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uroczyste, wspólne 
i radosne świętowanie

11 Listopada, po uroczystej mszy św. w Kolegiacie, ulicami Wejherowa przeszła biało-czerwona Parada 
Niepodległościowa. Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości przeszli do Parku Miejskiego, gdzie dalej 
wspólnie świętowali Dzień Niepodległości. Było śpiewanie pieśni patriotycznych i oglądanie pojazdów - woj-
skowych, strażackich oraz zabytkowych aut. Była grochówka i atrakcje dla dzieci, a przede wszystkim nie 
zabrakło rodzinnej, radosnej, świątecznej atmosfery. 

Święto Niepodległości obchodzono uroczyście i tłumnie również w innych miastach i gminach powiatu 
wejherowskiego, m.in. w Gminie Wejherowo. Tam po mszy św. za Ojczyznę w kościele w Bolszewie, śpie-
wano i świętowano wspólnie w ArtParku.         Str. 6-7

Fot. Leszek Spigarski

Drodzy Czytelnicy, kolejny „Puls” 
ukaże się za trzy tygodnie, 9 grudnia. 

Zapraszamy do lektury!
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Im szybciej najemca 
zdecyduje się na wykup 
mieszkania komunalnego, 
a można to zrobić do końca 
2022 roku, tym większą zy-
ska bonifikatę. Od ceny lo-
kalu udzielane są bowiem 
korzystne bonifikaty. 

Do końca 2021 r. moż-
na wykupić swój lokal z 
bonifikatą w wysokości 70 
proc., a do końca 2022 r. z 

Ogólnodostępne boisko 
do piłki nożnej ma wymiary 
26 x 46 m i nawierzchnię z 
trawy syntetycznej. Wyko-
nano odwodnienie, zamon-
towano bramki i elementy 
małej architektury - ławki, 
kosze na śmieci i stojak na 
rowery. 

Do tej pory teren był nie-
zagospodarowany.

- Dzięki inwestycji po-
wstało dla naszych miesz-
kańców kolejne miejsce 
służące rekreacji - mówi rad-
ny Mariusz Łupina, autor 
projektu. - Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do powstania boiska, szcze-
gólnie tym, którzy na ten 
projekt zagłosowali. Boisko 
do piłki nożnej będzie kolej-
nym atrakcyjnym miejscem 
w tej części miasta. Przy 
okazji chciałbym zaapelo-
wać o to, abyśmy wszyscy 
dbali o to miejsce, z które-
go korzystać będą nie tyl-
ko mieszkańcy osiedla, ale 
wszyscy wejherowianie. 

Ogólnodostępne boisko 
to kolejna inwestycja na Os. 
Dzięcielskiego 

wejherowski Budżet Obywatelski

Nowe boisko 
na Os. Dzięcielskiego

Na Osiedlu Dzięcielskiego w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego do użytku oddano ogólnodostępne boisko do pił-
ki nożnej. Koszt robót budowlanych wyniósł około 390 tys. złotych 
(404 tys. zł razem z dokumentacją techniczną), a wykonawcą był 
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. Autorem pro-
jektu jest Mariusz Łupina.

- W 2018 r. został zbudo-
wany plac zabaw i siłownia 
na świeżym powietrzu - 
przypomina Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Boisko do gry 
w piłkę nożną wybudowane 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego będzie kolejnym 
miejscem na mapie Wejhe-
rowa, gdzie będzie można 
uprawiać sport. Dziękuję 
autorowi projektu i wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do powstania tego obiektu. 

W odbiorze boiska i prze-
kazaniu do użytkowania 
uczestniczyli m.in. zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
i wejherowscy radni wspie-
rający realizację inwesty-
cji: przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Jacek 
Gafka, przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Sportu 
i Rekreacji Rady Miasta 
Rafał Szlas oraz Mariusz 
Łupina i Tomir Ponka.

Do końca roku z 70-procentową bonifikatą

wykup mieszkania 
komunalnego 

Do końca tego roku najemcy mogą wykupić mieszkanie komu-
nalne w Wejherowie z 70-procentową bonifikatą. Dzięki temu 
można zostać właścicielem zajmowanego lokalu za stosunkowo 
niewielkie pieniądze.

50 proc. Ta bonifikata może 
być mniejsza w przypadku, 
gdy Miasto Wejherowo od 
1 stycznia 2014 r. poniosło 
nakłady na lokal 

Gdy wykupujemy miesz-
kanie komunalne, stajemy 
się właścicielami lokalu. 
Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Wejherowa z 17 
grudnia 2019 r. https://
bip.wejherowo.pl/strony 

/9300.dhtml) w sprawie 
ustalenia zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych sta-
nowiących własność mia-
sta, najemca lokalu może 
złożyć wniosek o wykup 
mieszkania. 

Dodatkowe informacje 
na temat wykupu lokalu 
mieszkalnego na rzecz na-
jemcy można uzyskać pod 
nr tel. 58 677 71 52.

Mieszkańcy, którzy ozdo-
bią świątecznie swoje ogro-
dy, balkony lub okna, mogą 
zgłosić dekoracje do kon-
kursu w dwóch kategoriach: 
okien i balkonów w domach 
jedno- i wielorodzinnych 
oraz ogrodów przy domach 
jedno- i wielorodzinnych.

Zgłoszenia pisemne 
przyjmuje do 15 grudnia 
2021 r. Urząd Miejski w 
Wejherowie, ul. 12. Marca 
195. Druk zgłoszenia jest 
dostępny w Urzędzie Miej-
skim w Wejherowie. 

Więcej informacji pod 
nr tel. 58 677 71 06.

Komisja, powołana przez 
Prezydenta Miasta, oceni 
zgłoszone dekoracje wg na-
stępujących kryteriów: po-
mysłowość i samodzielność 
dekoracji, widoczność deko-
racji z zewnątrz, niepowta-
rzalność zgłoszonej dekoracji 
na danym obiekcie oraz ogól-
ny wyraz estetyczny.

konkurs na dekoracje świąteczne

Najpiękniejsze okna,
balkony i ogrody zimą

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ogłosił po raz 
osiemnasty konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świą-
teczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa. 

Istnieje również możli-
wość zgłaszania dekoracji do 
konkursu przez osoby trze-
cie (sąsiadów, znajomych 
oraz organizatorów itp.), po 
uprzednim uzyskaniu zgody 
właściciela dekoracji. Ocena 
obiektów odbędzie się naj-
prawdopodobniej tuż przed 
świętami Bożego Narodze-

nia lub w okresie między-
świątecznym.

Do 1 lutego 2022 r. komi-
sja wyłoni spośród zgłoszo-
nych ofert konkursowych, 
po trzy miejsca w każdej 
kategorii, za zdobycie któ-
rych zostaną przyznane na-
grody pieniężne.

Boisko dla wszystkich mieszkańców

Fot. Urząd Miejski
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Opowiadania polityczne Dr. Pulsa - odcinek 8

Przekręty grubego Mecenasa 
Gruby Mecenas z Wiel-

kim Deweloperem siedzieli 
w pałacowym basenie i jak 
zwykle pili. Ciepło wody roz-
chodzące się po ciele powo-
dowało, że alkohol zaczynał 
mocniej buzować w głowach, 
a przez to obaj byli bardziej 
wylewni i szczerzy. 

- Gruby, przyznaj się, 
kiedy zrobiłeś pierwszy 
przekręt? - zagadnął nieco 
prowokacyjnie Wielki De-
weloper.

Gruby Mecenas, który 
w pałacu Wielkiego Dewe-
lopera czuł się kimś wyjąt-
kowym i był wpatrzony w 
swojego pryncypała jak w 
obraz, odparł bez namysłu:

- W podstawówce! Obrobi-
łem Szkolną Kasę Oszczęd-
ności. Byłem skarbnikiem, 
dzieci wpłacały pieniądze, 
a ja je przytuliłem. Nie mo-
głem oprzeć się pokusie.

- I co, nie boisz się, że 
ktoś sobie o tym przypo-
mni? Przecież była chyba 
afera? - zapytał zaintrygo-
wany Wielki. 

- Eee, przedawniło się, he 
he -  zaśmiał się Gruby, my-
śląc jednak skrycie o tym, co 
będzie jak ktoś sobie przypo-
mni o innych przekrętach. 
Nie dał jednak nic po sobie 
poznać i dodał buńczucznie: 
- A jak ktoś sobie teraz o 
tym przypomni i będzie za 
dużo gadał, to go zaszczuje-
my przy pomocy Sfarki, Or-
łowskiego i Bokserskiego. W 
końcu po to ich wynajmuje-
my, aby w ten sposób nisz-
czyć naszych przeciwników. 
Mamy fejsbuka, gazetkę, 
weszliśmy do polityki… 

Dlaczego Mecenas 
jest Gruby?
- Ej, to ja już wiem, dla-

czego ciebie nazywają Gru-
by Mecenas! Gruby, bo od 
małego robiłeś grube prze-
kręty - wtrącił nagle oświe-
cony Wielki Deweloper. 
- Na tym się wyżarłeś i po-
tem urósł ci ten wstrętny 
gruby brzuch, czyli w zasa-
dzie jesteś podwójnie Gru-
bym Mecenasem. Gruby 
dwa razy, a to dobre!

