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- Jesteście dumą tego miasta! - tak do sportowców i trenerów zwrócił się prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podczas Wejherowskiej Gali Sportu, która odbyła się w miniony wtorek 18 lutego w 
Filharmonii Kaszubskiej. Prezydent podziękował zawodnikom i trenerom za trud, sukcesy i promowa-
nie miasta poprzez sport, a także gratulował im wspaniałych sukcesów. 

Tytuł Najlepszego Sportowca Wejherowa 2019 roku otrzymał lekkoatleta Marcin Chabowski, a Naj-
lepszego Trenera - Kordian Zabrocki. Wyróżniono też drużyny i liderów sportu szkolnego, wybrano 
najważniejsze wydarzenia sportowe minionego roku, podziękowano sponsorom.  

Gala była znakomitą okazją do spotkania i integracji środowiska sportowego.              Str. 3

wybrano najlepszych
sportowców 2019 roku

Na budowie węzła integracyjnego oraz tunelu w 
ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie prowadzone są 
roboty związane ze zbrojeniem i szalowaniem stropu 
od strony ul. Kwiatowej. Prace prowadzone są zgod-
nie z harmonogramem, a wykonawca inwestycji - fir-
ma SKANSKA SA planuje ją zrealizować do końca 
2020 roku.                   Str. 2

W uroczystościach z okazji 100. Rocznicy Zaślu-
bin Polski z Morzem i powrotu Kaszub w granice 
Rzeczypospolitej uczestniczył Prezydent RP An-
drzej Duda. 10 lutego br. Prezydent  wziął udział 
w obchodach w Pucku i Władysławowie, a następnie 
przybył do Wejherowa.

Tego dnia Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-
-Duda odwiedziła wychowanków Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. 

              Str. 4-5

Rocznica Zaślubin
polski z morzem

Tłusty czwartek,
słodki czwartek

Przypadający dzisiaj Tłusty Czwartek rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału. Zakończy go Środa Popiel-
cowa, rozpoczynająca Wielki Post. Zgodnie z  tradycją 
dzisiaj wskazane jest objadanie się, zwłaszcza  pączkami 
lub faworkami.  A zatem smacznego w ten tłusty, a raczej 
słodki czwartek!

Tunel w budowie
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INWESTYCJE

Do tej pory wybudowano 
prawie 70 procent długo-
ści nowego tunelu. Pogoda 
pozwala na realizację prac 
budowlanych zgodnie z har-

W ubiegłym roku na bu-
dowę cmentarza miasto 
przeznaczyło 300 tys. zł, a 
na 2020 rok zaplanowano 
600 tys. zł. Administratorem 
miejskiego cmentarza jest 
Wejherowski Zarząd Nie-
ruchomości Komunalnych, 
który zajmuje się wszelkimi 
formalnościami związanymi 
z pochówkiem oraz nadzo-
ruje prace w obrębie cmen-
tarza. W okolice cmentarza 
przy ul. Roszczynialskiego 
zostanie przeniesione Biuro 
Cmentarza, które do tej pory 
mieściło się przy ul. Obroń-
ców Helu w Wejherowie. 

- Cmentarz organizujemy 

węzeł budowany zgodnie z harmonogramem

skomplikowana inwestycja

monogramem. Do tej pory 
większość prac  prowadzona 
była pod ziemią. W tej chwili 
następuje betonowanie wia-
duktu od góry, a następnie 

przekładane będą tory, aby 
prowadzić prace na pozosta-
łym odcinku tunelu.

- Mieszkańcy miasta py-
tają mnie, dlaczego na węźle 

nikt nie pracuje - mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, któ-
ra na miejscu sprawdzała 
postępy prac. - Uspokajam 

wszystkich i wyjaśniam, że 
prace trwają. Są one uwa-
runkowane harmonogra-
mem ustalonym przez PKP. 
Jest to konieczne, bo wszyscy 

przecież chcemy, aby pociągi 
regularnie kursowały. Nato-
miast wtedy, gdy nikogo nie 
widać na budowie, prace 
prowadzone są pod torami.

Trwa budowa metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Obecnie prowadzone są 
roboty związane ze zbrojeniem i szalowaniem stropu od strony ul. Kwiatowej. Te prace wykonano już od strony drogi krajowej nr 6. 
Wykonawca inwestycji - firma SKANSKA SA zobowiązał się zakończyć roboty do końca 2020 roku i uzyskać przejezdność tunelu.

cmentarz komunalny w wejherowie

pierwsze pochówki 
Cmentarz komunalny przy ul. Roszczynialskiego już funkcjonu-

je. Pierwsze pochówki odbyły się w styczniu 2020 r. Na nowym 
cmentarzu przewidziano na razie 2 tysiące miejsc w kwaterach 
ziemnych i kolumbariach.

od pierwszych dni stycznia, 
odbyło się tu 18 pochówków 
- wyjaśnia Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. - Na terenie 
cmentarza wciąż prowadzo-
ne są prace, które potrwa-
ją najprawdopodobniej do 
czerwca, kiedy zostaną wy-
budowane alejki, wytyczone 
będą kwatery. Powstaną też 
pierwsze kolumbaria. Oczy-
wiście dołożymy wszelkich 
starań, aby pochówki odby-
wały się w godnej formie i nie 
były zakłócane. Chcę jedno-
cześnie podkreślić, że z uwa-
gi na charakter tego miejsca,  
jest to niekończąca się pra-

ca i zawsze, aż do momentu 
wypełnienia cmentarza, bę-
dą tam trwały jakieś roboty. 
Ponadto będziemy się starali 
sadzić jak najwięcej drzew, 
aby cmentarz nabrał trochę 
parkowego charakteru. 

W Wejherowie,  tak jak w 
wielu innych miastach, obec-
nie mamy dwa cmentarze: 
parafialny i komunalny. De-
cyzja o powstaniu cmentarza 
komunalnego w Wejherowie 
zapadła 7 marca 2019 r., 
kiedy na wniosek wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta 
Wojciecha Kozłowskiego, 
wejherowscy radni podjęli w 
tej sprawie uchwałę.   

- Chcę podziękować tym 
radnym, którzy wówczas 
poparli ten wniosek oraz  
prezydentowi i jego współ-
pracownikom za realizację. 
Już po 10 miesiącach cmen-
tarz funkcjonuje. W na-
szych warunkach, w naszej 
rzeczywistości te 10 miesię-

cy to szybkie tempo pracy, 
gdyż cmentarz to miejsce 
szczególne i wymaga wielu 
formalności - podsumowuje 
radny Wojciech Kozłow-
ski, inicjator powstania 
cmentarza komunalnego. 
- Dotrzymaliśmy słowa i 
stworzyliśmy mieszkań-

com Wejherowa możliwość 
godnego pochówku swoich 
bliskich na cmentarzu ko-
munalnym. Odbyło się to 
pomimo tego, że niektórzy 
straszyli mieszkańców, że 
cmentarz nie powstanie i 
nie będzie możliwości po-
chówku. 

W Wejherowie obecnie mamy dwa cmentarze: parafialny (na zdj. na pierwszym 
planie)  i komunalny (w głębi).
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WYDARZENIA

Najlepszy sportowiec wejherowa 2019 – marcin chabowski 
- lekkoatleta  uprawiający biegi długodystansowe. Jest wychowankiem Klubu Sportowego 

„Wejher” Wejherowo, reprezentuje barwy Stowarzyszenia Turystyczno- Sportowego „Pomera-
nia” Szczecinek. Jest Mistrzem Europy Juniorów oraz wielokrotnym rekordzistą i Mistrzem Polski.

Najlepszy sportowiec wejherowa 2019  - wyróżnienie specjalne – maciej kos 
- Gdańska Akademia Tenisowa tenisista młodego pokolenia, który na liście klasyfikacyjnej 

Polskiego Związku Tenisowego zawodników do lat 16 zajmuje pierwsze miejsce. Mistrz Polski 
do lat 16 w grze podwójnej, a w grze pojedynczej brazowy medalista. 

Najlepszy Trener wejherowa 2019 – kordian Zabrocki, 
trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Basket Ósemka” Wejherowo. 
Najlepszy Trener wejherowa 2019 – wyróżnienie specjalne – marcin Gabryś 
- Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”, trener podnoszenia ciężarów 

- dwuboju klasycznego, wielokrotny reprezentant Polski, wicemistrz Polski Juniorów, Młodzików 
i Seniorów. 

wyróżnienia specjalne kapituły konkursu za wieloletnią działalność sportową:
 sylwia piotrowska – zawodniczka TKKF  Ognisko „Dębinki” Gdańsk, uprawia kręglarstwo kla-

syczne, wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni w Pucharu Świata i Pucharu Europy. 
marcin Liberadzki – zawodnik Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego  i Sportów Siłowych 

„Apollo” Wejherowo, uprawia ekstremalne biegi z przeszkodami (OCR). 
Drużyna Roku 2019 – Drużyna klubu sportowego Tytani wejherowo: Szymon Chol-

cha, Damian Nowosad, Grzegorz Sikora, Cezary Grabowski, Sławomir Jurkiewicz, Hubert 
Koss, Przemysław Kudełka, Mikołaj Miszczak, Maciej Nowociński, Tomasz Bartoś, Paweł Pitu-
cha, Kamil Papke, Michał Przymanowski, Konrad Rompa, Radosław Sałata, Przemysław Warm-
bier, Norbert Wejher, Marcin Wicki Rafał Wicki, Robert Wicon.  Trenerem drużyny jest Piotr 
Rembowicz. Od 2019 roku drużyna gra w I lidze.

