniem wszystkich najważniejszych tradycji 
biblijnych Starego Przymierza. Pojawiają się w niej więc 
tematy takie jak: przymierze, wybranie ludu Bożego, kult, 
ziemia obiecana, miłość i miłosierdzie Boga. Najważniejsze 
przesłanie skupia się na przypomnieniu prawdy, że Izrael 
jest narodem wybranym, a tym samym zobowiązany jest do 
czci tylko jedynego Boga, którego ma kochać całym sercem – 
wyjaśnił o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM.

Verba sacra po raz 17. w wejherowie 

Święte słowa po kaszubsku
Verba Sacra to prawdziwe święto Słowa, które wybrzmiewa od wielu lat w wejherowskiej 

kolegiacie. 27 stycznia liczna publiczność po raz siedemnasty usłyszała Księgę Powtórzo-
nego Prawa - fragment Biblii w języku kaszubskim, przetłumaczony z języka hebrajskie-
go przez wejherowianina prof. o. Adama R. Sikorę. Kaszubski przekład Pisma Świętego 
przeczytała tradycyjnie pochodząca z Kaszub znakomita aktorka Danuta Stenka.

Modlitwa Katedr Polskich to projekt interdyscyplinar-
ny artystyczno-naukowo-religijny. Realizację rozpoczęto w 
styczniu 2000 roku w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu 
w formie cyklu dwunastu prezentacji tekstów biblijnych. 

Wejherowska edycja wydarzenia ma wyjątkowy charak-
ter, ponieważ od początku tj. od 2003 r. fragmenty Pisma św. 
tłumaczone są bezpośrednio na język kaszubski, w którym 
prowadzona jest prezentacja Pisma św. w wejherowskiej Ko-
legiacie (Kościół pw. Trójcy Świętej).

Organizacją wydarzenia, jak co roku, zajął się Urząd Miej-
ski w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury oraz Fun-
dacja Verba Sacra. 

Na uroczystość zaprosili: prezydent Wejherowa K. Hilde-
brandt oraz ks. prałat Tadeusz Reszka.

Prezentowany tekst skomentował o. prof. dr. hab. Ada-
ma R. Sikora, autor przekładu.

Nagrodzona kwiatami i brawami Danuta Stenka w 
towarzystwie Tomasza Fopke, który razem z Chórem 
Cantores Veiheroviensis i zespołem pod kierunkiem 
Cezarego Paciorka, zapewnił piękną oprawę muzyczną. 

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa oraz w Galerii 
na www.pulswejherowa.pl
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KONKURSY, NAGRODY

Jak co roku, prezydent 
Wejherowa podziękował 
mieszkańcom za ich wysi-
łek i kreatywność. 

- Bez waszych wspania-
łych dekoracji nasze miasto 
nie wyglądałoby w okresie 
świątecznym tak pięknie. To 
właśnie one dodają szczegól-
nego uroku i magii świąt. 

W kategorii dekoracje świąteczne okien i  balkonów w domach jedno i wielorodzinnych  
pierwsze miejsce zajęła Maria Łuczak (ul. Marynarki Wojennej), drugie Zbigniew wolanin 
(ul. Wczasowa 13), trzecie piotr Maszota (ul. Wczasowa). 

Wyróżnienia otrzymali: Marcin i joanna Narloch (ul. Kołłątaja 6), Ludwika Erdmann (ul. 
Rogali) oraz jolanta i Mirosław kłusak z ul. Sędzickiego.

W kat. dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno i wielorodzinnych zwycięży-
li Teresa i Tadeusz kaweccy (ul. Kusocińskiego). Drugie miejsce zajęła Regina arendt (os. 
1000-lecia), a trzecie Mirosława i Marian wilczewscy (os. Przyjaźni). 

Wyróżnienia otrzymali: Barbara i piotr Gołębiewscy (ul. Ofiar Piaśnicy), henryk Teclaf  
(ul. Kusocińskiego), aniela Bartnicka (os. Kaszubskie), Ewa Tukalska (ul. Ogrodowa), Teresa 
szimichowska (os. Kaszubskie), wiesław sadowski (os. Kaszubskie), Elżbieta i jan Cichoccy 
z os. Kaszubskiego.