„Grube przekręty” z ust 
Dewelopera zabrzmiały 
dla Mecenasa jak komple-
ment, natomiast „gruby 
brzuch”, który był powo-

dem niemałych damsko-
-męskich kompleksów, 
Mecenas wolał pominąć 
milczeniem. Nie śmiał za-
reagować na drwiny Wiel-
kiego Dewelopera i wrócił 
do swoich wspominek: 

- Afera w podstawówce 
była, ale jakoś rozeszło się 
po kościach. Wtedy zrozu-
miałem, że jak się dobrze 
kombinuje, to można robić 
przewały i zostać bezkar-
nym. 

- To fakt, w tym jesteś 
dobry! - potwierdził Wielki 
Deweloper - Z twoim ojcem 
żeśmy narobili kantów przy 
budowie osiedli i nic nam 
się nie stało, jesteśmy bez-
karni.

- No bo wszystko dobrze 
pochowałem, a ludzie są al-
bo kupieni albo zastrasze-
ni. Zresztą sporo się od ojca 
nauczyłem –  odparł z dumą 
Gruby Mecenas, chcąc pod-
kreślić swoje zasługi i przy-
datność w oczach Wielkiego 
Dewelopera.

- Ehh, co były za cudowne 
czasy… Prawie jak prohibi-
cja w Ameryce… - rozmarzył 
się Wielki Deweloper, czu-
jąc się niczym rodzimy Al 
Capone i wypiwszy duży łyk 
whisky dodał ze smutkiem:

- No, ale w końcu twoje-
mu ojcu noga się podwinęła. 
A przecież jest kolejna spra-
wa i może nawet pójdzie 
siedzieć. Kurcze, żeby tyl-
ko ktoś prokuratury nie za-
wiadomił. Tu się dla nas to 
Eldorado skończyło! Dlate-
go musimy przejąć miasto, 
aby tam robić nasze inte-
resy. I tu mamy problem 
– ten problem nazywa się 
Burmistrz Mikołaj!

- Burmistrza Mikoła-
ja nie da się ani kupić ani 
zastraszyć. Cieszy się po-
parciem mieszkańców, 
zniszczyć go trudno – za-
uważył Gruby Mecenas, 
świadomy marnych efek-
tów kampanii nienawiści 
przeciw Burmistrzowi.

Ciemny lud 
wszystko kupi
- Spokojnie, ciemny lud 

wszystko kupi - powiedział 
Wielki Deweloper, cytując 
klasyka z telewizji. Wielki 
uważał, że liczy się tylko ka-
sa i wpływy, dzięki którym 

wszystko można załatwić. 
Złowrogo podsumował cytu-
jąc innego klasyka: 

- Mówiłem sto razy i 
powtórzę raz jeszcze za 
Goebbelsem: „Kłamstwo 
powtórzone tysiąc razy sta-
je się prawdą”. W końcu 
wmówimy mieszkańcom, że 
burmistrz Mikołaj jest zły. 
Robimy swoje. Mam te cho-
lerne hektary nad rzeką, 
gdzie dziś mogę sobie krowy 
pasać, a nie bloki budować. 
Do zarobienia jest dwadzie-
ścia milionów. Obiecałem 
premie jak obalimy burmi-
strza. Jest się o co szarpać. 
Mikołaj nie chce mi zmienić 
planu, bo boi się powodzi i 
przyrodę chce chronić. Dla-
tego ta nagonka na Burmi-
strza musi trwać. Ten hejt 
w internecie, to szczucie w 
gazetkach, grzebanie w pa-
pierach, zbieranie haków, 
cała ta piękna machina po-
gardy. Trzeba go załatwić. 
W taki lub inny sposób …

- Szefie, robimy wszel-
kie świństwa, kłamiemy, 
wymyślamy co się da, obra-
żamy, ataki idą cały czas. 
Osobiście tego pilnuję! Choć 
to dla mnie niepolityczne, to 
po cichu dogadałem się na-
wet z działaczami Jedynie 
Słusznej Partii - z zapałem 
wymieniał Gruby Mecenas, 
nie wiadomo, czy z powodu 
nadmiaru alkoholu czy nie 
chcąc stracić swojego udzia-
łu w obiecanej premii, a 
może i udziału w przyszłych 
przekrętach po obaleniu 
Burmistrza Mikołaja.

My po pieniądze
Wtem w korytarzu koło 

basenu zrobiło się zamiesza-
nie, słychać było hałas i przy 
wejściu pojawili się Sfarko, 

Orłowski i Bokserski.
- A wy co tu robicie? Kto 

was do diabła wpuścił?! – 
rzucił wyraźnie rozgniewa-
ny Wielki  Deweloper, który 
nie zapraszał ich na pałaco-
we salony, co by - jak to się 
kiedyś mówiło - błota mu nie 
wnosili. Dodał szyderczo: 

- Wyglądacie jak strachy 
na wróble, ale Halloween 
już minął, cukierków nie 
będzie!

- Ale my po wypłatę… 
nie mam za co żyć … - wy-
mamrotał Sfarko, ze spusz-
czonym wzorkiem, miętoląc 
czapkę w rękach. Orłowski 
i Bokserki przytaknęli ski-
nieniem głów.

- A  faktycznie,  zapomnia-
łem o was. Nie wchodzić 
mnie tu w tych brudnych 
buciorach - powiedział nadal 
poirytowany Wielki Dewelo-
per i rozkazał:

- Gruby, rusz tyłek i 
przynieść im ich dolę! Kasa 
jest w foliowym woreczku 
na stole w salonie.

Chcąc nie chcąc, Gruby 
Mecenas wynurzył wsty-
dliwe na oczach wszystkich 
swoje cielsko z basenu, w 
dodatku lśniące od wody w 
blasku lamp, szybko zawi-
nął się w ogromny ręcznik 
i wyszedł po pieniądze dla 
hejterskiej bojówki Wiel-
kiego Dewelopera. W końcu 
brudne ataki na Burmistrza 
Mikołaja muszą trwać.

Ciąg dalszy nastąpi….

Dr Puls 

P.S. Wszelkie podobień-
stwo do prawdziwych osób 
i zdarzeń jest przypadkowe 
oraz niezamierzone. Opowia-
danie jest wizją literacką.

Mieszkańcy otrzymali nieodpłatnie sadzonki drzew i 
krzewów w ramach programu „Kwitnące drzewa i krzewy 
dla Wejherowa”. Przekazano 1340 sztuk sadzonek drzew i 
krzewów. Wśród 27 gatunków znalazły się te najpopular-
niejsze m.in. wiśnia piłkowana, jabłoń rajska, berberys, 
dereń biały, ligustr, hortensja pnąca czy budleja. Zain-
teresowanie było duże, w sumie złożono 120 poprawnych 
wniosków.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta, do programu wybrano ta-
kie rośliny, których głównym walorem dekoracyjnym są 
kwiaty, dzięki czemu najbliższe otoczenie mieszkańców 
będzie piękniejsze. 

- Wybierając gatunki roślin do przekazania mieszkań-
com, zwracaliśmy także uwagę na wspieranie bioróżno-
rodności środowiska, stąd decyzja o wielu gatunkach 
drzew i krzewów - mówi Beata Rutkiewicz. - Cieszymy się, 
że tylu mieszkańców, zarządców nieruchomości w mieście 
i spółdzielni mieszkaniowych było zainteresowanych po-
zyskaniem roślin na swoje posesje. Świadczy to tym, że 
mieszkańcy dbają o swoje otoczenie i środowisko natural-
ne. W Wejherowie ogromny nacisk kładziemy na inwesty-
cje drogowe, dlatego bardzo ważne jest równoważenie tych 
działań poprzez wspieranie w każdym nawet najmniej-
szym zakresie zwiększania  terenów zielonych.  Miasto w 
ciągu minionych kilku lat zrealizowało szereg inwestycji 
w zakresie tworzenia nowych terenów zielonych oraz re-
witalizacji już istniejących m.in. od 24 lat organizujemy 
konkurs dla mieszkańców na najładniej ukwiecony i za-
zieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa. 
Staramy się w ten sposób zachęcić mieszkańców do jeszcze 
większej dbałości o swoje otoczenie. 

Z niecierpliwością czekamy na wiosnę, aż wszystkie 
rośliny zakwitną. 

Miasto bezpłatnie przekazało ponad 
1300 sztuk sadzonek drzew i krzewów do 
posadzenia na swoich posesjach chętnym 
wejherowianom, którzy złożyli wniosek do 
Urzędu Miejskiego. To jedna z wielu ini-
cjatyw podjetych w ramach akcji „KLIMA-
Tycznie w Wejherowie”. Akcja zachęcała 
mieszkańców miasta do zmiany nawyków 
na bardziej ekologiczne. 