Drużyna Roku 2019 - wyróżnienie specjalne - Błękitne dziewczyny - drużyna wejhe-
rowskiej akademii piłki Nożnej „Błękitni”: Oliwia Cielecka, Nina Abe, Nikola Rykowska, 
Maja Kosyn, Zofia Grzona, Anna Zmudczyńska, Alicja Miszewska, Oliwia Solis, Julia Ostrowic-
ka,, Amelia  German, Angelika Miga,, Antonina Janca, Roksana Stenka, Wiktoria Kamińska, 
Pola Fornal, Aleksandra Rozalewicz. Trenerem drużyny jest Jakub Dulko.

wydarzenie sportowe Roku – Festyn rekreacyjno-sportowy „wejherowo Biega” – 
największa rekreacyjna impreza biegowa w Wejherowie, która odbywa się w wejherowskim 
parku od siedmiu lat.

wydarzenie sportowe Roku – wyróżnienie specjalne - pomorski Turniej karate Tra-
dycyjnego, który odbywa się w Wejherowie od lat 90. 

Najlepszy sportowiec sportu szkolnego – Oliwia Rolbiecka – Szkoła Podstawowa  nr 
11 w Wejherowie, czolowe miejsca na mistrzostwach w lekkiej ateletyce. 

sportowa Nadzieja wejherowa 2019 - wyróżnienie specjalne – szymon Nowicki
– zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Basket Ósemka”, m.in. reprezentant Polski 

w kategorii U-14 
sportowa Nadzieja wejherowa 2019 – cezary Zabrocki – zawodnik Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Basket Ósemka”, zdobył m.in. tytuł „MVP” Campów Marcina Gortata (Naj-
lepszy Zawodnik).

Lider sportu szkolnego - szkoła podstawowa nr 8 w Wejherowie
Lider sportu szkolnego - wyróżnienie specjalne – powiatowy Zespół szkół nr 4

Najlepsze drużyny 2019 roku: KS Tytani (powyżej) i Błękitne Dziewczyny (poniżej).

Na zdjęciach powyżej, od lewej: Najlepszy Trener Kordian Zabrocki, Najlepszy Spor-
towiec Marcin Chabowski i Najlepszy Sportowiec Szkolny Oliwia Rolbiecka. 

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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Na wejherowskim rynku 
Prezydent RP został powi-
tany przez władze miasta 
i powiatu, a także złożył 
kwiaty przed pomnikiem 
Jakuba Wejhera i wygło-
sił przemówienie. Starosta 
Gabriela Lisius wręczyła 
prezydentowi RP okolicz-
nościowy pierścień Staro-
sty Wejherowskiego. 

Uroczystość rozpoczę-
ła się widowiskową rekon-

wizyta prezydenta Rp

100. Rocznica Zaślubin 
polski z morzem 

W uroczystościach z okazji 100. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem i powrotu Ka-
szub w granice Rzeczypospolitej uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda. 10 lutego 
br. Prezydent  wziął udział w obchodach we Władysławowie i Pucku, gdzie tradycyj-
nie odbyły się główne uroczystości. Następnie Prezydent RP przybył do Wejherowa.

strukcją powitania przez 
Antoniego Abrahama wojsk 
gen. Józefa Hallera, wjeż-
dżających do Wejherowa w 
lutym 1920 roku. Oprawę 
muzyczną zapewnił m.in. 
wejherowski chór Camera-
ta Musicale i chór Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Wejhe-
rowie pod orkiestrą Alek-
sandry Janus.

W Kolegiacie razem z 
ks. Prałatem Tadeuszem 

Reszką, prezydentem Wej-
herowa Krzysztofem Hil-
debrandtem i starostą 
wejherowskim Gabrielą 
Lisius, Prezydent An-
drzej Duda odsłonił ta-
blicę, upamiętniającą 100. 
rocznicę Zaślubin Polski z 
Morzem. 

Uroczyste obchody 10 lu-
tego zakończył koncert w 
Filharmonii Kaszubskiej, w 
którym wzięli udział m.in. 

parlamentarzyści, przedsta-
wiciele rządu RP, wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich 
i metropolita gdański abp. 
Leszek Sławoj Głodź. 
Koncert został zorganizo-
wany przez Kancelarię Pre-
zydenta RP, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Biuro Programu 
„Niepodległa”. 

Wizycie Prezydenta Pol-
ski w Wejherowie (podobnie 
jak w Pucku) towarzyszy-
ła demonstracja grupy nie-
zadowolonych obywateli, 
którzy wznosili okrzyki i 
prezentowali transparenty.

Dodajmy, że przed uro-
czystościami na rynku, Pre-
zydent A. Duda wziął udział 
w symbolicznym sadzeniu 
drzewek przy kościele św. 
Karola Boromeusza w Wej-
herowie oraz obejrzał tę bu-
dowaną świątynię.

Kolejnego dnia, 11 lutego 
w Filharmonii Kaszubskiej 
odbył się koncert, z okazji 
stulecia powrotu Pomorza 
do Polski (czytaj poniżej). Z 
tej samej okazji w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej otwar-
to wystawę, o której szerzej 
informujemy na str. 8.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Starostwo w Wejherowie
Fot. Starostwo w Wejherowie

Z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z Morzem wejherowska publiczność miała okazję do 
wysłuchania światowej prapremiery utworu „Balticetta”. W Filharmonii Kaszubskiej 11 lutego 
wystąpiły gwiazdy muzyki poważnej: dyrygentka agnieszka Duczmal oraz kompozytor i mu-
zyk jazzowy Leszek możdżer, a w rolę narratora widowiska wcielił się znany gdański aktor, 
mirosław Baka.

Kompozycję na fortepianie wykonał Leszek Możdżer z orkiestrą symfoniczną PFB pod batu-
tą słynnej dyrygentki Agnieszki Duczmal. Tego wieczoru goście wysłuchali także wiele innych 
utworów, których wykonawcami były weherowskie zespoły chóralne - chór mieszany ca-
merata musicale i chór szkoły podstawowej nr 9 w Wejherowie pod dyrekcją aleksandry 
janus. Publiczność w Filharmonii Kaszubskiej nie kryła podziwu dla artystówu i wzruszenia, 
nagradzając wszystkich wykonawców gromkimi brawami. 

Organizatorem tego kolejnego wydarzenia upamiętniającego setną rocznicę Zaślubin Pol-
ski z Morzem był Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Wejherowa przy 
wsparciu Wejherowskiego Centrum Kultury

Duczmal, możdżer, Baka w Filharmonii

Na rynku zaśpiewały wejherowskie chóry i odbyła się 
historyczna  inscenizacja.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

www.facebook.com/powiatwejherowski

W trakcie spotkania dy-
rektor PZKS w Wejhero-
wie Małgorzata Woźniak 
przedstawiła prezentację 
multimedialną, dotyczącą 
funkcjonowania i działalno-
ści placówki oraz codzien-
nego życia ośrodka, w skład 
którego wchodzi przed-
szkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła przyspo-
sabiająca do pracy oraz szko-
ła branżowa.

- Powiatowy Ośrodek 
Kształcenia Specjalnego zaj-
muje się edukacją, rewali-
dacją, opieką i rehabilitacją 
około 550 podopiecznych z 
niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, 
głębokim oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężony-
mi - mówi dyrektor PZKS 
w Wejherowie Małgorzata 
Woźniak. - Opieką obejmo-
wane są dzieci od chwili wy-
krycia niepełnosprawności 
do ukończenia 25 roku życia. 

Z okazji wizyty ucznio-
wie i wychowawcy przygo-

pierwsza Dama z wizytą 
w pZks w wejherowie

Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda odwiedziła wy-
chowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w 
Wejherowie, placówkę oświatowo-wychowawczą prowadzoną 
przez Powiat Wejherowski. Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek, 
poznała jego historię oraz wzięła udział m.in. w lekcji języka nie-
mieckiego i gotowania.

towali program artystyczny 
zainspirowany historią i 
kulturą Japonii. To nawią-
zanie nie było przypadko-
we. Warto przypomnieć, że 
dzięki współpracy Polskie-
go Komitetu Ratunkowego 
we Władywostoku z Japoń-
skim Czerwonym Krzyżem 
oraz pomocy materialnej 
udzielonej przez rząd ja-
poński, w latach 1919-1922 
ewakuowano z Syberii bli-
sko 800 polskich dzieci. 

Około 300 sierot trafi-
ło do Zakładu Wychowaw-
czego mieszczącego się w 
latach 1923-1928 w bu-
dynkach PZKS w Wejhe-
rowie. Piękny występ był 
okazją do podzielenia się 
przez Pierwszą Damę swo-
imi wspomnieniami z nie-
dawnej wizyty w ośrodku 
Fukudenkai w Tokio, który 
przygarnął polskie dzieci. 

Pani Prezydentowa mia-
ła okazję zwiedzić placówkę, 
pracownie specjalistyczne, 
sale edukacyjne i rehabili-
tacyjne dla najmłodszych 

podopiecznych ośrodka, 
zapoznać się z metodami 
kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, a także wziąć 
udział w lekcji pokazowej 
na kierunkach murarz-tyn-
karz, pracownik obsługi ho-
telowej i kucharz. Pierwsza 
Dama za pomocą Skype'a 
rozmawiała również z gru-
pą uczniów przebywających 
na praktykach w Sewilli, 
uczestniczyła w lekcji języka 
niemieckiego oraz spróbowa-
ła swoich sił w kuchni i przy 
stawianiu muru. 