Najpiękniejsze dekoracje świąteczne domów, balkonów i ogrodów nagrodzone

Mieszkańcy rozświetlają zimowe wejherowo
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz zastęp-

ca prezydenta Beata Rutkiewicz wręczyli nagrody w 17. edy-
cji „Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną 
balkonu, okna lub ogrodu”. Spotkanie z mieszkańcami, którzy 
uczestniczyli w konkursie odbyło się w ratuszu.

Dlatego dziękuję za cały 
trud, zaangażowanie i ser-
ce włożone w przygotowanie 
tych dekoracji - powiedział 
Krzysztof Hildebrandt.

Przewodnicząca ko-
misji konkursowej Tere-
sa Patsidis wyjaśniła, że 
przy ocenie dekoracji pod 
uwagę brana była pomy-

słowość i samodzielność, 
ogólny wyraz estetyczny 
oraz niepowtarzalność eks-
pozycji. Nagrody przyznano 
w dwóch kategoriach: de-
koracje świąteczne okien i  
balkonów w domach jedno i 
wielorodzinnych oraz deko-
racje ogrodów przy domach 
jedno i wielorodzinnych.

Laureaci konkursu

Nagrody wręczali mieszkańcom prezydent Wejherowa i 
jego zastępca.            Fot. Urząd Miejski

Pięknie udekorowana posesja przy ul. Marynarki Wo-
jennej zdobyła pierwsze miejsce w tej kategorii.

Uczestnicy konkursu w ratuszu. Pierwsza z lewej: Ma-
ria Łuczak - laureatka pierwszego miejsca.

Mieszkańcy naszego powiatu wraz z pozostałą trzynastką 
pojadą w nagrodę do Brukseli. Finalistami olimpiady było aż 
jedenastu mieszkańców województwa pomorskiego. 

W ogólnopolskiej olimpiadzie biorą udział osoby powyżej 60. 
roku życia z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskie-
go, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Uczestnicy konkursu 
musieli przejść trójstopniowe eliminacje i wykazać się wiedzą 
m.in. na temat samorządu terytorialnego, Konstytucji RP i 
Unii Europejskiej. 

W pomorskiej olimpiadzie brało udział 460 seniorów. Olim-
piada była podzielona na trzy etapy: gminny, powiatowy i wo-
jewódzki, a każdy z nich kończył się egzaminem. Do eliminacji 
wojewódzkich zakwalifikowało się 115 osób. 

Z laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatel-
skiej Senior Obywatel spotkała się członkini Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska oraz 
senator RP Ryszard Świlski. Laureaci otrzymali książkę 
„Gdański styczeń” oraz podziękowania.

Olimpiada wiedzy Obywatelskiej senior Obywatel

Laureaci z Luzina i wejherowa 
Gertruda Kowalczyk z Luzina (na zdjęciu) i Bogdan Krawczyk z Wejherowa znaleźli się 

wśród 15 najlepszych uczestników II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej 
Senior Obywatel im. Pawła Adamowicza. 

Źródło: www.pomorskie.eu 

Co ciekawe, odchodzący na emeryturę Feliks Makurat pół 
wieku przepracował w jednej formie - Miejskim Zakładzie 
Komunikacji w Wejherowie. Pisaliśmy o tym w poprzednim 
wydaniu „Pulsu”

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił Statuetką Jakuba Wejhera zastępcę 
dyrektora ds. technicznych i eksploatacji MZK 
w Wejherowie, Feliksa Makurata z okazji 50-le-
cia pracy zawodowej.

statuetka dla pana Feliksa
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KULTURA I EDUKACJA

Kasia i Maciej Marczew-
scy, twórcy docierającego 
do miliona turystów inter-
netowego przewodnika po 
Polsce www.ruszajwdro-
ge.pl oraz autorzy prze-
wodników turystycznych 
udowadniają, że nie trze-

Wczoraj, 5 lutego, spotkaniem pt. „Ruszamy na Kociewie!” w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie zainaugurowano nowy 
cykl wydarzeń. W pierwszą środę każdego miesiąca do czerwca 
włącznie dwoje podróżników, małżeństwo Kasia i Maciej Marczew-
scy będą polecać ciekawe wycieczki po Polsce.

ba wyjeżdżać daleko, żeby 
przeżyć ciekawą przygodę. 