Od miasta dla mieszkańców

Sadzonki
rozdane



4

www.pulswejherowa.pl18 listopada 2021

MIASTO I POWIAT

Mieszkańcy powiatu mo-
gą już korzystać ze zmo-
dernizowanego odcinka 
drogi powiatowej na odcin-
ku Kochanowo – Gościcino. 
Wyremontowany odcinek  
zwiększy komfort i bezpie-
czeństwo pieszych uczestni-
ków ruchu oraz kierowców.

– To długo wyczekiwana 
inwestycja przez mieszkań-
ców tej części powiatu. Przy 
projektowaniu drogi prze-
prowadziliśmy konsultacje 
społeczne, ponieważ zależa-
ło nam, aby wyremontować 
ją kompleksowo - wyjaśnia 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius. - Zakres pro-
wadzonych prac był bardzo 
szeroki. W ramach zadania 
powstał chodnik, zatoki au-

Z kochanowa do gościcina 

Droga powiatowa
zmodernizowana

Zakończyły się prace związane z przebudową 2,5 km odcin-
ka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do 
miejscowości Kochanowo. Inwestycja zrealizowana została przy 
wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wy-
sokości 1,5 mln zł.

tobusowe, wylano nową na-
wierzchnię oraz poszerzono 
i wzmocniono jezdnię do 
szerokości 6,5 m.

Ponadto przebudowa-
no zjazdy, zadbano o od-
wodnienia, wykonano rowy 
przydrożne oraz zbudo-
wano zbiornik retencyjno-
-chłonno-przepływowy. W 
Gościcinie wybudowana zo-
stała także kanalizacja sa-
nitarna i sieć wodociągowa, 
która w całości została sfi-
nansowana przez Pewik.

- Podczas prowadzonych 
prac pojawiła się koniecz-
ność przeprowadzenia do-
datkowych robót w celu 
poprawy bezpieczeństwa 
oraz komfortu użytkow-
ników. Wykonane zostały 

m.in. dwie studnie chłonne, 
rowy oraz ścieki przykra-
wężnikowe w celu zago-
spodarowania nadmiernej 
ilości wody opadowej, usta-
wiono bariery w miejscach, 
gdzie umocnione rowy ma-
ją największą głębokość 
oraz wzmocniono pobocza 
przy przystankach autobu-
sowych, aby zapobiec roz-
jeżdżaniu poboczy – mówi 
wicestarosta Jacek Thiel.

Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł 4 mln zł, z 
czego 1,5 mln zł stanowiło 
rządowe dofinansowanie. 
Pozostała część pokryta 
została z budżetu Powiatu 
Wejherowskiego oraz bu-
dżetu Gminy Wejherowo i 
Gminy Luzino. Fot. Starostwo w Wejherowie

Instalacja rozpoczęła 
swoją trasę po powiecie 5 li-
stopada, a pierwszym przy-
stankiem jest Plac Jakuba 
Wejhera w Wejherowie. 
Mobilne Płuca wyposażo-
ne zostały w profesjonalny 
miernik jakości powietrza 
wraz z wyświetlaczem, któ-
ry w sposób ciągły wskazuje 
pomiar poziomu pyłów PM 
1, PM 2.5 i PM 10. 

- Kwestia poprawy ja-
kości powietrza to spra-
wa priorytetowa, to nasza 
wspólna odpowiedzialność 
za klimat - mówi wicesta-
rosta wejherowski Jacek 
Thiel. - Tym bardziej cieszy 

Instalacja pracuje na rynku w wejherowie, a wkrótce trafi do innych miejscowości

Mobilne płuca badają czystość powietrza
Dzięki wspólnej inicjatywie Wejherowskiego Alarmu Smogo-

wego i Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie powstały 
mobilne, sztuczne płuca. To pierwsze tego typu urządzenie na 
Pomorzu, które pozwoli zobaczyć, jakiej jakości powietrze wni-
ka do naszych płuc.

mnie to, że w akcję aktywnie 
włączyła się młodzież z na-
szej powiatowej szkoły. 

W uruchomieniu insta-
lacji uczestniczyli m.in. 
wicestarosta Jacek Thiel, 

zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz, burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński, 
wójt gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrow-

ski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Leszek 
Szczypior, radny miejski 
Piotr Bochiński, ks. pra-
łat Tadeusz Reszka oraz 
uczniowie i pedagodzy PZS 
nr 4 w Wejherowie.

Instalacja będzie praco-
wać w Wejherowie jeszcze 
kilka dni. Później zostanie 
ustawiona w innych miej-
scowościach naszego po-
wiatu. Dzięki miernikowi 
można na bieżąco odczy-

tywać rzeczywisty pomiar 
poziomu pyłów PM 1, PM 
2,5 i PM 10. Wskazania 
te będzie można śledzić 
również na stronie inter-
netowej: www.wejherow-
skialarmsmogowy.pl.
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

W Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie dyrekto-
rzy placówek oświatowych 
odebrali dokumenty z kwotą 
dofinansowania w ramach 
projektu „Aktywna tablica” 
na lata 2020-2024. Dzię-
ki dotacji 16 szkół w 8 po-
wiatowych zespołach szkół, 
dla których powiat jest or-
ganem prowadzącym, zyska  
nowoczesne narzędzia infor-
matyczne i pomoce dydak-
tyczne potrzebne w procesie 
kształcenia. 

– Pozyskane środki po-
zwolą zakupić laptopy, 
tablety, interaktywne moni-
tory dotykowe o przekątnej 
ekranu minimum 55 ca-
li oraz sprzęt do pracy te-
rapeutycznej dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Pomoce mul-
timedialne przyczynią się  
do zwiększenia kompeten-
cji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych 
– mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Najwyższą kwotę do-
finansowania – 49 tys. zł 

Wzorem lat ubiegłych 
promowanie zdrowego sty-
lu życia w wejherowskim 
Medyku zostało połączo-
ne z dniem otwartym pla-
cówki. Młodzież ze szkół 
ponadpodstawowych, któ-
ra odwiedziła PZSP mogła 
skorzystać z konsultacji 
dietetycznych, stomatolo-
gicznych oraz kosmetycz-

Powiat ze wsparciem 
w ramach programu 
„Aktywna tablica” 

Powiat Wejherowski pozyskał środki finansowe z rządowego 
programu „Aktywna tablica” w wysokości 240 tys. zł na zakup 
sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli powiatowych 
szkół. Łączna wartość zadania to 300 tys. zł.

otrzymał Powiatowy Zespół 
Kształcenia Specjalnego w 
Wejherowie.

– Środki przeznaczymy 
na dwie nasze szkoły. Szko-
łę branżową doposażymy w 
laptopy, które wykorzysta-
my do kształcenia na odle-
głość, natomiast do szkoły 
podstawowej będziemy mo-
gli zakupić sprzęt do pracy 
terapeutycznej metodą To-
matisa. Kupiony kilka lat te-
mu sprzęt, w ubiegłym roku 
odmówił już posłuszeństwa 

- wyjaśnia Dyrektor PZKS 
Małgorzata Woźniak. 

Celem programu jest 
wykorzystanie w procesie 
kształcenia najnowszych 
technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, przy-
gotowujących uczniów do 
życia w społeczeństwie in-
formatycznym.

Program finansowany 
jest w 80% ze środków bu-
dżetu państwa i w 20% z 
wkładu własnego organów 
prowadzących szkołę.

Promocja zdrowego 
stylu życia w Medyku

Po raz VII słuchacze i nauczyciele z Powiatowego Zespołu 
Szkół Policealnych w Wejherowie zachęcali do kształtowania 
prawidłowych nawyków żywieniowych, dbania o swoje ciało i 
zdrowie oraz aktywności fizycznej w ramach Powiatowego Dnia 
Promocji Zdrowego Stylu Życia.

nych, uzyskać odpowiedzi 
na nurtujące ją pytania, a 
także posłuchać wykładów 
na temat higieny osobistej 
oraz higieny jamy ustnej.

– Co roku promujemy 
zdrowy styl życia. Przed-
stawiamy naszej młodzie-
ży, jak zdrowo żyć, jak 
zdrowo się odżywiać oraz 
z jakich produktów korzy-

stać. Wszyscy wiemy, że le-
piej zapobiegać niż leczyć, 
dlatego właśnie o tę pro-
filaktykę chcemy zadbać 
– mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że 
szkoła posiada wiele kie-
runków związanych z pro-
pagowaniem zdrowego 
stylu życia.
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więcej zdjęć na: facebook.com/PulswejherowaFot. Leszek Spigarski

wejherowianie świętowali 11 Listopada
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 Listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., 

co roku w Wejherowie ma uroczysty charakter. Co ważne, w obchodach licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, a także przedsta-
wiciele władz samorządowych miasta i powiatu oraz różnych organizacji i instytucji.