– Gratuluję Państwu. 
Szkoła jest miejscem, gdzie 
rzeczywiście nawiązuje się 
wspaniałe relacje przyja-
cielskie, koleżeńskie i mię-
dzyludzkie – powiedziała 
Pierwsza Dama Agata 
Kornhauser-Duda. – Za-
wsze powtarzam, że w tej 
wyjątkowej pracy profesjona-
lizm jest ważny, ale szalenie 
istotne są też wrażliwość, em-
patia i zrozumienie specyficz-
nych i szczególnych potrzeb 
Państwa wychowanków.  

Pani Prezydentowa z za-
interesowaniem rozmawiała 
z wychowawcami i pedago-
gami na temat diagnostyki 
małych dzieci, stosowanych 
terapii oraz o programie na-
uczania na poszczególnych 
etapach edukacji. 

- PZKS w Wejherowie jest 
największą placówką tego ty-
pu w województwie pomor-
skim i jedną z największych 
w kraju. Ośrodek zapewnia 
kompleksowe rozwiązania 
w obszarze edukacji, tera-
pii, opieki i wychowania 
uczniom ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi – 
podkreślała podczas wizyty 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. 

Na koniec wizyty Pierw-
sza Dama spotkała się z naj-

młodszymi wychowankami 
ośrodka, którym przeczytała 
wiersz „Chory kotek”. Przed-
szkolaki chętnie opowiadały 
o ulubionych bohaterach baj-
kowych i dzieliły się swoimi 
zabawkami.

Promiennym uśmiechem 
oraz ciepłymi słowami Pa-
ni Prezydentowa zaskarbi-
ła sobie zaufanie i sympatię 
wszystkich uczniów placów-
ki. W podziękowaniu za 
wizytę Pierwsza Dama ob-
darowała dzieci upominka-
mi, gitarą i instrumentami 
perkusyjnymi oraz zaprosiła 
wychowanków wraz z opie-
kunami do Pałacu Prezy-
denckiego.
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SŁUŻBA ZDROWIA I POMOC

Rozpoczyna się najwięk-
sza w historii spółki „Szpi-
tale Pomorskie” budowa  
nowego obiektu szpitalne-
go. Będzie to możliwe dzię-
ki dofinansowaniu unijnemu 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020 oraz środkom 
samorządu województwa 
pomorskiego projektu pn. 
„Poprawa jakości i dostęp-
ności w diagnostyce i tera-
pii chorób cywilizacyjnych 
poprzez rozbudowę Szpitala 
Specjalistycznego w Wejhe-
rowie”. W nowym budynku 
znajdzie swoje miejsce Ka-
szubskie Centrum Chorób 
Serca i Naczyń (Oddział 
Kardiologii i Angiologii In-
terwencyjnej oraz Oddział 
Kardiochirurgii), nowocze-

Rusza budowa nowego obiektu szpitalnego w Wejherowie. Inwe-
stycja za ponad 130 mln zł będzie gotowa w 2022 r.

powstanie nowy budynek szpitala

centrum chorób serca 
i blok operacyjny

sny blok operacyjny, a także 
Zakład Patomorfologii, Cen-
tralna Sterylizatornia oraz 
Zakład Serologii Transfuzjo-
logicznej (Bank Krwi).

 W tej sprawie, w obecno-
ści marszałka pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz 
przewodniczącego Komisji 
Zdrowia Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego Andrzeja 
Bartnickiego, Zarząd Szpi-
tali Pomorskich podpisał 
umowę na prace budowlane 
z generalnym wykonawcą 
inwestycji - firmą Budimex 
SA. Wartość robót budowla-
nych podpisywanej umowy 
to 94,65 mln zł. Zakończenie 
prac zaplanowano na kwie-
cień 2022 roku. 

Wartość całego projektu 
włącznie z wyposażeniem w 
wysokospecjalistyczną apa-

raturę medyczną to 130,43 
mln zł, z czego środki sa-
morządu województwa po-
morskiego - 60,18 mln zł; 
dofinansowanie unijne - 
66,15 mln zł, zaś wkład 
własny spółki Szpitale Po-
morskiego to 4,1 mln zł.

 - Celem inwestycji jest 
budowa nowej infrastruktu-
ry, która wpłynie na wzrost 
efektywności funkcjonowa-
nia szpitala, skrócenie cza-
su oczekiwania na pacjenta 
na dane świadczenia specja-
listyczne oraz skrócenie cza-
su pobytu w szpitalu – mówi 
Andrzej Zieleniewski, wi-
ceprezes Zarządu Szpitali 
Pomorskich sp. z o.o. -  

W ramach inwestycji 
przewidziano wybudowanie 
2 szybów windowych przy-
legających do obecnego wy-

sokiego budynku łóżkowego, 
wymianę trafostacji i mo-
dernizację instalacji gazów 
medycznych. Powierzchnia 
nowego budynku będzie li-
czyć blisko 9 tysięcy m.kw. 
Długość obiektu będzie wy-
nosić 97 metrów, szerokość 
- 29,6, a wysokość budynku 
bloku operacyjnego - 14,95 m.

Wizualizacja nowego 
obiektu.

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji.

24-letni Mikołaj  ze względu na chorobę musiał przerwać 
studia i uprawianie sportu. Był mistrzem Polski w kickbo-
xingu juniorów.  W biegu wzięło udział 496 uczestników. 

prawie 500 osób pobiegło dla mikołaja
W Parku Miejskim w Wejherowie odbył się bieg charytatywny „Pomaganie przez bieganie dla Mikołaja” zorganizowany przez klub 

sportowy UKS Jedynka Lekkoatletyka Reda przy wsparciu miasta Wejherowa. Organizatorom udało się zebrać 26 659 zł na leczenie 
Mikołaja Tabisza, który choruje na nowotwór złośliwy mózgu - glejak IV stopnia. 

- Cieszę się, że miasto Wejherowo może uczestniczyć w tak 
szczytnym celu. Pomaganie jest fajne i serdecznie wszystkich 
zachęcam do wparcia leczenia Mikołaja - powiedział Arka-

diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Datki 
na leczenie Mikołaja Tabisza wciąż można wpłacać za po-
średnictwem strony https://zrzutka.pl/na-leczenie-mikolaja.
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Preparat sprawdzony przez 62 900 osób
1 dawka udrażnia tętnice i obniża cholesterol o 85%!

Usuń zatory żylne w24h

Koniec z groźną dla zdrowia miażdżycą, która zatyka żyły i pogarsza krążenie krwi, stwarzając ryzyko zawału serca, udaru mózgu, 
zatoru płuc czy niedokrwienia kończyn. Już niemal 63 tys. Polaków zmniejszyło grubość blaszki miażdżycowej po 2 tygodniach  
domowej kuracji, która udrażnia żyły i tętnice, usuwa zalegające skrzepy, obniża cholesterol i cofa zmiany miażdżycowe aż o 94%.

Innowacyjna kuracja prof. Braxtona zapo-
wiada prawdziwą rewolucję w domowym, 
skutecznym i nieinwazyjnym zwalcza-
niu miażdżycy. Choroba, która przez lata 
podstępem atakowała niemal 75% spo-

łeczeństwa w każdym wieku, doprowadzając do 
poważnych chorób, zawałów, udarów i amputacji 
kończyn, dziś może zostać wyleczona w kilkana-
ście dni bez żadnej operacji. „9 na 10 osób po za-
stosowaniu preparatu wraca do pełni zdrowia już w 
ciągu 2 tygodni” – informował na Konferencji Top 
Medica prof. George Braxton, twórca kuracji prze-
ciwmiażdżycowej, która wprost ze Stanów Zjedno-
czonych dotarła właśnie do Polski.

Już w ciągu 24 h od zażycia preparatu przepływ 
krwi w naczyniach krwionośnych ulega popra-
wie – zgromadzone w ścianach tętnic złogi zostają 
zmniejszone, a następnie usunięte z organizmu, 
dzięki czemu ryzyko niedotlenienia narządów spa-
da niemal do zera, a serce staje się odciążone i nie 
musi już pracować na podwyższonych obrotach.

To dlatego aż 99 osób po kuracji deklaruje natych-
miastową poprawę zdrowia i samopoczucia, a ich wy-
niki badań polepszają się z każdym dniem. Preparat 
wykazuje 100% skuteczność także w  zaawansowa-
nym stadium miażdżycy, ratując pacjentów przed 
wszczepieniem by-passów, a nawet amputacją nie-
dotlenionych kończyn.