Podczas pierwszego spo-
tkania goście opowiadali, 
co warto zobaczyć na Ko-
ciewiu, a w kolejnych wy-
jaśnią m.in. dlaczego warto 
ruszyć w Bieszczady, jak 

niezwykły świat kryje się 
pod ziemią oraz gdzie war-
to pojechać na majówkę i na 
wakacje w Polsce. 

Wstęp na spotkania jest 
wolny, a szczegóły można 
znaleźć na plakacie.

Cykl spotkań turystycznych

w bibliotece dowiesz się,
gdzie wyruszyć w drogę

Pieniądze uzyskane z li-
cytacji obrazów przeznaczo-
ne zostały na działalność 
charytatywną klubu. Na au-
kcji wystawiono obrazy, wy-
konane za pomocą różnych 
technik malarskich. Były 
tam dzieła  takich znako-
mitych artystów, jak Fran-
cisco Goya, Henryk Opałka, 
Marc Chagall, Salvador Da-
li i Edward Dwurnik. Po raz 
kolejny raz wystawiono tam 
pracę Longiny Wysockiej, 
tym razem był to obraz olej-
ny pt. „Morze”.

- Jestem niezmiernie 
szczęśliwa, że mój obraz 
mógł wziąć udział w reno-
mowanej aukcji. Zwłasz-
cza, że wystawiano tam 
prace tak znanych malarzy 
- powiedziała wejherowska 
malarka.

Przypomnijmy, że Busi-
ness Centre Club od 1991 ro-
ku przyznaje Złote Statuetki 
w konkursie „Lider Polskie-
go Biznesu” firmom, którzy w 
swej działalności kierują się 
nie tylko zyskiem, ale także 
etyką prowadzenia biznesu.

kolejny sukces Longiny wysockiej

„Morze” sprzedane
na aukcji charytatywnej

Obraz znanej i cenionej wejherowskiej malarki Longiny Wy-
sockiej wylicytowano podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego 
Biznesu, która odbyła się 25 stycznia w Teatrze Wielkim w War-
szawie. Organizatorem Gali oraz licytacji był stołeczny Business 
Centre Club. Malarka z Wejherowa wzięła udział w tym wydarze-
niu już po raz czwarty.

Longina Wysocka z właścicielami wylicytowanego ob-
razu jej autorstwa.

Rozgrywka odbywa się na terenie biblioteki. Gracze w 
czasie zabawy poznają historię Wejherowa za sprawą frag-
mentów książki Moniki Kubisiak. Gra jest aktywowana 
sczytaniem kodu QR w wypożyczalni dla Dzieci i Młodzie-
ży. Zadaniem Gracza jest odnalezienie na terenie biblioteki 
kodów QR oraz wykonanie zadań przypisanych do poszcze-
gólnych miejsc. Poprawne wykonanie zadań odnotowywane 
jest w aplikacji ActionTrack. Na koniec wyświetlany jest 
ranking, który wskazuje liczbę zdobytych punktów.

poznaj historię wejherowa

Gra Mobilna 
Durwidal

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejhero-
wie można zagrać w grę mobilną „Durwidal”. 

Raz w miesiącu czytelni-
cy Miejkiej Biblioteki Publicz-
nej będą mogli zaprezentować 
swoją twórczość: recytatorską, 
muzyczną itp. na bibliotecz-
nej scenie. Będzie to okazja, 
zwłaszcza dla dzieci, do poka-
zania swoich talentów, które w 
formule konkursowej, często gi-
ną niezauważone. W przyjaznej 
atmosferze mali czytelnicy będą 
mogli pochwalić się tym, czego 
się nauczyli.Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres: krzysztof.p 
@ biblioteka.wejherowo.pl.

scena 
Czytelnika
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AKTUALNOŚCI