Wejherowskie obchody 
zorganizowali starosta po-
wiatu wejherowskiego Ga-
briela Lisius  i prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. Uroczystość 
rozpoczęła się Marszem 

Niepodległościowym Nor-
dic Walking. W kościele pw. 
Trójcy Świętej odprawiona 
została Msza św. w intencji 
Ojczyzny, po której biało-
-czerwona parada przeszła 
do Parku Miejskiego. Tam 

świętowano dalej, m.in. 
śpiewając z Weroniką Kor-
thals pieśni patriotyczne. 

- Dziś, w 103-lecie odzy-
skania przez Polskę Niepod-
ległości możemy oddać hołd 
wszystkim bohaterom na-

szej wolności, poprzez pie-
lęgnowanie pamięci o nich 
i ich czynach. Bo pamięć 
o ich heroicznej walce jest 
naszym zobowiązaniem, 
wyrazem wdzięczności i 
szacunku - powiedziała sta-

rosta wejherowski Gabrie-
la Lisius. 

- Spotykamy się w wy-
jątkowym dniu, który dla 
wszystkich Polaków jest 
symbolem wolności, zwy-
cięstwa i niepodległo-

ści - mówił Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - 
Cieszę się, że możemy świę-
tować wspólnie i życzę nam 
wszystkim, abyśmy mądrze 
korzystali z tej wolności. 
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Obchody rozpoczęły się 
od złożenia kwiatów i zapa-
lenia zniczy na grobie ma-
jora Edwarda Łakomego 
- pierwszego wójta gminy 
Wejherowo w latach 1935-
1939, zamordowanego w 
Piaśnicy 11 listopada 1939 
roku. Kwiaty złozyli: wójt 
Przemysław Kiedrow-
ski, sekretarz Małgo-
rzata Niemirska-Thiel, 
wiceprzewodniczący Rady 
Gminy - Edmund Bianga 
oraz radni - Marek Albec-
ki i Marek Klas, a także 
przedstawiciele Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego w 
Wejherowie.

Uroczystej mszy świętej 
w intencji Ojczyzny w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Bolszewie przewod-
niczył proboszcz tej parafii 
ojciec Łukasz Porąbka. 
Liturgię śpiewem uświet-
nił chór Gaudeamus. 

Po zakończeniu modli-
twy wójt gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrow-
ski, podziękował wszyst-
kim za przybycie i włączenie 
się we wspólne świętowanie 
tego wyjątkowego dnia. 

- Nie tylko dzisiaj jeste-
śmy dumni z naszych ko-
rzeni, doceniamy to co nas 
otacza, polski język, trady-
cję, kulturę i rodzinny dom 
- podkreślił wójt  P. Kie-
drowski. - To co nas wyróż-
nia może jednoczyć, będąc 
dla wszystkich Polaków 

Mieszkańcy gminy Wejherowo, licznie zebrali się, aby wspólnie świętować Dzień dla 
Niepodległej - Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada.

Dzień dla Niepodległej w gminie wejherowo

Parada i rodzinne świętowanie

fundamentem tożsamości 
narodowej. Poczucie jedno-
ści narodowej jest niezbęd-
nym warunkiem tworzenia 
fundamentów silnej pań-
stwowości, która jest gwa-
rantem suwerenności kraju.

Uczestnicy uroczystości 
przeszli barwnym korowo-
dem razem z Orkiestrą Dę-
tą Gminy Wejherowo do 
ArtParku. W pochodzie, 
wzięły  udział także za-
bytkowe motocykle z gru-
py „Iskierka miłości”, stare 
samochody oraz pojazdy 
straży pożarnej. W parku 
wspólnie odśpiewano hymn 
państwowy, a potem śpie-
wano pieśni patriotyczne 
przy akompaniamencie or-
kiestry oraz wsparciu chó-
ru i scholi. Podczas pikniku 
można było skosztować gro-
chówki oraz specjałów przy-
gotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z Bol-
szewa i Orla. Dodatkową 
atrakcją była możliwość 
zwiedzenia pojazdów woj-
skowych oraz strażackich.

Roboty budowlane na ulicy Ogrodowej obejmowały wy-
konanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników. 
Zaś na ulicy Polnej wykonana została nowa nawierzchnia 
jezdni, wybudowano chodniki oraz wyniesione skrzyżowa-
nie. Powstały także nowe punkty oświetleniowe.

Koszt inwestycji wyniósł niemal 1,8 miliona zł, przy 
czym dofinansowanie opiewało na kwotę 896 tysięcy zł.

ulica Polna i Ogrodowa w Bolszewie w gminie wejherowo

kolejne drogi zmodernizowane
Zakończyła się budowa ważnego ciągu 

ulic Polnej i Ogrodowej w Bolszewie, dofi-
nansowana w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odby-
ło się wspólne śpiewanie hymnu, które zostało zainicjo-
wane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wejherowskiego. 

- Bardzo się cieszę, że Młodzieżowa Rada Powiatu Wej-
herowskiego mimo ograniczeń pandemicznych wyszła z 
inicjatywą wspólnego odśpiewania hymnu narodowego 
w szkołach prowadzonych przez powiat – mówi starosta 
wejherowski Gabriela Lisius.

Ponadto w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 
odbyła się IV edycja przedsięwzięcia „Szkoła do Hymnu-
-Pomorze 2021”, w której uczestniczył wicestarosta Jacek 
Thiel (zdjęcie u góry). W wydarzeniu wziął udział także 
poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen. 
Józefa Wybickiego w Wejherowie. O symbolicznej godzinie 
- 11.11 uroczyście odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”.

Władze Powiatu Wejherowskiego złożyły także wią-
zanki kwiatów przy figurze Matki Bożej Królowej Polski 
na Śmiechowie oraz na grobie nr 1 w Piaśnicy. W ten spo-
sób uczczono pamięć i oddano hołd rodakom walczącym o 
wolność naszej Ojczyzny.

władze powiatu uczciły 
Święto Niepodległości

W przeddzień Święta Niepodległości starosta 
wejherowski oraz wicestarosta wzięli udział w 
akcji „Szkoła do Hymnu”. Ponadto przedstawi-
ciele władz powiatu upamiętnili 103. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości skła-
dając wiązanki kwiatów przy figurze maryjnej 
na Śmiechowie oraz w Piaśnicy.

Składanie kwiatów przy figurze Matki Bożej Królo-
wej Polski na Śmiechowie.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Uroczystość w Będominie.
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Pierwszy singiel zespo-
łu „Strangelove”,z udzia-
łem popularnej aktorki 
Katarzyny Figury, został 
zauważony nie tylko w lo-
kalnych rozgłośniach i por-
talach, ale także w wielu 
ogólnopolskich stacjach 
radiowych i na muzycz-
nych portalach. W serwisie 
YouTube ma już ponad 30 
tysięcy wyświetleń.

Teledysk wejherowskiego 

Piękna aktorka w kolejnym klipie 
zespołu Spirit in the Forest

Z gwiazdą na plaży
21 listopada o godz. 20 ukaże się kolejny klip wejherowskiej 

formacji Spirit in the Forest „Stripped”. Tym razem wystąpiła w 
nim Sylwia Gliwa, jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. Klip 
nagrywano m.in. na plaży w Lubiatowie.

zespołu Spirit in the Forest 
z udziałem Katarzyny Figu-
ry, pojawił się w lokalnych 
rozgłośniach i portalach, 
a także w ogólnopolskich 
stacjach radiowych m.in. 
Antyradio, Radio Zet, Ra-
dio Złote Przeboje. Pisano 
o nich m.in. na muzyka in-
teria, rock3trojmiasto, msn 
rozrywka. Muzycy byli gość-
mi m.in. Marka Sierockiego 
w Teleexpresie i „Dzień do-

bry tu Gdańsk” w TVP3. 
Grupa Spirit in the Fo-

rest powstała w 2020 r. W 
jej skład weszli: wokali-
sta i klawiszowiec Kamil 
Podbielski, gitarzysta Da-
mian Podbielski, basista 
Artur Baranowski i per-
kusista Kordian Sikorski. 

Kwartet postanowił za-
jąć się nagrywaniem swoich 
wersji piosenek zespołu De-
peche Mode. 

Premiera najnowszego teledysku „Stripped” na kanale YouTube i w mediach społecznościowych 
(https://www.facebook.com/Spirit-In-The-Forest-106306421341626/)   21 listopada o godz. 20. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie zaprasza kompozytorów do udziału w III Ogólnopolskim Kon-
kursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę (pieśń) w 
języku kaszubskim. 

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2021 r. 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej 
https://www.muzeum.wejherowo.pl w zakładce aktualnosci.

konkurs dla kompozytorów

Napisz piosenkę dla dzieci

Dzisiaj  w Wejherowie rozpoczyna się jubileuszowa edycja jed-
nego z najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych w mieście. 
Chodzi o Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. 
Adama Luterka, tym razem zorganizowany po raz 15.