Skorzystaj z  
PRZEŁOMOWEJ kuracji
Z programu refundującego preparat skorzystało już 
48 tys. osób, które dzięki kuracji pozbyły się zatorów 
żylnych, odzyskały czucie w kończynach, przestały 

odczuwać ciągłe zmęczenie oraz duszności, a przede 
wszystkim skutecznie, w domowym zaciszu wyleczyły 
chorobę niedokrwienną. Jeśli masz skończone 40 lat i 
posiadasz obywatelstwo polskie, przysługuje Ci 70% 
refundacji na preparat - dzięki temu możesz go nabyć 
za jedyne 97 zł. Nie zwlekaj – szkoda życia na chorobę!Zdrowe serce  

w każdym wieku
Specjaliści przyznają, że rozwój miażdżycy 
bywa niezauważalny. Warto mieć świado-
mość, że to podstępna choroba, która nie-
pokojące sygnały wysyła dopiero wtedy, gdy 
żyły i tętnice są zatkane już w połowie! To 
sprawia, że zawał zazwyczaj pojawia się nie-
spodziewanie, w stanie pozornego zdrowia. 
Nie warto lekceważyć nawet drobnych obja-
wów. Preparat Braxtona powstał po to, by za-
żegnać zagrożenie w domowym zaciszu, bez 
ingerencji chirurgicznej, w 100% bezpiecznie  
i naturalnie.

Wykorzystaj swoją szansę i pokonaj miażdżycę w 14 dni!

LIMITOWANA ILOŚĆ  
ZESTAWÓW PROMOCYJNYCH

„Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia,  
choroby naczyń krwionośnych są 
obecnie pierwszą przyczyną zgonów na świe-
cie. Opatentowana przez nas kuracja natych-
miast rozbija blaszki miażdżycowe zalega-
jące w tętnicach, rozszerza światło naczyń 
krwionośnych i chroni przed utworzeniem się 
zatoru żylnego. Już po zażyciu 1 kapsułki po-
ziom złego cholesterolu zostaje obniżony śred-
nio o 55%, a krew zaczyna krążyć poprawnie 
już po 7-10 dniach, obniżając niemal do zera 
ryzyko nagiego zawalu, czy udaru.”

Prof. George Braxton, 
kardiolog

czonych dotarła właśnie do Polski.

Światowej Organizacji Zdrowia, 
choroby naczyń krwionośnych są 

Działaj szybciej, niż miażdżyca!
PREPARAT  BRAXTONA  ZWALCZA  
CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ W 14 DNI

Cholesterol  
w normie bez 
żadnej diety!
,,Odkąd biorę preparat Bra-
xtona, skończyły się trudności 
z oddychaniem i bóle w klatce pier-
siowej, a poziom cholesterolu wrócił do normy, 
mimo że nie zmieniłem diety. Po co łykać tony 
pigułek i zatruwać wątrobę, gdy wystarczy 1 
kapsułka preparatu, by odzyskać zdrowie!”

Jan Z. 75 lat, Wałbrzych

Skorzystaj z Skorzystaj z 
PRZEŁOMOWEJ kuracjiPRZEŁOMOWEJ kuracji
Z programu refundującego preparat skorzystało już 
48 tys. osób, które dzięki kuracji pozbyły się zatorów 
żylnych, odzyskały czucie w kończynach, przestały 

odczuwać ciągłe zmęczenie oraz duszności, a przede 
wszystkim skutecznie, w domowym zaciszu wyleczyły 
chorobę niedokrwienną. 

,,Odkąd biorę preparat Bra-
xtona, skończyły się trudności 
z oddychaniem i bóle w klatce pier

Odebrałam70% żniżki  na preparat  i pokonałam  miażdżycę!miażdżycę!miażdżycę!
Maria K. 73 lata

Tak imponujące rezultaty, to 
zasługa 3-fazowego działania 
preparatu:

Likwidacja monocytów 
(komórek wypełniających się złym 
cholesterolem)
Rozbicie i zmniejszenie 
grubości blaszki miażdżycowej

Regeneracja, wzmocnienie 
i uelastycznienie ścian żył 
oraz tętnic

1

2

3

5 EKSTRA KORZYŚCI
Oryginalna formuła Braxtona:

ODTYKA ŻYŁY I TĘTNICE W 24 H

ROZSZERZA ŚWIATŁO NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH AŻ O 85%

OBNIŻA POZIOM ZŁEGO CHOLES- 
TEROLU I ROZBIJA BLASZKĘ  
MIAŻDŻYCOWĄ

WZMACNIA SERCE I REGENERUJE 
UKŁAD KRWIONOŚNY

ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁU, 
ZATORU ŻYLNEGO I UDARU O 94%!

Kuracja nowatorskim preparatem odtyka żyły i 
tętnice już po 1. zastosowaniu. Gdy blaszka miaż-
dżycowa zostaje skruszona, naczynia krwionośne 
odzyskują drożność, a krew bez przeszkód dotle-
nia wszystkie narządy.

94%
Nowatorski ŚRODEK na miażdżycę
zmniejsza ryzyko zawału serca o

Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią do 5 MARCA 2020 r., przysługuje specjalna  
zniżka! Otrzymasz wówczas preparat prof. Braxtona za 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)!  

Zamawianie jest bezpieczne, ponieważ płatność następuje dopiero po otrzymaniu przesyłki.

WYJĄTKOWA PROMOCJA DLA PIERWSZYCH 80 OSÓB!

81 300 36 91(
Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!

Oferta ważna do 5 marca 2020
Od Poniedziałku do Niedzieli: 8:00 - 20:00 Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Uniknęłam
amputacji stopy!
„Gdyby nie ten preparat, 
musiałabym poddać się am-
putacji lewej stopy. Na szczę-
ście zaufałam córce – farmaceut-
ce. Po 10 dniach kuracji lekarz  potwierdził, 
że zmiany miażdżycowe zniknęły, a do stopy 
wróciło prawidłowe ukrwienie. Nogi przesta-
ły drętwieć, nie mam trudności z chodzeniem  
i znów mogę spacerować bez bólu”

Wiesława G. 71 lat, Białystok

wykazuje 100% skuteczność także w  zaawansowa
nym stadium miażdżycy, 
wszczepieniem by-passów, a nawet amputacją nie
dotlenionych kończyn.

CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ W 14 DNICHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ W 14 DNI

putacji lewej stopy. Na szczę-
ście zaufałam córce – farmaceut-

Preparat, który chroni Ciebie i 
Twoich bliskich
Przełomowa kuracja Braxtona rozszerza światło 
tętnic poprzez usunięcie z nich blaszki miażdży-
cowej zbudowanej głównie z cholesterolu. 

O G Ł O S Z E N I E 
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KULTURA

Uroczystego otwarcia 
wystawy dokonał dyrektor 
muzeum Tomasz Fopke.  
Podczas wernisażu głos za-
brali również m.in. Wojciech 
Grabe z rodu Torlińskich 
i kurator wystawy Michał 
Hinc, którzy opowiedzieli 
wiele ciekawostek związa-
nych z ekspozycją.

- Wystawa opowiada o 
zawiłych losach rodu Tor-
lińskich z Wielkiej Wsi - mó-
wił Michał Hinc. - Rodzina 
zahaczyła o wielką historię, 
goszcząc u siebie generała 
Hallera 11 lutego 1920 roku, 

11 lutego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej odbył się wernisaż wystawy „Kaszubskie drogi do Nie-
podległej. Casus rodu Torlińskich”. Ekspozycję, która wpisała się 
w uroczyste obchody 100-rocznicy przywrócenia państwowości 
polskiej na Pomorzu, będzie można oglądać w wejherowskim mu-
zeum do 8 czerwca.

czyli dokładnie sto lat temu. 
Wśród eksponatów znaj-

dują się m.in. listy z Gross 
Rosen i Auschwitz, naszywki 
obozowe, rysunki pochodzą-
ce z Gross Rosen. Zobaczyć 
też można rekonstrukcję 
domu Torlińskich z okresu 
dwudziestolecia międzywo-
jennego. Ciekawą rzeczą jest 
także oryginalny list genera-
ła Józefa Hallera do Włady-
sława Torlińskiego.

Wernisaż uświetnił kon-
cert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Towarzystwa 
Śpiewaczego im. Jana Trep-

czyka pod dyrekcją Marcina 
Grzywacza. 

W wernisażu uczestniczył 
m.in. starostwa Gabriela 
Lisius, wicestarosta Jacek 
Thiel i zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz. Kuratorami 
wystawy są: Michał Hinc, 
Janina Kurowska i Danu-
ta Torlińska.

kaszubskie drogi do niepodległości

wystawa w muzeum

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Sylwetkę poety i je-
go twórczość przedstawi-
ła wykładowca literatury, 
polonistka Wanda Kan-
tecka. Okazją do kolejne-
go już spotkania słuchaczy 
WUTW z tym twórcą był 
nowy zbiór jego wierszy 
pt. „Wiersze z...(-;miesza-
ne”, którego promocja mia-
ła miejsce w listopadzie ub. 
roku w Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni.   

W trakcie spotkania po-
eta opowiadał o swoich fa-
scynacjach literackich i 
czytał wybrane utwory, 
zarówno wiersze maryni-
styczne - stanowiące głów-
ny nurt jego twórczości 
poetyckiej, jak i wiersze li-
ryczne i te w formie felie-
tonu poetyckiego. Właśnie 
felieton poetycki, pisany 
białym wierszem pozwala 
mu wypowiadać się lepiej 
na zjawiska zachodzące w 
życiu społecznym i kultu-
ralnym. Po spotkaniu poeta 
wpisywał czytelnikom de-
dykacje do nowej książki.