Po raz pierwszy konkurs 
swoim zasięgiem objął nie 
tylko Wejherowo, Redę i 
Rumię, ale cały powiat. W 
finale o zwycięstwo wal-
czyło 10 zespołów: 5 w ka-
tegorii chórów dziecięcych 
oraz 5 chórów dorosłych. W 
finale konkursu wystąpiły: 
Schola Karola z Parafii Św. 
Karola Boromeusza w Wej-
herowie (dyrygent Piotr 
Leszczyński), Chór Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Re-
dzie im. Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego (dyrygent 
Barbara Tańska), Ze-
spół Bambo ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 im. Jana 
Brzechwy w Rumi (dyry-
gent Anna Bronowicka), 
Chór ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Redzie im. płk 
Kazimierza Pruszkowskie-
go (dyrygent: Barbara 
Tańska), Zespół Wokalny 
MUZaika z Rumi (dyry-
gent Marzena Graczyk), 
Wejherowski Chór Mie-
szany „Camerata Musica-
le”(dyrygent: Aleksandra 
Janus), Chór „Pro Glo-
ria Dei” z Nowego Dworu 
Wejherowskiego (dyrygent 
Tomasz Dawid Becker), 
Chór Lira im. ks. Stanisła-
wa Ormińskiego (dyrygent 

jubileuszowy konkurs Chóralny MTk

Śpiewali kolędy i pastorałki
W Filharmonii Kaszubskiej odbył się finał jubileuszowego V Konkursu Chóralnego Ma-

łego Trójmiasta Kaszubskiego. W kategorii chórów dorosłych pierwsze miejsce zdobył 
Miejski Chór Kameralny z Redy, zaś wśród dziecięcych zwyciężył Chór Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie. Piąta edycja odbyła się pod hasłem „Małe Trójmiasto Kaszub-
skie śpiewa kolędy i pastorałki”. 

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Fot. Leszek SpigarskiZwycięski chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie pod dyrekcją Aleksandry Janus.

Katarzyna Januszewska).
- Cieszę się, że już po raz 

piąty wejherowska Filhar-
monia wypełniła się miło-
śnikami muzyki chóralnej. 
Wszystkie chóry, które za-
prezentowały się dzisiejsze-
go wieczoru są zwycięzcami, 
bo przeszły przez trudne i 
wymagające eliminacje - po-
wiedział zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Dlatego 
każdy zespół, bez względu 
na zajęte dzisiaj miejsce, 
otrzymał nagrodę finansową. 
W tym roku z okazji jubile-
uszowej edycji zmieniliśmy 
formułę konkursu, bo oprócz 

chórów z MTK, w elimina-
cjach startowały także chóry 
z całego powiatu. Chciałbym 
bardzo podziękować gospoda-
rzowi dzisiejszego wydarze-
nia prezydentowi Wejherowa 
Krzysztofowi Hildebrandto-
wi, a także burmistrzowi Ru-
mi Michałowi Pasiecznemu i 
burmistrzowi Redy Krzyszto-

fowi Krzemińskiemu.
A. Kraszkiewicz, któ-

ry podczas konkursowego 
wieczoru laureatów wystą-
pił w roli prezesa zarządu 
Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego, przekazał tak-
że podziękowania innym 
osobom zaangażowanych 
w organizację konkursu.

W konkursie  zaśpiewał m.in. Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”.

Pierwsze miejsce wśród młodych chórzystów i nagrodę 
pieniężną w wysokości 2 tys. zł wywalczył Chór Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie pod kierunkiem aleksandry janus

W kategorii chórów dorosłych zwyciężył Miejski Chór Ka-
meralny z Redy pod dyrekcją piotra klemenskiego, otrzymu-
jąc nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tys. zł. 

Do 31 stycznia zgłaszano kandydatów wraz z opisem 
ich osiągnięć. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona powoła-
na przez prezydenta Wejherowa Kapituła, w skład której 
wchodzą działacze sportowi oraz radni wspierani przez 
Urząd Miejski. 

Komisja dokona oceny wyników w następujących kate-
goriach: Drużyna Roku, Wydarzenie Sportowe Roku, Spor-
towa Nadzieja, Lider Sportu Szkolnego (osiągnięcia za rok 
szkolny 2018/2019), Najlepszy Sportowiec Sportu Szkolne-
go (osiągnięcia za rok szkolny 2018/2019), a także dla wrę-
czenie Wyróżnień Specjalnych w kategoriach: Sportowiec 
Roku, Trener Roku i Sponsor Klubu. 

wkrótce Gala sportu 

poznamy 
najlepszych

Wejherowska Gala Sportu odbędzie się 
18 lutego br. w Filharmonii Kaszubskiej, 
podczas której zostaną ogłoszone wyni-
ki Konkursu na najlepszych sportowców 
2019 roku w różnych kategoriach. Gala bę-
dzie świętem sportu i okazją do zaprezen-
towania osiągnięć.