XV OPMFT im. Adama Luterka

Spektakle i warsztaty

18 listopada (czwartek)
Aula I LO im. Sobieskiego w wejherowie
10.00 - Inauguracja 
10.40 - 11.10 - Kompromisu Nie Będzie - Monodram - nie o rybkach. (Sopot) 
11.20 - 11.50 - prezentacja filmu „Adam Luterek i jego następcy” 
12.00 - 12.30 - występ grupy teatralnej Prawie Lucki - Prawie Luckie przetwarzanie 
            T. Różewicza (Wejherowo) 
Filharmonia kaszubska (sala główna) 
13.30 - 14.00 - Czeremuchy - Uczta u Norbertanek (Żukowo) 
14.15 - 14.40 - Niedobrani - Czerwony Kapturek szuka księcia (Reda) 
15.30 - 19.00 - warsztaty artystyczne
19.00 - Czytanie performatywne (sala główna)

19 listopada (piątek) 
Filharmonia kaszubska 
10.00 - Chojnickie Studio Rapsodyczne - Po jedenaste: Nie oszukiwać dzieci! (Chojnice) 
10.45 - Sebastian Frodyma - Intermezzo (Chełmno) 
111.10 - Alchemia BIS - Szafa (Wejherowo) 
11.45 - Zespół Teatru Szkolnego „Zdziesiątkowani” - Okruchy groteski i absurdu (Gdynia)  
12.25 - Klaudia Tarnowska - monodram Nic się nie dzieje, zaraz przejdzie (Krokowa) 
13.15 - 14.00 - oficjalne zakończenie Przeglądu 
14.15 - warsztaty teatralne 
19.00 - Spektakl Maska - Teatr Gdynia Główna

Przedstawienia teatralne 
oraz towarzyszące im warsz-
taty odbywać się będą w auli 
I Liceum Ogólnokształcące-

go  im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Wejherowie oraz w 
Filharmonii Kaszubskiej w 
Wejherowie. Organizatorzy 

zapraszają wszystkich chęt-
nych do obejrzenia spektakli. 
Poniżej program dwudnio-
wego przeglądu

konkurs o twórczości Stanisława Lema

Nagrody i wyróżnienia
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Różnorakie światy mistrza 

fantastyki”, dotyczący twórczości Stanisława Lema, który towarzy-
szy XV Ogólnopolskiemu Przeglądowi Małych Form Teatralnych 
im. Adama Luterka w Wejherowie. 

Konkurs obejmował 
trzy kategorie: malar-
stwo, obiekty przestrzen-
ne i grafika komputerowa. 
Komisja konkursowa w 
składzie: Karol Forme-
la, Artur Wyszecki i Jan 
Plata-Przechlewski oce-
niła ponad sto prac, które 
wpłynęły na konkurs z ca-
łej Polski.

W kategorii malarstwo 
napłynęło 28 prac, a pierw-
sze miejsce zdobyła Ju-
lia Gwóźdź (nagroda 500 
zł), drugie miejsce zajął 

Hubert Olszak (300 zł), 
a trecie ex aequo (po 100 
zł) uzyskali: Aleksandra 
Małaj i Katarzyna Szy-
ca. Wyróżnienie otrzymała 
Laura Powalska.

Do kategorii obiekty 
przestrzenne zgłoszono 7 
obiektów przestrzennych. 
Pierwsze miejsce zdobyła 
Oliwia Flisikowska (500 
zł), drugie zajęła Anna 
Górecka (300 zł), a trzecie 
Rafał Grzeszczak (200 
zł). Wyróżnienie otrzymała 
Maja Ścibek.

Najwięcej prac wpłynęło 
w kategorii grafika kompu-
terowa, bo aż 70. Zwycięży-
ła praca Natalii Michalak 
(500 zł), drugie miejsce za-
jęła Eliza Kwiatkowska 
(300 zł), a trzecie ex aequo: 
Szymon Łacheta i Joan-
na Oleniuk.

Zdaniem jurorów, nade-
słane prace prezentowały 
wyrównany i wysoki po-
ziom, a także wysokie wa-
lory estetyczne i techniczne 
prac oraz zaangażowanie w 
interpretację tematu.
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Statuetka dla prof. Marka Rocławskiego

koncert dziękczynny
w kolegiacie 

Wejherowianin prof. Marek Rocławski, który poprowadził zna-
komitą orkiestrę i chóry podczas koncertu w wejherowskiej Ko-
legiacie, został uhonorowany Statuetką Jakuba Wejhera za 40 lat 
pracy zawodowej, działalność muzyczną i promowanie miasta. 
Wydarzenie pt. „Bach, Mozart in memoriam” był koncertem dzięk-
czynnym za dar beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W wejherowskim ko-
ściele pw. Trójcy Św. za-
brzmiały dzieła jednych z 
najwybitniejszych kompo-
zytorów w historii muzy-
ki: Jana Sebastiana Bacha 
i Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, a także Marka 
Czerniewicza w wykona-
niu Wejherowskiego Chóru 
Mieszanego Cantores Ve-
iherovienses (przygotowa-
nie chóru Tomasz Chyła), 
chóru Appasstionato Gnie-
wino (przygotowanie chó-
ru Joanna Kurek) i chóru 
Music Everywhere Gdańsk 
(przygotowanie dyrygent 
Beata Śnieg) w towarzy-
stwie Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot oraz so-
listek - flecistki Marty Ba-
gniewskiej i sopranistki 
Marii Malinowskiej. 

Orkiestrą i chórami 
dyrygował prof. Marek 
Rocławski z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. 

Za twórczość i wieloletnią 
działalność artystyczną w 
naszym mieście profesor Ro-
cławski został uhonorowany 
przez prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta. 

- Prezydent Wejherowa 
wyróżnił profesora Mar-
ka Rocławskiego w dowód 
uznania za 40 lat pracy 
zawodowej, za  działal-
ność kompozytorską, w tym 
skomponowanie hejnału 
Miasta Wejherowa oraz za 
założenie i wieloletnie pro-
wadzenie Chóru „Cantores 
Veiherovienses”, a także 
za pełną zaangażowania 
i profesjonalizmu działal-
ność muzyczną, wzbogaca-
nie tradycji śpiewaczych i 
promowanie Grodu Jaku-
ba Wejhera - powiedział w 
imieniu prezydenta Wej-
herowa jego zastępca Ar-

kadiusz Kraszkiewicz, 
wręczając Statuetkę Jaku-
ba Wejhera prof. Markowi 
Rocławskiemu.

Wszyscy artyści otrzy-
mali gromkie brawa od 
licznych zgromadzonych w 
kościele słuchaczy.

Organizatorami kon-
certu była Akademia Mu-
zyczna w Gdańsku, Chór 
Mieszany Cantores Veihe-
rovienses oraz ks. prałat 
Tadeusz Reszka. 

Koncert odbył się pod 
patronatem honorowym 
księdza arcybiskupa Me-
tropolity Gdańskiego Ta-
deusza Wojdy.

Fot. Urząd Miejski

Całość w formacie B5 
utrzymana jest w stylu 
przypominającym nieco 
Wejherowski Rocznik Kul-
turalny, bo 146 stron pu-
blikacji wydrukowanych 
jest w odcieniach szarości z 
dużą ilością czarno-białych 
zdjęć, do których załączo-
na jest na końcu koloro-
wa wkładka zdjęciową ze 
współczesnych wydarzeń 
bibliotecznych.

O bibliotece
i jej patronie
Tradycyjne we wstępie 

mamy krótkie wprowa-
dzenie Prezydenta Miasta 
Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta i dyrektor 
biblioteki Eweliny Mag-
dziarczyk-Plebanek. Zaś 
w pierwszych czterech roz-
działach znajdziemy infor-
macje dotyczące historii, 
zarówno z lat poprzedza-
jących powstanie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie, rys biograficz-
ny patrona biblioteki – 
Aleksandra Majkowskiego, 
jak i przegląd najważniej-
szych wydarzeń ze współ-
czesności.
Najpierw była 
biblioteka klasztorna
Nie wszyscy wiedzą, że 

początki pierwszej bibliote-
ki w Wejherowie wiążą się 
z pojawieniem się w Wej-
herowskiej Woli OO. Re-
formatów, którzy założyli 
tutaj szkołę klasztorną. 

W 1655 roku, a więc po 
pięciu latach otrzymania 
przez osadę praw miejskich, 
w Wejheropolis działała już 
biblioteka klasztorna liczą-
ca 560 książek, która była 
dostępna wówczas jedynie 
dla profesorów i uczniów. 
A w zbiorach bibliotecz-
nych znajdowały się m.in. 
dzieła poetów i pisarzy sta-

wejherowska biblioteka
doczekała się swojej monografii

Z okazji jubileuszu
Na tydzień przed planowaną uroczystością z okazji 75-lecia 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie ukazała się książ-
ka nawiązująca do tego jubileuszu pt. „Wejherowo Czyta 75 lat. 
Zarys historii i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie”. Autorem monografii jest red. Henryk Połchowski, zaś 
jej wydawcą Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Maj-
kowskiego w Wejherowie.

rożytnych, a także różne 
podręczniki np. z zakresu 
filozofii, teologii, historii, 
prawa, przyrody, a także 
kaznodziejstwa.