Zbigniew Jabłoński 
(rocznik 1940) przez wiele 
lat pełnił służbę wojskową 
na Helu, gdzie jako lekarz 
internista z II stopniem 

Gościem spotkania z literaturą, w ramach wykładów Stowarzy-
szenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, był poeta 
i pisarz z Gdyni, kmdr lek. med. Zbigniew Jabłoński.

specjalizacji realizował 
zadania na rzecz wojska i 
społeczności cywilnej peł-
niąc m.in. funkcję komen-
danta szpitala wojskowego. 
Dwukrotnie uczestniczył w 
misjach ONZ ( Egipt -1976 
i Liban Płd. - 1997). Brał 
także udział w rejsach okrę-
tów MW do Leningradu, 
Portsmuth i Cherbourga, a 
także w międzynarodowych 
konferencjach lekarskich i 
dozorach okrętów na Bałty-
ku. Po zakończeniu służby 
wojskowej wiele podróżo-

wał po świecie, przywożąc 
z tych podróży wiersze i fil-
my, które udostępniał w in-
ternecie.

Zbigniew Jabłoński jest 
autorem zbiorów wierszy 
„Pustynne Piaski”, Ginący 
Półwysep” , „Helskie Listo-
pady”, „Wiersze Helskie” , 
„Rapsodia Gdyńska, „Je-
steś Morze”, „Wierszem po 
falach” , a także książek 
pisanych prozą - „Przez 
Bałtyk po rekord świata” , 
„Notatnik głupiego palan-
ta” i „Trafiony-zatopiony”. 

spotkanie literackie w swUTw

poeta, pisarz i lekarz

Nominowane publikacje to wydawnictwa, które ukazały się pod koniec 2018 lub w 2019 roku. Wszystkie 32 nominowa-
ne do nagrody książki są związane z powiatem wejherowskim: zostały wydane na terenie naszego powiatu lub ich autor 
pochodzi z regionu, bądź też tematyka książki dotyczy powiatu wejherowskiego. Nominowane publikacje możemy poznać 
na stronie internetowej biblioteki, w zakładce Gryf Literacki 2019.

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu, która zadecyduje o przyznaniu Gryfa Literackiego 2019, wchodzą: Eugenia 
Drawz, Rafał Dębski, Stanisław Janke, Adam Klein, Maria Krośnicka, Henryk Połchowski, Piotr Schmandt, 
Maciej Skok, Edmund Szczesiak, Józef Franciszek Wójcik, Michał Jeliński i Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

- Każdy członek konkursowej kapituły ma do dyspozycji 30 punktów, które przyzna publikacjom nominowanym do 
nagrody według klucza: 2, 4, 6, 8 i 10 (każdy wskazuje pięć wyróżniających się tytułów). Przyznane punkty będą potem 
zsumowane. Autor publikacji, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie laureatem Konkursu. Jury ma prawo poza 
nagrodą główną, przyznać nagrody specjalne wyróżniającym się publikacjom, które uzyskały dużą liczbę punktów - wyja-
śnia Iwona Block z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

wybiorą najlepszą książkę minionego roku

Gryf Literacki w nagrodę
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie już po raz trzynasty ogłasza konkurs na 

książkę minionego roku, której autor otrzyma nagrodę „Gryfa Literackiego 2019”. Ogło-
szenie wyników następi w połowie marca br. na uroczystym zakończeniu konkursu.
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WYDARZENIA

W trakcie uroczysto-
ści prezydent pogratulował 
małżonkom wielu lat wspól-
nej drogi życia, jednocześnie 
dziękując im za wytrwałość 
i umiejętność utrzymania 
związku małżeńskiego opar-
tego na miłości i wzajemnym 
zrozumieniu. Jubilaci otrzy-
mali także kwiaty i upomin-
ki. Po odśpiewaniu przez 
gości „Stu lat” dla jubilatów 
wzniesiono toast lampką 
szampana za zdrowie i po-
myślność nagrodzonych par.

Złote Gody świętowali w pałacu

pół wieku razem
Kolejni długoletni małżonkowie zostali uhonorowani „Me-

dalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez 
prezydenta RP. Podczas uroczystośći w wejherowskim pałacu 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował osiem 
złotych par małżeńskich.

Organizatorami konkur-
su są: Szkoła Podstawowa 
im. Żołnierzy Niezłomnych 
w Pobłociu, Biuro Eduka-
cji Gdańskiego Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Gminny Dom Kultury 
w Lini, 7 Pomorska Brygada 
Obrony Terytorialnej oraz 
Muzeum w Wejherowie. 

Prezentacje uczniów 
oceniała komisja w skła-
dzie: Tadeusz Lech, Da-
niel Sieczkowski, Iwona 
Stenka i Alicja Dampc. 
Tegoroczna edycja konkur-
su poświęcona została życiu 
i działalności kapitana Ada-

Z okazji 50. rocznicy ślubu medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie otrzymali:  Urszula i Leonard 
Browarczyk, jadwiga i Benon kiernikiewicz, Tere-
sa i jerzy krzak, amanda i paweł miotk, czesława i 
paweł Nowiccy, irena i jan sobczak, maria i paweł 
sobieszek oraz Łucja i stefan wilimscy.

Uroczystość, którą popro-
wadził kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Grzegorz 
Gaszta, uświetnił występ 

artystyczny wychowanków 
Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie.

historia, pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość

konkurs o niezłomnych
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w 

Wejherowie odbył się rejonowy etap IV Wojewódzkiego Turnie-
ju Wiedzy Historycznej ,,Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniej-
szość”.  Wzięło w nim udział 21 uczestników.

ma Dedio. Uczniowie zmie-
rzyli się z testem pisemnym, 
a drugą część turnieju sta-
nowił konkurs recytatorski. 
Uczniowie oceniani byli w 
dwóch kategoriach: klasy 
IV-VI oraz klasy VII-VIII. 
Uczestnicy zmierzyli się z 
interpretacją tekstów m.in. 
Zbigniewa Herberta oraz 
Teresy Boguszewskiej, 
poświęconych żołnierzom 
niezłomnym. 

W tym etapie łącznie wzię-
ło udział 21 uczestników, a 
20 z nich weźmie udział w 
finale konkursu. Wojewódz-
ki finał konkursu odbędzie 

się już jutro, 21 lutego br. 
w Szkole Podstawowej im. 
Żołnierzy Niezłomnych w 
Pobłociu w gminie Linia 
w powiecie wejherowskim. 
Koordynatorem konkursu 
z ramienia Muzeum była 
Iwona Stenka.

Termin konkursu wy-
brano nieprzypadkowo. 
Już wkrótce, 1 marca ob-
chodzić będziemy Na-
rodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.  Te-
go dnia oddamy hołd żoł-
nierzom niezłomnym. 

Placówka zaprasza osoby 
piszące poezję, prozę. Lutowe 
spotkanie połączone będzie z 
promocją tomiku pokonkur-
sowego „Powiew Weny”.

Spotkanie odbędzie się 
dzisiaj po południu, czyli 20 
lutego o godz. 17.00 przy ul. 
Kaszubskiej 14.

 Wernisaż zaplanowano 
dzisiaj po południu:  20 lu-
tego (czwartek)  2020 r. o 
godz. 18.00 w siedzibie Mu-
zeum Pismiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
przy ul. Zamkowej 2a

Spotkanie uświetni kon-

w Bibliotece

Deser 
Literacki

w muzeum

malarstwo
trzech kobiet

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza  na otwar-
cie wystawy pt. „Spotkanie - malarstwo trzech 
kobiet Krause  -  Sułkowska  - Bieńko-Kornacka”.

cert w wykonaniu Ryszar-
da Borysionka (akordeon) 
i Piotra Bukowskiego 
(skrzypce) oraz Łukasza 
Skalskiego (akordeon).

Wystawę będzie można 
podziwiać do dnia 31 marca 
2020 r. Wstęp wolny.

Miejska Biblioteka 
Publiczna zaprasza na 
pierwsze spotkanie z cy-
klu „Deser Literacki”. 
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KULTURA

Materiał płyty składa 
się z utworów stworzonych 
przez kompozytorów naj-
młodszej generacji 30+, 
którzy należą do czołówki 
polskich twórców muzy-
ki współczesnej. Obok na-
zwisk takich jak Marek 
Raczyński, Szymon Go-
dziemba-Trytek, Michał 
Ziółkowski, Zuzanna 
Falkowska, Jakub Sza-
frański, Michał Malec 
znajdują się kompozyto-
rzy wyrastający ze środo-
wiska pomorskiego: Anna 
Rocławska-Musiałczyk 
oraz Kamil Cieślik.

Znakomity Zespół Wokalny Art’n’Voices rozpoczął całoroczną 
promocję nowej płyty zatytułowanej „Midnight stories”. Po sobot-
nim premierowym koncercie w gdańskiej Akademii Muzycznej 
(22.02), w najbliższą niedzielę 23 lutego br. Art’n’Voices wystąpi w 
Wejherowie. Koncert w ramach promocji płyty odbędzie się o godz. 
19.30 w kościele p.w. NMP Królowej Polski przy ul. Rybackiej. 

OD KOŁySANKI 
DO ZABAWy
- Wspólnym mianowni-

kiem naszej nowej płyty jest 
jej tematyka, która nawią-
zuje bezpośrdenio do tytułu 
„Midnight stories” czyli noc-
nych opowieści - wyjaśnia 
Anna Rocławska-Mu-
siałczyk liderka zespołu 
Art’n’Voices. - Kojarzą się 
one z różnymi obrazami 
zjawiska zmierzchu - ma-
ry, snu, kołysanki, mrocz-
nych sekwencji, medytacji, 
refleksji a także nocne sza-
leństwa zabawy. Różnorod-
ność gatunku sprawia, że 

każdy słuchacz znajdzie w 
niej coś dla siebie. 