Podczas pięciodniowych zajęć, które prowadziła Aneta 
Fittkau, uczestnicy poznali m.in. technikę collage’u i de-
coupage’u.  Uczestnicy zajęć wykazali się kreatywnością i 
ogromnym zaangażowaniem podczas wykonywania prac. 
Tematem jednych z warsztatów były indywidualne dzieła, 
jak i wspólna praca, a głównym bohaterem był kot. Jak pod-
kreślają członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Auty-
zmem, to zwierzę ma dużo wspólnych cech z autyzmem czy 
zespołem Aspergera - ponieważ kot jest tajemniczy, chodzi 
własnymi ścieżkami i jest największym indywidualistą.

- Prowadząca zajęcia Aneta Fittkau wprowadziła nas 
w tajniki ozdabiania metodą ecoupage’u, co pozwoliło 
nam wykonać piękne prace, z których wszyscy byliśmy 
bardzo dumni - stwierdził Arkadiusz Raguza, prezes 
Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Auty-
zmem. - Metoda ecoupage’u wymaga trochę cierpliwości, 
ale efekt ręcznie malowanych wzorów jest niesamowity. 
Druga część warsztatów była poświęcona pracy zbiorowej, 
łączenia różnych wzorów w jedną całość, wyklejaniem z 
drobnych elementów. Zarówno podopieczni z naszego sto-
warzyszenia, jak i rodzice zintegrowali się podczas tych 
warsztatów. Było bardzo twórczo i kreatywnie. Takie zaję-
cia warto kontynuować, bo doskonale rozwijają koordyna-
cję wzrokowo-ruchową oraz umiejętności komunikacyjne, 
co dla osób ze spektrum autyzmu jest bardzo ważne.

warsztaty integracyjne

inne patrzenie 
na świat

Podopieczni Wejherowskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Autyzmem wzięli 
udział w warsztatach integracyjnych zor-
ganizowanych w Filharmonii Kaszubskiej. 
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24 stycznia, dokładnie w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkow-
skiego, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zainaugurowano obchody jubileuszu na Pomorzu. 
Inaugurację uświetnił wernisaż wystawy pt. „Działalność literac-
ka i społeczna Lecha Bądkowskiego (1920-1984)” oraz promocja 
książki autorstwa córki pisarza Sławiny Kosmulskiej pt. „(Nie)
znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego”.

Otwarcie wystawy i promocja książki

Rozpoczął się rok
Lecha Bądkowskiego

Tłumnie przybyłych go-
ści z senatorem RP ka-
zimierzem Kleiną oraz 
starostą powiatu wejhe-
rowskiego Gabrielą Li-
sius na czele, przywitał 
dyrektor Muzeum - to-
masz Fopke.

Od 1991 r. Szkoła Podsta-
wowa w Luzinie nosi imię 
Lecha Bądkowskiego, z tej 
okazji przygotowano występ 
dzieci z tej placówki. Jej 
dyrektor Dariusz Romp-
ca przybliżył uczestnikom 
spotkania działalność oraz 
osiągnięcia szkoły.

Podczas promocji wy-
dawnictwa przeprowadzo-
no wywiad z autorką książki 
Sławiną Kosmulską, któ-
ry moderowała Zuzanna 
Szwedek-Kwiecińska, 
pisząca pracę doktorską na 
temat pisarza. Wydawca-
mi książki pt. „(Nie)znane 
zycie figuranta Lecha Bąd-
kowskiego” są: Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie.

Ważną częścią obchodów 
100-lecia urodzin pisarza 
jest wystawa, prezentują-
ca interesujące pamiątki, 
przekazane do zbiorów Mu-
zeum przez córkę - Sławinę 
Kosmulską w 2017 r. Wśród 
prezentowanych ekspona-
tów znajduje się biurko 
Lecha Bądkowskiego, je-
go maszyna do pisana, pa-
miątki z czasów wojny jak 

również cenne archiwalia, 
fotografie, maszynopisy, 
rękopisy wypożyczone z Bi-
blioteki  Gdańskiej PAN, 
Europejskiego Centrum 
Solidarności oraz ze zbio-
rów rodzinnych. 