Konkursy
i plebiscyty
Jubileusz jest okazją do 

zaprezentowania różnych 
form pracy bibliotecznej 
prowadzonych z czytelnika-
mi w bibliotece, a także pró-
by bilansu realizowanych 
konkursów: Wejherowskie-
go Konkursu Literackiego 
„Powiew Weny” oraz ple-
biscytu na najciekawszą 
książkę roku „Gryf Lite-
racki”, co znalazło też swo-
je miejsce. W publikacji 
znajdziemy też rozdział po-
święcony pracownikom bi-
blioteki oraz wykaz nagród 
i wyróżnień przyznanych 
placówce. Wielu czytelni-
ków zainteresuje zapewne 
także bibliografia, jak rów-
nież indeks liczący ponad 
600 nazwisk.

Autor książki Henryk 
Połchowski jako pracow-
nik Urzędu Miejskiego od 
18 lat współpracuje z Miej-
ską Biblioteką Publiczną, 

pisząc relacje z wydarzeń 
bibliotecznych. Posiada 
również w swoich zbiorach 
bogatą dokumentację foto-
graficzną ilustrującą dzia-
łalność placówki. Przez 10 
lat był jurorem Wejherow-
skiego Konkursu Literac-
kiego „Powiew Weny”. Jak 
twierdzi, praca nad książka 
zajęła mu ponad pół roku i 
ma nadzieję, że ta publika-
cja spotka się z przychyl-
nym przyjęciem i życzliwą 
krytyką czytelników.

Wkrótce trafi
do czytelników
Pierwsze egzemplarze 

książki „Wejherowo czyta 
75 lat” będzie można zoba-
czyć podczas uroczystości 
jubileuszu 75-lecia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie, która będzie 
miała miejsce 23 listopada 
o godz. 17 w Filharmonii 
Kaszubskiej. Wezmą w niej 
udział jedynie zaproszeni 
goście. Ale z treścią książ-
ki będzie można zapoznać 
się już następnego dnia w 
bibliotece, gdyż będzie udo-
stępniona czytelnikom.
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LUDZIE I ICH PASJE

Przygoda z malowaniem 
zaczęła się w 1981 roku, 
kiedy Tadeusz Podgórski 
przeszedł na emeryturę. 
Wcześniej przez 40 lat słu-
żył w Marynarce Wojennej, 
m.in. jako oficer sygnałowy 
7 Dywizji Niszczycieli. Do 
1975 roku pływał na nieist-
niejących już okrętach: ORP 
„Burza” i ORP „Wicher” II. 
Służbę zakończył w stopniu 
komandora porucznika.

Ciężka praca 
i ciekawe rejsy
- Praca na okrętach i w 

Marynarce Wojennej była 
trudna i odpowiedzialna, 
wiadomo rygor, regulamin 
i dyscyplina dawały się nie 
raz we znaki, ale mieli-
śmy możliwość i okazję do 
zagranicznych wyjazdów 
- wspomina pan Tadeusz. - 
Do Gdyni od czasu do czasu 
przybywały z wizytą okręty 
innych państw, a potem my 
udawaliśmy się na rewizy-
tę. Dzięki temu w czasach, 
kiedy trudno było o zagra-
niczną podróż, jako oficer 
na ORP „Wicher” miałem 
okazję odwiedzić Francję, 
Anglię Szwecję, Norwegię, 
Niemcy, a nawet Rosję. 

Spod Tarnowa 
do Gdyni
Pan Podgórski pochodzi 

z miejscowości Łowczówek-
-Pleśna koło Tarnowa w 
Małopolsce, blisko granicy 
z województwem podkar-
packim. Jako bardzo młody 
człowiek w 1948 roku zgło-
sił się do Marynarki Wojen-
nej do Gdyni (niestety nie 
został przyjęty do wyma-
rzonego lotnictwa), ale kon-
takty z tym miastem miał 
dużo wcześniej. Jako kil-
kuletni chłopiec przyjechał 
nad morze ze swoim ojcem, 
latem 1939 roku.

- Mój ojciec był koleja-
rzem, korzystaliśmy więc 
z bezpłatnych przejazdów. 
Tata zabierał mnie i kil-
koro innych dzieci z są-
siedztwa lub z rodziny na 
wycieczki do Lwowa, do 

Warszawy lub do Gdyni, 
która była dumą Polaków 
i oczkiem w głowie naszej 
rodziny - wyjaśnia pan Ta-
deusz. - W sierpniu 1939 
roku byłem z tatą w Gdy-
ni i widziałem, jak statek 
MS „Piłsudski” - jeden z 
dwóch najpiękniejszych 
transatlantyków II Rzecz-
pospolitej (drugim był bliź-
niaczy MS „Batory” – dop. 
red.) wypływa w rejs. Poże-
gnał wtedy na zawsze ma-
cierzysty port, ponieważ już 
nigdy nie wrócił do kraju. 
W listopadzie 1939 roku ten 
wspaniały statek pasażer-
ski zatonął. Pamiętam też, 
że port wojenny na Oksy-
wiu był zamknięty i niedo-
stępny, a wszyscy zdawali 
sobie sprawę z nieuchron-
nego wybuchu wojny.

Nie tylko 
marynista
Malowaniem pan Tade-

usz zajął się późno, idąc w 
ślady malujących już dwóch 
braci, ale ta pasja wypełni-
ła życie emeryta. Pan Ta-
deusz najchętniej maluje 
morze i statki. Po latach 
namalował m.in. statek MS 
„Piłsudski”, zapamiętany z 
dzieciństwa, a także okręt 
wojenny „Dzik”. 

Na obrazach, ekspono-
wanych m.in. w wejherow-
skim mieszkaniu można 
zobaczyć piękne żaglow-
ce na wzburzonych falach, 
ale także pejzaże, kwiaty 
i różne obiekty,  na przy-
kład kaplice Kalwarii Wej-
herowskiej.

W Wejherowie pan Tade-
usz nie tylko rozwinął swój 
talent, ale też zaangażował 
się w życie artystyczne. 
Razem z kilkoma innymi 
malarzami, a zwłaszcza z 
pomysłodawcą Tadeuszem 
Trockim w 1981 roku za-
łożył Klub Plastyków przy 
wejherowskim oddziale 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego (istniejący do 
2006 r.), a także koło Zrze-
szenia Marynistów Pol-
skich w Wejherowie.

Plenery 
i wystawy
- Dzięki tego rodzaju 

działalności mogłem wy-
jeżdżać na plenery, które 
są bardzo kształcące - mó-
wi Tadeusz Pogórski. - Pod-
czas wyjazdów malujemy i 
wymieniamy się doświad-
czeniami. Cenne wska-
zówki kolegów sprawiły, 
że mogłem rozwijać moje 
umiejętności. Poza tym ple-
nery są okazją do integracji 
środowiska i poznawania 
ciekawych ludzi.

Wejherowski malarz był 
autorem lub współautorem 
wielu wystaw. Jak wspo-
mina, co roku w Wejhe-
rowskim Centrum Kultury 
organizowano marynistycz-
ne wystawy z okazji Święta 
Morza, na których prezen-

towane były prace Tade-
usza Podgórskiego.

Obraz 
w prezencie
- Czułem się doceniony, 

cieszyłem się ze wsparcia 
władz miasta. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt co roku gościł na 
tych i innych wystawach 
- mówi artysta. - Kiedy w 
Wejherowie występowa-
li gościnnie znani aktorzy 
lub piosenkarze, na pa-
miątkę otrzymywali mój 
obraz, nawiązujący do tek-
stów piosenek. Inni goście, 
odwiedzający nasze miasto 
również często wyjeżdżali 
obdarowani obrazami z wi-
dokiem Kalwarii, rynku czy 
ratusza.  Moje prace były 
prezentowane w oknie miej-

skiej biblioteki, funkcjonu-
jącej kiedyś na deptaku.

Ostatnia ekspozycja ob-
razów pana Tadeusza mia-
ła miejsce w 2005 roku w 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. Indywidualne i zbio-
rowe wystawy, na których 
można było oglądać obra-
zy Tadeusza Podgórskiego 
odbywały się także poza 
Wejherowem - w Gdyni, 
Słupsku, we Władysławo-
wie, a także w Szwecji.

Pan Tadeusz nadal z 
przyjemnością maluje i cie-
szy się, że może  zajmować 
się tym, co lubi najbardziej. 
Życzymy wejherowskiemu 
artyście dużo zdrowia i po-
gody ducha.

Anna Kuczmarska 

Morskie opowieści w życiu i na obrazach
W Wejherowie, do którego przeprowadził się z Trójmiasta, Tadeusz Podgórski mieszka z żoną od 36 lat. Polubił nasze mia-

sto tym bardziej, że jest ono atrakcyjne dla każdego malarza. Pełno tu urokliwych miejsc, które można przenieść na płótno 
lub na papier. Jednak tematem, który króluje na obrazach pana Tadeusza jest morze, statki i okręty.