Jednym z czołowych 
utworów płyty jest aran-
żacja znanego tematu 
Krzysztofa Komedy z 
filmu Romana Polańskie-
go - „Rosemary’s baby”, do 
którego Zespół Wokalny Ar-
t’n’Voices nagrał teledysk. 

promocja nowej płyty i koncert w wejherowie

Nocne opowieści zespołu art’n’Voices

10 STATUETEK
GRAND PRIx 
W CIąGU 10 LAT
Niezmiernie ciekawi 

nowego materiału, który 
na niedzielnym koncercie 
oraz na płycie zaprezentu-

je nam Zespół Wokalny Ar-
t’n’Voices, przypomnijmy, 
że grupa działa na ogólno-
polskiej i zagranicznej sce-
nie muzycznej prawie od 10 
lat działa. Jest laureatem 
10 statuetek Grand Prix 
oraz wielu nagród na fe-
stiwalach i konkursach za-
granicznych. Efektem tych 
sukcesów są zaproszenia 
na najbardziej prestiżowe 
festiwale koncertowe m.in. 
„Festival des Chœurs Lau-
réats” we Francji. 

Ostatnim sukcesem Ar-
t’n’Voices, o którym in-
formowaliśmy w „Pulsie 
Wejherowa” było zwycię-
stwo w dwóch kategoriach 
na jednym z najtrudniej-
szych, należących do koro-
ny konkursów europejskich 
„Tolosako Abesbatza Lehia-

keta” w Hiszpanii (2019 r.). 
Art’n’Voices konkurował 
tam z najlepszymi zespoła-
mi światowymi m.in. z In-
donezji czy Japonii.

TRZECI ALBUM
Dotychczas Art’n’Voices 

wydał dwa albumy: „Dro-
ga krzyżowa. Z Chrystusem 
na Kalwarii Wejherowskiej” 
(2013 r.), na którym znala-
zły się kompozycje Anny 
Rocławskiej-Musiałczyk, a 
także „Art’n’Voices Live in 
Provance” (2019 r.). 

Trzecia płyta „Midnight 
Stories” została wydana 
przez największą wytwór-
nię fonograficzną w Polsce - 
DUX, która wydaje albumy 
uznanych artystów m.in. 
Krzysztofa Pendereckie-
go, Konstantego Andrzeja 

Kulki, Agnieszki Duczmal, 
Pawła Łukaszewskiego czy 
Antoniego Wita. 

- Dzięki szerokiej promo-
cji prowadzonej przez DUX 
ujętej m.in. na wielu porta-
lach streamingowych, płyta 
ma szansę dotrzeć do od-
biorców na całym świecie 
- dodaje Anna Rocławska-
-Musiałczyk. 

koncert Zespołu 
wokalnego 

art’n’Voices:

Fot. Michał Mazurkiewicz

23.02.2020
 godz. 19.30

  kościół p.w. 
Nmp królowej polski

   w wejherowie

 INFORMACJA

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

Starosta Wejherowski 
informuje,

 że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na 
stronach internetowych:  www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl  zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr IV/2020 
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w  Wejherowie,  

przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz  wywieszono w dniu  20 lutego 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Warunkiem uczestnic-
twa w Konkursie jest prze-
słanie do 7 sierpnia 2020 
r. niepublikowanej wcze-
śniej pracy (prac) w czterech 
egzemplarzach na adres: 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, 

konkurs im. j. Drzeżdżona
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

zaprasza osoby piszące po kaszubsku do udziału w xxI Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona.

ul. Zamkowa 2a, 84-200 
Wejherowo. Organizato-
rzy oczekują na prace w 
trzech kategoriach: 

1. Opowiadanie lub esej 
w języku kaszubskim 

2. Utwór poetycki w języ-
ku kaszubskim; 

3. Utwór sceniczny w ję-

zyku kaszubskim. 
Ten sam twórca może 

wziąć udział w dwóch kate-
goriach Konkursu.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nume-
rem telefonu: (58) 672-29-
56, e-mail: sekretariat@
muzeum.wejherowo.pl
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI
Lekkomyślny jak pieszy
Już od wczesnego rana na terenie powiatu wejherow-

skiego prowadzone były działania policyjne związane z 
bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, czyli  pieszych. Policjanci zwracali szczegól-
ną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 
w rejonach przejść dla pieszych. Apelowali, aby podczas 
przechodzenia przez jezdnię piesi rozglądali się wokół, 
zamiast wpatrywać się w ekran telefonu. W takich przy-
padkach brawura nieodpowiedzialnych kierowców może 
się tragicznie skończyć dla pieszego, który w konfrontacji 
z samochodem nie ma szans. 

W rejonach przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 
6 policjanci ujawnili aż 50 przypadków, w których piesi 
głównie przechodzili przy palącym się czerwonym świe-
tle bądź w miejscach niedozwolonych.

Zabezpieczali wizytę
W związku z wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy z mał-

żonką w Wejherowie, policjanci zabezpieczali przejazd ko-
lumny i pobyt gości. Czuwali także nad bezpieczeństwem 
zgromadzonych osób i dbali o płynność ruchu drogo-
wego. Zabezpieczenie uroczystości wymagało od poli-
cjantów precyzyjnego i profesjonalnego przygotowania. 
Przeprowadzono rekonesans wspólnie z funkcjonariusza-
mi Służby Ochrony Państwa. 

W zabezpieczeniu prezydenckiej wizyty wzięło udział 
kilkudziesięciu policjantów różnych służb. Podczas wizyty 
doszło do zakłócania porządku publicznego i policjanci 
wylegitymowali w tym osoby. Teraz funkcjonariusze bę-
dą zajmowali się wyjaśnianiem wszelkich okoliczności, na 
podstawie których zapadną dalsze decyzje.

spotkania z młodzieżą
Wejherowscy policjanci regularnie spotykają się z mło-

dzieżą szkolna oraz dziećmi, a także ich rodzicami aby 
rozmawiać o różnorodnych problemach i ostrzegać przed 
zagrożeniami. 

Celem spotkań było uświadomienie młodzieży szkolnej 
o konsekwencjach dotyczących m.in. przemocy fizycznej 
i psychicznej, cyberprzemocy, a także bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Nie zabrakło także porad związanych z 
bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Omawiano także 
odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karal-
ne oraz przejawy demoralizacji, w tym konsekwencje wy-
nikające z zażywania zabronionych substancji, takich jak 
dopalacze i narkotyki.

Do Sądu Rejonowego w 
Wejherowie skierowano 
461 spraw. 2525 osoby uka-
rano mandatami karnymi 
na kwotę 27 6100 złotych. 
Strażnicy ujawnili 29 prze-
stępstw i ujęli 24 osoby po-
dejrzane o ich dokonanie, 
przekazując je policji. Za-
trzymali 25 nietrzeźwych 
kierujących pojazdami. Po 
zgłoszeniach mieszkańców 
SM podjęła 6443 interwencji 
związanych z m.in. zakłóce-
niem porządku publicznego 

kradzieże po północy
Po północy funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miej-

skiej zatrzymali w obrębie Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież różnego 
rodzaju przedmiotów, które zapakowali j do dwóch juto-
wych worków. Mężczyzn zauważył na ekranie miejskiego 
monitoringu dyżurny straży i w rejon ten wysłał zmoto-
ryzowany patrol. Na widok nadjeżdżającego radiowozu 
mężczyźni zaczęli uciekać i ukryli się w krzakach koło „Bie-
dronki”. Tam też zostali ujęci. 

Okazało się, że w workach mają środki czystości, obuwie, 
odzież roboczą, wzmacniacz i głośnik. Funkcjonariusze usta-
lili miejsce, z którego przedmioty zostały skradzione. Okaza-
ło się też, że niecały miesiąc temu mężczyźni opuścili zakład 
karny. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja.

STRAŻ MIEJSKA

Przykładem niekontrolowanego i stale powiększającego 
się bałaganu jest sytuacja na niezagospodarowanej dział-
ce przy ul. Łęgowskiego, gdzie powstało dzikie wysypisko 
śmieci. Podrzucane są tam gałęzie, odpady zielone, zuży-
ta armatura łazienkowa, kuchenna (np. sedesy, umywalki), 
uszkodzone lodówki, drewniane wyposażenie mieszkań, itp. 

Podobne wysypisko powstało przy wiacie śmietnikowej 
na ul. Sobieskiego 338 i Harcerskiej. Właściciele powinni 
dostarczyć takie śmieci do Punktu Selekcyjnej Zbiórki Odpa-
dów, gdzie są przyjmowane bezpłatnie, ale trzeba je dostar-
czyć we własnym zakresie. Miasto już kilkakrotnie zlecało 
porządkowanie zaśmieconych miejsc, ale wysypiska  two-
rzone są od nowa. Póki co, bałaganiarze czują się bezkarni. 
Straż Miejska wypowiada jednak zdecydowaną wojnę bała-
ganiarzom. Ustaleni bądź zatrzymani na gorącym uczynku 
sprawcy będą surowo karani. 