Kuratorami wystawy 
są: Benita Grzenkowicz-
-Ropela, Zuzanna Szwe-
dek-Kwiecińska i Maciej 

Lech Bądkowski – żołnierz kampanii wrześniowej i pol-
skich sił Zbrojnych na Zachodzie, „cichociemny”,  pisarz,  
publicysta, działacz społeczny, twórca współczesnej my-
śli obywatelskiej, działacz solidarnościowy, sygnatariusz 
porozumień sierpniowych. Dla Kaszubów zawsze pozosta-
nie w pamięci jako jeden z inicjatorów powołania Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, tłumacz na język polski epopei 
kaszubskiej „Żëcé i przigodë Remusa” i aktywny regionalista, 
propagujący w swej twórczości wątki kaszubskie.

Lech Bądkowski urodził się 24 stycznia 1920 r. w Toruniu, 
a zmarł 24 lutego 1984 r. w Gdańsku. Wywodził się z pomor-
skiego rodu Bądkowskich herbu Leliwa, zaangażowanego w 
działalność niepodległościową na Pomorzu.

Podczas II wojny światowej przyszły pisarz i społecznik wal-
czył m.in. w bitwie nad Bzurą, dowodził plutonem Samodziel-
nej Brygady Strzelców Podhalańskich w walkach o Narwik, był 
żołnierzem Samodzielnej Brygady Spadochronowej, walczył 
we Włoszech i latał z pomocą dla powstańców warszawskich. 
Był bitnym żołnierzem, skoczkiem spadochronowym, dziel-
nym marynarzem i komandosem.

W 1946 roku wrócił do Polski, ukończył Wyższą Szko-
łę Handlu Morskiego oraz nauki polityczne na Uniwersy-
tecie Łódzkim. Był członkiem Związku Literatów Polskich, 
prezesem Oddziału Gdańskiego tej organizacji, współza-
łożycielem i działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie, 
działaczem „Solidarności”. L. Badkowski to przede wszyst-
kim pisarz, autor opowiadań, powieści, szkiców historycz-
nych, bajek, dramatów; publicysta oraz tłumacz z języka 
kaszubskiego. Propagator kultury, literatury i tradycji ka-
szubskich.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Sławina Kosmulska i kuratorzy wystawy.

KULTURA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE
O PRZYJĘCIU DOKUMENTU 

WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego 
udziału społeczeństwa:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmen-
tu obrębu geod. Strzebielino, gmina Łęczyce uchwalonego Uchwałą Nr 
XVIII/134/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 16 grudnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i pod-
sumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie 
Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy urzędu.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stro-
nach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.
pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr 
III/2020 nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w  
Wejherowie,  przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz  wywieszono w dniu 3 lutego 2020 r.

O G Ł O S Z E N I A

Kurpiewski (wszyscy na 
zdjęciu poniżej, w głębi).

Ekspozycja będzie czyn-
na do końca bieżącego roku.

          B.G-R

Fot. Leszek Spigarski
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Nowa siłownia mieści 
się teraz na placu Jakuba 
Wejhera 17/15, a sala do 
crossfitu działa w dotych-
czasowej lokalizacji przy 
ul. Wałowej.

- Piękniejszego prezen-
tu na 10-lecie klubu nie 
mogliśmy sobie wymarzyć. 
Chcieliśmy wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
Wejherowa i okolic, dlatego 
przenieśliśmy siłownię w 
atrakcyjniejsze miejsce. Nie 
tylko zmieniliśmy jej lokali-
zację, ale przede wszystkim 
jest ona teraz wyposażona 
w nowocześniejszy i bar-
dziej profesjonalny sprzęt, 
a także posiada lepsze wa-
runki socjalne - wyjaśnia 
Bartłomiej Szreder, pre-
zes Wejherowskiego Klubu 
Kulturystycznego i Spor-
tów Siłowych „Apollo”. 