Tadeusz Podgórski pośród swoich obrazów, trzymając0 pracę, przedstawiającą statek MS „Piłsudski”.

Archiwalne 

wydania 

„Pulsu

wejherowa”

są dostępne 

w internecie:

www.pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

 
RIR.6721.3.2020.DS              Łęczyce, 18.11.2021r. 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr ew. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 obr. Bożepole Małe, gmina Łęczyce w 
zakresie działek nr 32/2, 31/2, 30/2, 29/2 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 
XXII/25/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 24 marca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 obr. 
Bożepole Małe, gmina Łęczyce w zakresie działek nr 32/2, 31/2, 30/2, 29/2, 

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr ew. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 obr. Bożepole Małe, gmina Łęczyce w 
zakresie działek nr 32/2, 31/2, 30/2, 29/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 
W dniach od 26 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 
84-218 Łęczyce, w godzinach urzędowania. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 
grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. 

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy 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 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy 
Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-
218 Łęczyce, oraz elektronicznie bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: 
gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 
2022 r. 

Wójt Gminy Łęczyce 
        Piotr Wittbrodt 

 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, e-mail: 
sekretariat@leczyce.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zgodnie 
z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z 
przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łęczyce danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano. 

3 tygodnie pakowania, 4 
jednostki straży pożarnej, 
ponad 24 sołectwa i ...3000 
darmowych paczek z słod-
kościami i upominkiem dla 
dzieci - tak wygląda miko-
łajkowy spacer w gminie 
Łęczyce.

Gminna Instytucja 
Kultury we współpracy z 
wszystkimi jednostkami 
OSP oraz lokalnym teatrem 
przygotowuje 5 zespołów - z 
Świętym Mikołajem, elfami 
i aniołami na czele. Zespo-
ły w towarzystwie wozów 
strażackich, muzyki, po-
chodni wędrują ulicami ca-
łej Gminy wedle wcześniej 
ogłoszonej trasy, rozdają 
prezenty, śpiewają kolędy, 
wysłuchują wierszyków, zo-
stawiają upominki dla tych, 
którzy z jakiegoś powodu 
muszą zostać w domu.

Ekipy św. Mikołaja będą 
się dzielić z mieszkańcami 
gminy radością i energią, 
którą wypełnia Wielki Mi-
kołajkowy Spacer ulicami 
Gminy Łęczyce. 

Taka akcja to ewene-
ment na skalę lokalnych i 
krajowych wydarzeń w śro-
dowiskach wiejskich! 

5 grudnia w gminie Łęczyce

Mikołajkowy spacer 
i słodkie upominki

W niedzielę 5 listopada 2021 roku ulicami wsi w gminie Łęczyce 
po raz drugi przejdzie Wielki Mikołajkowy Spacer, a najmłodsi 
mieszkańcy gminy otrzymają słodkie upominki.

- Drogi Jubilacie, dzię-
kujemy Ci za wszystko, co 
zrobiłeś dla miasta przez 
90 lat życia. Dziękujemy za 
wieloletnią działalność spo-
łeczną, w szczególności na 
rzecz edukacji i wejherow-
skiego rzemiosła, które za-
wdzięcza Panu swój sukces 
i rozwój - powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 

Więcej informacji wkrótce na stronie: www.gik-leczy-
ce.pl oraz na profilu FB: GIKiB Łęczyce: 

www.facebook.pl/gikibleczyce/

Brunon gajewski skończył 90 lat
Brunon Gajewski, zasłużony wejherowianin i Honorowy Prezes Powiatowego Cechu 

Rzemiosł MiŚP ZP, obchodził 90. rocznicę swoich urodzin. Z tej okazji życzenia i gra-
tulacje Jubilatowi złożyli w ratuszu prezydenci Wejherowa: Krzysztof Hildebrandt i 
Arkadiusz Kraszkiewicz oraz sekretarz miasta Bogusław Suwara.

Hildebrandt, składając 
Jubilatowi życzenia i wrę-
czając okolicznościowy ob-
raz na pamiątkę.

Brunon Gajewski przez 
wiele lat kierował wejhe-
rowskim Cechem Rzemiosł, 
angażując się w ważne dla 
miasta wydarzenia i przed-
sięwzięcia. Był liderem wie-
lu inicjatyw społecznych, 

kulturalnych i edukacyj-
nych. Z jego inicjatywy 
powołano do życia Niepu-
bliczną Szkołę Rzemiosł w 
Wejherowie, która później 
z pozyskanych przez Cech 
funduszy unijnych, docze-
kała się nowoczesnego bu-
dynku szkoły. Jubilat za 
swoją działalność i zaanga-
żowanie otrzymał wiele wy-

różnień i odznaczeń m.in. 
Szablę Kilińskiego, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodze-
nia Polski.

Dziekując za życzliwość, 
uśmiech i owocną współpra-
cę w poprzednich latach, do 
życzeń zdrowia i pomyślno-
ści dla pana Brunona do-
łącza się także redakcja 
„Pulsu Wejherowa”.
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"Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

PANI
DOROCIE BONAROWSKIEJ

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

T E Ś C I A 
składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

k O N d O l E N c j E

Podczas rozgrywanych w Akademickim 
Centrum Sportowym przy Akademii Marynar-
ki Wojennej w Gdyni, Jubileuszowych XXX Mi-
strzostwach  Pomorza w Judo dzieci bardzo 
dobry występ zanotowała trzyosobowa ekipa 
UKS Team Dragon Wejherowo. 

Zawodnicy wejherowskiego Dragona wywalczyli kom-
plet medali: złoty - Mikołaj Stanke (42 kg), srebrny - 
Kacper Stanke (46 kg), brązowy - Maciej Wirkowski 
(63kg). O zawodach więcej na www.judodragon.pl

Gratulujemy  medalistom i życzymy dalszych sukce-
sów, a chętnych adeptów judo klub zaprasza do treningów 
i super zabawy na macie. 

judo. Mistrzostwa Pomorza  

Trzy medale 
dla Dragona

Żaneta Stenka, trenująca kickboxing w GOSRiT Luzino, miesz-
kanka Kębłowa, stypendystka Gminy Luzino i podopieczna trenera 
Rafała Karcza, wywalczyła dwa brązowe medale w rozgrywanych w 
Budvie (Czarnogóra) Mistrzostwach Europy w kickboxingu.

kickboxing. Sukces Żanety Stenki

Medale debiutantki

Młodzi medaliści i ich trener Maciej Syska.

Był to debiut Ż. Stenki w 
zawodach rangi mistrzow-
skiej poza granicami Polski. 
Żaneta Stenka, która idzie 
w ślady swojej starszej sio-
stry Pauliny w kategorii ka-
detek starszych powyżej 65 
kg wywalczyła dwa brązowe 
medale w formułach pointfi-
ghting i light contact. W obu 
przypadkach dotarła do pół-
finału, gdzie przegrywała z 
reprezentantką Bułgarii. 

Żaneta w przyszłym ro-
ku żegna się z kadetami i 
rozpoczyna rywalizację w 
kategorii juniorów. Wy-
jazd Żanety na turniej do-
finansował Polski Związek 
Kickboxingu oraz pan To-
masz Kafel z Luzina. W 
turnieju jako trener repre-
zentacji Polski juniorów w 
formule pointfighting brał 
także udział Rafał Karcz. 
Jego kadra wywalczyła je-
den medal - srebrny, który 
zdobył Michelle Maier z 
Klubu Jurajska Akademia 
Sportu Łazy. 

W turnieju mistrzowskim 
wystartowało kilka tysięcy 
zawodników z 39 państw. 
Polska reprezentacja wy-

walczyła kilkadziesiąt me-
dali w kategoriach kadetów 
starszych i juniorów w for-
mułach pointfighting, light 
contact, kick-light, low kick, 
full contact oraz K1. Zdoby-

cze medalowe pozwoliły na 
zajęcie czwartego miejsca 
drużynowo w Europie. Ra-
fał Karcz jest trenerem re-
prezentacji Polski juniorów 
już 4 rok. 

W prestiżowym derbo-
wym pojedynku, pokonały 
po trzygodzinnym meczu 
MRKS Gdańsk 6:4, a potem 
nie dały szans ATS Biały-
stok, pokonując zawodnicz-
ki z Podlasia aż 9:1.  

Podopieczne trenera Wal-
demara Płotki awansowa-
ły na pozycję wicelidera.  

Sekcja tenisa stołowego 
to również Wiodący Ludowy 
Klub Sportowy wspierany 
przez Pomorskie Zrzesze-
nie LZS.

Tenis 
stołowy

Dobra 
pozycja
wicelidera

Tenisistki stołowe 
GOSRIT Mar-Bruk 
ZRB Luzino, które 
grają w I lidze, wygra-
ły we własnej hali dwa 
pojedynki. 