Straż Miejska do walki z tym procederem zachęca też 
mieszkańców, którym na sercu leży estetyka miasta i osie-
dla. Wystarczy zadzwonić na nr tel. dyżurnego: 58 677-70-40 
lub 986 (czynne całą dobę).

hałasuje i truje
Swój finał przed Sądem będzie miała wizyta strażników 

miejskich w mieszkaniu 41-letniego mieszkańca Wejhero-
wa, który zakłócał ciszę nocną oraz spalał niebezpieczne 
odpady w piecu. Mieszkanie dogrzewał odpadami lakiero-
wanymi, tworzywami sztucznymi, itp. w piecu kaflowym. 

Strażnikom, którzy odwiedzili go w nocy gospodarz po-
wiedział, że odpady będzie palił, muzykę będzie głośno 
puszczał , a żadnych mandatów nie przyjmie.

strażnicy kontra śmieciarze

Na tropie dzikich 
wysypisk

Bezpłatne szkolenie dla płatników składek i pra-
cowników biur rachunkowych poświęcone świad-
czeniom krótkoterminowym z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby, czyli zasiłkom organi-
zuje 21 lutego 2020 r. Inspektorat ZUS w Wejherowie. 

Szkolenie rozpocznie się w siedzibie ZUS przy ul. Sobie-
skiego 294 o godzinie 9.00 i potrwa ok. 2 godzin. 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod ad-
resem: zaneta.grzybek@zus.pl lub telefonicznie pod nu-
merem: 58 572-97-17. 

Wejherowscy strażnicy wypowiedzieli 
wojnę sprawcom nielegalnych śmieciowisk.

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała wyniki swojej pracy za 2019 rok. W 2019 roku 
funkcjonariusze podjęli 23901 interwencji i jest o 282 mniej zdarzeń niż w 2018 roku. 

mniej interwencji, ale i tak dużo pracy

i spokoju. Prowadzono 39 
czynności wyjaśniających 
w sprawie porzuconych na 
drogach pojazdów: 12 z nich 
odholowano na dozorowany 
parking. 

Funkcjonariusze zabez-
pieczali 74. imprezy sporto-
we, kulturalne, rozrywkowe 
i uroczystości religijne. Prze-
prowadzili w szkołach poga-
danki na tematy związane 
z bezpieczeństwem i orga-
nizowali programy prewen-
cyjne. W dwóch edycjach 

zorganizowali kurs samo-
obrony dla 90 kobiet. 

W zakresie ochrony śro-
dowiska przeprowadzili 
109 kontroli nieruchomości 
pod kątem spalania śmie-
ci w przydomowych piecach 
(kotłach). Co roku funkcjo-
nariusze dokonują prze-
glądu stanu technicznego 
znaków i urządzeń na dro-
gach, elewacji i urządzeń 
zamontowanych na budyn-
kach przylegających do pasa 
drogowego, stanu technicz-

nego skrzynek gazowych, 
energetycznych, przeglądu 
oświetlenia w miejscach pu-
blicznych i na przejściach 
dla pieszych, stanu drze-
wostanu przy drogach pu-
blicznych i wiele innych. 
Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej obsługują również 
miejski monitoring, w któ-
rycm funkcjonuje 48 kamer, 
22 systemy alarmowe na 
Kalwarii Wejherowskiej, 16 
kamer w parku miejskim i 
35 w budynkach UM. 

szkolenie w ZUs

Na podwójnym gazie
Funkcjonariusze Straży Miejskiej około godz. 16 otrzyma-

li zgłoszenie, że w okolicy ronda na os. Sucharskiego samo-
chód osobowy Ford wypadł z drogi i wylądował w krzakach, 
a kierowca porzucił auto i ucieka. Do wspólnych działań włą-
czyła się policja drogowa. Strażnicy w trakcie penetracji te-
renu na ul. Sobieskiego zauważyli mężczyznę, który miał na 
twarzy liczne świeże otarcia naskórka i z daleka było widać, 
że ma problemy z utrzymaniem równowagi. Po zatrzymaniu 
od 35-latka aż buchał zapach alkoholu. 

Mężczyzna został przekazany patrolowi policji drogowej, 
która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. 
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EDUKACJA I POMOC

OGŁOSZENIE 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gm. Łęczyce 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

                  Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust.1 
pkt 2-5 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 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.) oraz uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr XLVII/42/2014 z dn. 28 maja 2014 r. i 
uchwały Nr LXIII/89/2018 z dn. 15 października 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVII/38/2014 z dn. 28 maja 
2014 r.  
 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 

geodezyjnego Kaczkowo 
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 28 lutego 2020 r. do 30 marca 2020r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce ul. Długa nr 49 (sala konferencyjna) godz. od 1230 do 1430. 
 
W wyżej określonym terminie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce. 

Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Kaczkowo, rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 25 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce (sala konferencyjna) o godz. 1300. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej "ustawą" - w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
zamieszczono informacje: 

✓ projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce 

✓ prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, 

✓ opracowaniu ekofizjograficznym opracowanym na potrzeby miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo. 

Zgodnie z art. 46, pkt 1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy, projekt planu wymieniony wyżej podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.  
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo i prognozy sporządzonej do planu, które należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce o lub na adres:  
84 - 218 Łęczyce, ul. Długa nr 49, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 kwietnia 2020r. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone również ustnie do protokołu oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym – na adres: 
sekretariat@leczyce.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce. 
          

O G Ł O S Z E N I E

Szkoła Podstawowa 
nr 9 im. Józefa Wybickie-
go w Wejherowie przystą-
piła do realizacji projektu 
Erasmus+. Tytuł projektu 
to „Find my echo in you”, a 
tematem przewodnim jest 
pojęcie empatii. Krajami 
partnerskimi wejherowskiej 
szkoły są Turcja, Macedonia 
Północna i Bułgaria.

W ub. roku. dyrektor 
szkoły Olga Tomaszew-
ska wraz z nauczycielkami 
Martą Dettlaff i Anną Ko-
rzonek wzięły udział w spo-
tkaniu dotyczącym projektu 
w Turcji. Delegacja SP 9 za-
prezentowała najważniejsze 
informacje o Polsce, a także 
o Wejherowie. Prezentując 
kulturę kaszubską dyrektor 
Olga Tomaszewska zaśpie-

ciekawostki 
z wejherowskich szkół

spotkanie z samorządowcami
To nie była zwykła lek-

cja o samorządzie, ale roz-
mowa z przedstawicielami 
samorządów wejherow-
skich. W Szkole Podsta-
wowej nr 6 im. Tadeusza 
Kościuszki w Wejherowie 
odbyła się debata poświęco-
na samorządności, podczas 
której na pytania uczniów 
odpowiadali: Arkadiusz 
Kraszkiewicz - zastępca 
prezydenta Wejherowa, Ja-
cek Thiel - wicestarosta 
powiatu wejherowskiego 
i Paweł Formela - radny 
Wejherowa a także Piotr 
Litwin - dyrektor SP nr 6.

Debatę przygotowa-
ła i prowadziła Jolanta 
Arendt. 

- Takie spotkania i dysku-
sje z młodzieżą, są dla nas 
bardzo ważne - powiedział 

Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - Dzisiaj padło wiele 
pytań, często trudnych, ale 
świadczy to o tym, że młodzi 
ludzie interesują się sprawa-
mi miasta. Mimo młodego 
wieku, są bacznymi obser-
watorami rzeczywistości.

Debatę  poprzedziła przy-

gotowana przez uczniów 
szkoły okolicznościowa in-
scenizacja z okazji setnej 
rocznicy Zaślubin Polski z 
Morzem i powrotu Pomorza 
do rzeczypospolitej.

Tego rodzaju debaty or-
ganizowane są w wejherow-
skiej „Szóstce” od kilku lat.

„Dziewiątka” w Erasmusie

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie zakwalifikowała się do konkursu „Do Hymnu“, organizowa-
nego przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Stowarzyszenia Iuvenales Cantores Lodziensis - pro Europe w Łodzi. Przesłuchanie 
konkursowe odbędzie się 27 lutego o godz. 10:20 w sali gimnastycznej. Będzie to wielkie 
patriotyczne święto w tej szkole - Humn zaśpiewają wspólnie wszyscy uczniowie klas 1-8. 

W konkursie bierze udział 300 szkół z całej Polski, w tym jedna z Wejherowa.

wała „Kaszëbsczé nótë”.
Prezentacja „dziewiątki” 

sprawiła, że uczestnicy pro-
jektu zgodnie zadeklarowali 
chęć odwiedzenia Wejhero-
wa i szkoły. 

Oprócz warsztatów na 
temat empatii wejherowia-

nie wzięli udział w warszta-
tach artystycznych - Sztuka 
„Ebru” (malowanie obrazu 
w wodzie). Gospodarze zor-
ganizowali także wycieczkę 
do ciekawych miejsc, które 
są ważne pod względem hi-
storycznym i kulturowym. 

cała szkoła do hymnu

W skład stowarzyszenia 
wchodzi około 30 rodzin za-
stępczych, w których wycho-
wuje się około 300 dzieci w 
różnym wieku. Najliczniej-
sza grupa wolontariuszy 
współpracująca z „Naszym 
Gniazdem” działa przy Szko-
le Podstawowej nr 8 oraz w 
Powiatowym Zespole Szkół 
nr 4, czyli „samochodówce”. 
W skład Centrum Wolonta-
riatu, które zajmuje się or-
ganizacją akcji społecznych 
oraz promocją wchodzą: Ka-

Gala wolontariatu rodzicielstwa zastępczego

Nasze Gniazdo pomaga
Działacze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Nasze Gniazdo” pod-

czas gali, wręczyli podziękowania wolontariuszom prowadzącym dzia-
łalność społeczną na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka. Patronat 
nad Centrum Wolontariatu sprawuje sekretarz miasta Bogusław Suwara.

rolina Wrońska, Łukasz 
Syposz i Mateusz Syposz.