- Jestem pod dużym wra-
żeniem, nie tylko samego 

Nowy sprzęt na 10. urodziny klubu apollo

siłownia i crossfit
Dobra wiadomość dla miłośników fitnessu i wysiłku fizycznego: 

obchodzący w tym roku 10-lecie działalności Wejherowski Klub 
Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo” zmienił lokalizację 
swojej siłowni i wzbogacił się o nowy, bardziej profesjonalny sprzęt. 

wyglądu siłowni, ale przede 
wszystkim jakości nowego 
sprzętu. Widać, że jest to 
nowoczesny klub i tworzony 
przez ludzi z pasją. Nowa 
siłownia znajduje się teraz 
się w samym sercu miasta, 
co na pewno będzie sporym 

udogodnieniem dla osób z 
niej korzystających - po-
wiedział prezydent miasta 
Krzysztof Hildebrandt, 
który razem ze swoim 
zastępcą oraz radnymi 
uczestniczył w uroczystym 
otwarciu siłowni.

Fot. Urząd Miejski

Zawodniczki GOSRiT 
I Luzino w meczu o finał 
przegrały w rzutach kar-
nych z UKS Victoria SP 2 
Sianów. 

W meczu o miejsce trze-

piłka nożna

Zawodniczki z Luzina 
na podium

Podopieczne trenerów Sylwestra Piątek i Adama Olejniczaka 
wystąpiły w turnieju Lad’s Leo Cup w Lęborku. GOSRiT Luzino 
wystawił dwa zespoły, a ekipa nr 1 zajęła trzecią lokatę. 

cie GOSRiT I Luzino wy-
grały z MKS Lew II Lębork 
1:0. Wcześniej luzinianki 
zremisowały z GKS Żuko-
wo, wygrały z TKKF Stal 
Jezierzyce, MKS Lew II 

Lębork i AWKS NightSha-
dows Wejherowo. 

W meczach o piąte miej-
sce GOSRiT II Luzino za-
grały z GKS Żukowo i 
niestety przegrały 1:2.
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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

O G Ł O S Z E N I E

Oprócz drugoligowej dru-
żyny gospodarzy GOSRiT 
Luzino, udział potwierdzi-
ły m.in.: AP Kotwica Koło-
brzeg, UKS Victoria SP2 
Sianów, Lew Lębork, Stal 
Jezierzyce, LFC Pomerania,  
Canicuła Bytów, Fala Mię-
dzyzdroje WOMEN, KS Po-
goń „Gościniec nad Wisłą” 

Drugie miejsce zajęła drużyna PZS nr 1 w Rumi, a trze-
cie zawodnicy PZS nr 3 w Wejherowie. Kolejne miejsca 
zajęli: PZS nr 4, 2 w Wejherowie, Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosła w Wejherowie, PZS nr 2 w Rumi, II LO w Rumi 
oraz PZS nr 1 w Wejherowie.

Futsal Chłopców 

powiatowa
Licealiada

W Powiatowej Licealiadzie w Futsalu Chłopców 
wzięło udział ponad 120 zawodników, a zwycięz-
cą turnieju została drużyna Powiatowego Zespołu 
Szkół w Redzie, która pierwszy raz w historii wy-
walczyła tytuł mistrzowski. 

Turniej piłkarski w Luzinie

kaszub Cup kobiet
Już w najbliższy weekend 8-9 lutego br. na Hali GOSRiT w Luzi-

nie odbędą się Mistrzostwa Kaszub Cup Kobiet. Udział w turnieju 
potwierdziło już 13 drużyn z terenu północnej Polski. 

Tczew, AWKS NightSha-
dows Wejherowo. 

Więcej informacji: a.olej-
niczak@gosrit.luzino.pl lub 
pod numerem telefonu 508-
906-162 (Adam Olejniczak) 
lub 513-151-137 (Sylwester 
Piątek). Patronat honorowy 
nad turniejem objęli: Mie-
czysław Struk - marszałek 

pomorski, Dariusz Drelich - 
wojewoda pomorski, Gabrie-
la Lisius - starosta powiatu 
wejherowskiego, Jarosław 
Wejer - wójt Gminy Luzino, 
Radosław Michalski - pre-
zes Pomorskiego ZPN, Piotr 
Klecha - prezes pomorskiego 
LZS oraz PZPN Grassroots 
„Piłka dla wszystkich”.

Męska drużyna GOSRiT Luzino, pozazdrościła lidero-
wania kobiecej drużynie tenisa stołowego i po zwycięstwie 
we własnej hali sportowej nad Salos Rumia 10:2, umocniła 
się na pozycji lidera IV ligi męskich rozgrywek. 

Tymczasem zawodniczki z MAR BRUK ZRB GOSRiT 
Luzino zanotował kolejny komplet punktów. Tym razem 
podopieczne trenera Waldemara Płotki wygrały w Chełm-
nie z LUKS 8:2. 

Po tym zwycięstwie tenisistki stołowe z Luzina 
umocniły się na pozycji lidera pierwszej ligi tenisa 
stołowego. 

Tenis stołowy. i i iV liga

Liderzy z Luzina
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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

WYDARZENIA

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

koncert w Luzinie
Wójt Gminy Luzino zaprasza w najbliższą sobotę 8 lu-

tego o godzinie 18.45 do kościoła pw. św. Wawrzyńca. 
Odbędzie się tam koncert patriotyczny z okazji 100-lecia 
Zaślubin Polski z Morzem. 

W koncercie wystąpią: Chór Lutnia pod dyrekcją Tomasza 
Fopke, Orkiestra Dęta pod batutą Wojciecha Brzozow-
skiego, przy akompaniamencie Ryszarda Borysionka.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprasza jutro, 7 lutego o godz. 18.00 na 
koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub”, zatytułowa-
ny  „A morze Polsce od stalat przëgriwô, spiéwô, szëmi...”  

Program okolicznościowej wieczornicy, związanej z 100. 
rocznicą zaślubin Polski z Bałtykiem, wypełnią kompozycje 
Feliksa Nowowiejskiego, Zygmunta Moczyńskiego, Feliksa 
Rybickiego, Edwina Rymarza, Marii Boszke, Jana Trepczy-
ka, Władysława Kirsteina, wiersze Bernarda Sychty, Maria-
na Selina oraz obszerne fragmenty przemówienia ks. Józefa 
Wryczy, wygłoszonego 10 lutego 1920 r. w Pucku. 

W koncercie wystąpią: Zbigniew Jankowski - narra-
tor, Gabriela Kleban - sopran, Karolina Borowczyk - 
mezzosopran, Adam Brusznicki - tenor, Dominik Mazan 
- bas-baryton, Maja Miro-Wiśniewska - flet, Weronika 
Kulpa - wiolonczela, Witosława Frankowska - fortepian 
oraz słowo o muzyce. Koncert dofinansowano przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Powiat 
Wejherowski. Wstęp wolny.

spotkanie z muzyką 
w Muzeum

Na pamiątkę wyjątkowego i przełomowego w naszej hi-
storii wydarzenia, jakim były symboliczne Zaślubiny Pol-
ski z Morzem 10 lutego 1920 w Pucku, wieńczące powrót 
Pomorza do Rzeczypospolitej, w Filharmonii Kaszubskiej w 
Wejherowie 11 lutego br. odbędzie się uroczysty koncert, 
organizowany przez Marszałka Pomorskiego. 

Podczas tego artystycznego wydarzenia z udziałem 
Leszka Możdżera, Agnieszki Duczmal, Mirosława 
Baki i Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zaprezentowana 
zostanie światowa prapremiera utworu skomponowanego 
specjalnie na tę okazję.

Dzień wcześniej, 10 lutego o godz. 16.30 na Placu Jaku-
ba Wejhera zaplanowano uroczystość, na której swój udział 
zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda. 

Odbędzie się tam widowiskowa rekonstrukcja powitania 
wojsk gen. Józefa Hallera wjeżdżających do Wejherowa w 
1920 roku. Polskich żołnierzy witali nie tylko mieszkań-
cy oraz władze miasta i powiatu, ale również sam Antoni 
Abraham, nazywany królem Kaszubów. 

Obchody 100-lecia powrotu
pomorza do Rzeczypospolitej
koncert w Filharmonii
i prezydent Rp na rynku

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie (ul. 
Dworcowa 7) odbędzie się spotkanie z żywą historią na 
100-lecie historycznych zaślubin Polski z Bałtykiem oraz dla 
upamiętnienia pierwszego pobytu Stefana Żeromskiego nad 
morzem. Biblioteka zaprasza 10 lutego br. o godz. 16.00 
na spektakl w wykonaniu grupy poetycko-teatralnej „Pod 
Sową” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wejherowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

spektakl w bibliotece