Podczas gali w Urzędzie 
Miejskim, w której uczest-
niczyło około 40 wolonta-
riuszy, ich opiekunowie 
ze szkół, przedstawiciele 
PCPR oraz kilku rodzin za-
stępczych z dziećmi, zostały 
wręczone nominacje na wo-
lontariusza dla tych, którzy 
rozpoczynają taką działal-
ność oraz legitymacje po-
twierdzające aktywność 
społeczną i przynależność 

do Centrum Wolontariatu 
SRZ „Nasze Gniazdo”. 

Gratulacje dla opieku-
nów grup wolontariackich i 
wolontariuszy działających 
na rzecz dzieci z rodzin za-
stępczych złożył sekretarz 
miasta Bogusław Suwa-
ra, który powiedział, że 
bardzo podoba mu się mot-
to Centrum Wolontariatu 
„Popłyńmy w rejs do portów 
naszych marzeń”, bo tylko 
mając marzenia można re-
alizować zakładane cele. 
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To była niesamowita 
trzynasta kolejka rozgry-
wek, a emocje w hali sięgały 
„sufitu”. Tym razem Tyta-
ni zagrali skutecznie już od 
pierwszego gwizdka sędzie-
go w obronie, rozegraniu, 
a ataki kończyli celnymi 
strzałami. Kibice przeży-
wali niesamowite emocje 
przy każdej akcji. 

Zdanie trenera P. Rem-
bowicza drużyna rozegrała 
bardzo przyzwoity poje-
dynek, a na parkiecie nie 
można odmówić nikomu 
woli walki. Zabrakło trochę 
mocniejszej gry w obronie. 
Pierwszą połowę wejhero-
wianie zakończyli przegry-
wając jedną bramką. Na 

piłka ręczna. Tytani

pierwsze 
zwycięstwo

Tytani Wejherowo rozpoczęli drugą turę 
rozgrywek ligowych w pierwszej lidze. Na 
własnym parkiecie w hali sportowej „Sa-
mochodówki” zwyciężyli po raz pierwszy 
w rozgrywkach, pokonując Sokoła Porce-
lana Lubiana Kościerzyna 27:23.

początku drugiej to goście 
odskoczył na kilka bramek. 
Tytani jednak nie oddali 
pola i zaczęli grać skład-
nie i skutecznie. Odrobili 
stratę, a nawet wywalczyli 
przewagę czterech bramek. 
Dzięki skutecznej grze w 
obronie oraz precyzyjnym 
atakom utrzymali wypra-
cowaną przewagę. 

Tytani Wejherowo jed-
nak nadal zajmują ostatnie 
miejsce w tabeli z dorob-
kiem 4. Punktów, a do koń-
ca sezonu pozostało jeszcze 
osiem pojedynków. W na-
stępnym meczu 22 lutego, 
Tytani jadą do Elbląga na 
mecz z MKS Meble Wójcik.

W turnieju uczestniczyło 5 drużyn, które grały syste-
mem „każdy z każdym”. Wszystkie zespoły otrzymały pa-
miątkowe puchary. 

W trakcie zawodów zbierano pieniądze na leczenie ab-
solwentki PZS nr 4 w Wejherowie - Klaudii Gdańskiej, 

Futsal Oldbojów w „samochodówce”

Turniej charytatywny
Drużyna Powiatu Wejherowskiego wygrała drugi Turniej Charytatywny o Puchar Sta-

rosty Wejherowskiego w Futsalu Oldbojów, który rozegrano w „Samochodówce” - PZS 
nr 4 w Wejherowie. 

która uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. 
Organizatorem tej sportowej rywalizacji był PZS nr 4 oraz 
PZPOW w Wejherowie. Głównym inicjatorem wydarzenia 
był Sławomir Walczewski, były piłkarz, a obecnie strażnik 
miejski w Wejherowie. 

Luzińska Liga sołecka
Na czele tabeli, z kompletem punktów, znajdują się za-

wodnicy z Milwina, którzy tym razem pokonali Barłomi-
no 4:1. Drużyna prowadzona przez Wacława Żywickiego w 
ostatniej kolejce zmierzy się z młodą drużyna z Robakowa 

i remis w tym spotkaniu wystarczy im do wygrania tego-
rocznych rozgrywek. 

Na drugą pozycję „wskoczyli” zawodnicy z Wyszecina, a 
trzecia jest Sołecka Luzino. 

W niedzielę rozegrana została przedostatnia kolejka Luzińskiej Ligi Soleckiej na hali. 
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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

Drugą lokatę wywalczyła drużyna PZS nr 1 w Rumi z 
sześcioma medalami, a trzecie miejsce z czterema medalami 
wywalczyła drużyna PZS nr 1 w Wejherowie.

W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawodników i za-
wodniczek z powiatu wejherowskiego. Na zakończenie zawo-
dów najlepsi zawodnicy oraz zawodniczki zostali nagrodzeni 
dyplomami, medalami oraz drobnymi upominkami ufundo-
wanymi przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 

halowa Lekkoatletyka

powiatowa 
Licealiada

W Rumi rozegrano zawody lekkoatletycz-
ne, w których zwyciężyła reprezentacja Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 4 Wejherowie 
zdobywają osiem medali. 

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje 
wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56,   504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

R E K L A M ASzkolenia odbędą się w 
sali konferencyjnej UM przy 
ul. 12 Marca 193 w godz. 
16.00 – 20.00 w dniach: 3 
marca br., 7 marca br. oraz 
21 marca br. Dodatkowe 
szkolenie 26 marca br. zosta-
nie przeprowadzone w świe-
tlicy Osiedla Sucharskiego, 
również w godz. 16.00-20.00. 

Uczestnicy zdobędą umie-
jętności prawidłowego po-
stępowania w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia. 
Dodatkowo każdy uczestnik 
otrzyma saszetkę pierwszej 
pomocy oraz podręczną in-
strukcję udzielania pierw-
szej pomocy. Zgłoszenia z 
imieniem i nazwiskiem (da-
ne potrzebne do wystawienia 
certyfikatu) oraz  terminem 
szkolenia można przesyłać 
na adres: pierwszapomo-
cwejherowo@gmail.com

projekt Budżetu Obywatelskiego

pierwsza pomoc 
dla każdego 

W ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Pierwsza pomoc dla 
każdego” zorganizowano cykl bezpłatnych szkoleń z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia odbywać się będą 
w marcu br. w Urzędzie Miejskim.
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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 specy� ki nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

aDmiNisTRaTOR
NiERUchOmOŚci

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Żoł-
nierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm RP 
w lutym 2011 roku, jest hołdem dla wszystkich 
naszych rodaków, którzy „z bronią w ręku lub 
w inny sposób” przeciwstawiali się dominacji 
sowieckiej nad Polską. Sejm uznał za „wyklę-
tych” nie tylko żołnierzy z antykomunistycznej 
konspiracji zbrojnej powojennych oddziałów le-
śnych, ale tych, którzy uczestniczyli w szeroko 
rozumianym oporze społecznym przeciwko ko-
munistycznemu systemowi. 

Dlatego też w Wejherowie i wielu innych 
miejscach w kraju są uroczystości oraz znaki 
pamięci (np. nazwy ulic i rond) Polaków w tym 
Kaszubów, którzy cierpieli na wejherowskiej 
ziemi z rąk NKWD-UB z powodu obrony wiary, 
tradycji narodowej, niepodległego bytu Polski.

- Program wydarzenia, na które zerdecznie 
zapraszamy w piątkowy wieczór 28 lutego prze-
widuje prelekcję historyczną, występ słowno-
-muzyczny, składanie kwiatów i zniczy, a także 
odśpiewanie Hymnu Państwowego i modlitwę 
za Bohaterów - mówi radny Marcin Drewa, 
organizator wydarzenia.  

Z okazji Narodowego Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych w Wejherowie od-
będzie się uroczystość na rondzie, 
nazwanym Ich imieniem. Uroczy-
stość pod hasłem „Zapal znicze dla 
Żołnierzy Wyklętych” zaplanowano 
28 lutego 2020 r. o godz. 19:00.

Zapal znicze na rondzie im. Żołnierzy wyklętych

patriotyczna uroczystość

WICEMINISTER

MINISTERSTWA

MARCIN HORAŁA

INFRASTRUKTURY

WICEWOJEWODA POMORSKI

MARIUSZ ŁUCZYK

ORGANIZATOR

Radny Miasta Wejherowa

Marcin Drewa

PATRONAT HONOROWY WSPÓŁPRACA SPONSOR GŁÓWNY

PROGRAM:

ZAPRASZAMY

Zapal znicze
 na rondzie

im. „Żołnierzy Wyklętych”

lutego

na rondzie im. w Wejherowie„Żołnierzy Wyklętych”

28 
19:00o godz.

- Prelekcja historyczna dot. „Żołnierzy Niezłomnych”

- Występ artystyczny „Teatr pod Wieżą” z Gniewina

- Złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy

- Odśpiewanie Hymnu Państwowego