Wicelider III ligi, pił-
karze Kotwicy Koło-
brzeg, nie mieli litości 
dla beniaminka z Gnie-
wina i u siebie rozgro-
mili Stolem 6:0. We 
wcześniejszym poje-
dynku z liderem Olim-
pią Grudziądz, Stolem 
na własnym boisku 
także przegrał, ale 0:2.

Aspirujący do awansu do 
II ligi piłkarze Kotwicy po-
kazali miejsce w szeregu go-
ściom z Kaszub północnych. 
Gospodarze prowadzenie ob-
jęli już w 17. minucie, a po 
kilku minutach zdobyli dru-
gą bramkę. Potem trwało 
„dobijali” przeciwników ko-
lejnymi bramkami. Kotwica 
trzeciego gola i kolejne zdo-
była w drugiej połowie. 

Piłka nożna 

kotwica 
rozbiła 
Stolem
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Od początku Tytani grali 
rozważnie, dokładnie i sku-
tecznie kończyli akcje, choć 
młodzi i zadziorni piłkarze 
z Płocka nie dawali za wy-
graną. Co najważniejsze 
Tytani nie dali się ponieść 
emocjom i konsekwentnie 
dążyli do zwycięstwa. Ki-
bice nie szczędzili także 
gorących owacji. Tytani w 
pierwszej części meczu za-
grali bardzo dokładnie w 
obronie, do czego dołączył 
się również bramkarz, sku-
tecznie broniąc dostępu do 
bramki. Mimo żywiołowych, 
szybkich, ale także nazbyt 
agresywnych ataków gości, 
naszym zawodników udały 
się rozbijać ataki płocczan. 
Obrońcy SMS-u w obro-
nie nie szczędzili Tytanom 
ostrych zagrań ciałem. 

Piłka ręczna. Tytani 

Po raz piąty 
na piątkę

Na własnym parkiecie w hali wejherow-
skiej „Samochodówki” Tytani pokona-
li SMS ZPRP II Płock 33:26 (15:10). To już 
piąte zwycięstwo wejherowian w rozgryw-
kach I ligi szczypiorniaka.

Druga połowa nie zmieni-
ła obrazu gry na parkiecie, 
ale to wejherowianie wyka-
zali się większym doświad-
czeniem, opanowaniem i 
skutecznością. Natomiast 
goście zaczęli gubić się w 
rozegraniu i tracić piłki. 
Dzięki temu Tytani sys-
tematycznie powiększali 
przewagę bramkową, zwy-
cięsko kończąc pojedynek. 
Najlepszymi zawodnika-
mi Tytanów byli najlepsi 
strzelcy: P. Warmbier, S. 
Jurkiewicz i R. Sałata oraz 
bramkarz D. Nowosad. 

Tytani Wejherowo zaj-
mują 4. miejsce w tabeli I 
ligi. Kolejny mecz Tytani 
rozegrają w Kościerzynie z 
KS Sokół Porcelana Lubia-
na w sobotę, 20 listopada o 
godzinie 17:00.

Zawodnicy strzelali w słupki, pudłowali, przegrywali 
sam na sam z bramkarzem gości, a piłkarz słupszczan w 
68 minucie strzelił gola i było po meczu. Piłkarze Gryfa 
Słupsk wyszli na murawę zmobilizowani, aby wywalczyć 
chociażby jeden punkt. Natomiast gospodarzy chyba zgu-
biła pewność wygranej i zapomnieli, że aby wygrać trzeba 
trafić do siatki bramki.

Dużo lepiej wypadli kibice wejherowian, bo na trybu-
nach stworzyli widowiskową oprawę.

Następny mecz Gryf Wejherowo rozegra 20 listopada o 
godzinie 11:00 w Gdańsku z Jaguarem. W tym pojedynku 
będzie jeszcze trudniej o sukces.

Piłka nożna

gryf przegrał 
z ...gryfem

Wikęd na własnym stadionie już po pierwszych 10 mi-
nutach prowadzili 2:0. Potem goście strzelili bramkę kon-
taktową, ale przed przerwą padł trzeci gol dla luzinian. W 
drugiej połowie „wiało nudą”, a gospodarze trafili jeszcze 
raz do siatki rywali i ustali wynik na 4:1.

W Nowym Stawie nie było tak łatwo. Wikęd rozpoczął 
nerwowo i chaotycznie, a w 26. minucie K. Formela otrzy-
mał drugą żółtą, a więc czerwoną kartkę i zszedł z boiska. 
Osłabieni luzinianie ruszyli mimo to do ataku i zdobyli 
pierwszą bramkę. Wyrównanie padło po błędzie obroń-
ców Wikędu. Luzinianie ponownie zaatakowali i zdobyli 
zwycięskiego gola. Teraz 20 listopada o godzinie 11:00 w 
Luzinie, Wikęd zagra z Lechią II.

Piłka nożna

wygrane mecze
wikędu Luzino

Drużyna ze Słupska na Wzgórzu Wolności 
niespodziewanie pokonała wejherowskiego 
Gryfa 0:1. Wejherowianie przeważali przez 
całe spotkanie, wypracowali kilka 100-pro-
centowych sytuacji, ale i tak przegrali. 

Wikęd Luzino wygrał u siebie z benia-
minkiem rozgrywek Czarnymi Pruszcz 
Gdański 4:1, a w następnym pojedynku w 
Nowym Stawie pokonał Grom 1:2.

Bieżące i archiwalne materiały,
zamieszczane w „Pulsie wejherowa” 

znajdziesz  w internecie:  
www.pulswejherowa.pl
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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 oraz 16.00-17.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

 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

Na starcie 5-kilometrowej trasy stawiło się ponad 120 za-
wodniczek i zawodników. W biegu, w kategorii kobiet najlep-
sza okazała się Ewa Kepka z Luzina, zaś wśród mężczyzn 
zwyciężył Kamil Jeremicz ze Środy Wlk. Zwycięzcami w 
rywalizacji nordic walking zostali: Justyna Płotka-Wa-
sylka z Luzina oraz Piotr Brzozowski ze Sławna. Naj-
lepszymi reprezentantami gminy Wejherowo byli Bożena 
Adrianowicz z Bolszewa oraz Artur Rogocki z Orla. 

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a na 
najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach cze-
kały puchary, które wręczył wójt Przemysław Kiedrow-
ski oraz radny Wojciech Kuziel. Przy okazji wydarzenia 
odbył się także charytatywny kiermasz ciast, z którego do-
chód przeznaczony był na leczenie 13-letniej Amelii z Rumi.

Ubiegły weekend upłynął pod znakiem 
świętowania Narodowego Dnia Niepodle-
głości na sportowo. W Bolszewie (gm. Wejhe-
rowo) odbył się marsz nordic walking oraz 
bieg „Bolszewo dla Niepodległej”.

Biegi w Bolszewie
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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

ADMINISTRATOR
NIeRuChOMOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

AKTUALNOŚCI

Zbyt szybko
W trakcie jednej z kontroli policjanci z „drogówki” około godz. 5 rano zatrzymali 

30-latka, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym. 
Pomiar prędkości wynosił 106 km/h na obowiązującej pięćdziesiątce. 

Natomiast w nocy 19-latek przekroczył dozwolona prędkość o 67 km/h. W tym 
przypadku także kierowca stracił prawo jazdy, został ukarany mandatem oraz punk-
tami karnymi. W obu przypadkach kierowcy stracili prawa jazdy na 3 miesięcy, zostali 
ukarani mandatami oraz dziesięcioma punktami karnymi.

Młody rozbójnik
Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 17-latka, który dokonał rozboju w jednej z 

miejscowości w gminie Linia. Chłopak podszedł do pokrzywdzonego, popchnął go, 
uderzył w głowę, a następnie ukradł mu pieniądze. Prokurator zastosował wobec ma-
łoletniego policyjny dozór. Za rozbój grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Bez uprawnień i po alkoholu 
W Kąpinie 21-letni kierowca motocykla stracił panowanie nad pojazdem, uderzył 

w krawężnik i przewrócił się na jezdnię. Później porzucił motocykl i uciekł. 
Okazało się, że kierujący nie miał prawa jazdy, był pod wpływem alkoholu, a mo-

tocykl nie był zarejestrowany i ubezpieczony. 
Motocyklista został zatrzymany. Badanie alkotestem wykazało ponad promil al-

koholu w wydychanym powietrzu. Teraz odpowie za: kierowanie w stanie nietrzeź-
wości, brak uprawnień, ucieczkę z miejsca zdarzenia, a ponadto skierowany zostanie 
wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak ubezpieczenia 
pojazdu.

Śmiertelny wypadek w wyszecinie
W Wyszecinie (gmina Luzino) 48-letni kierowca samochodu renault jadąc w kie-

runku miejscowości Barłomino prawdopodobnie nie dostosował prędkości do wa-
runków drogowych, w wyniku czego uderzył w przydrożne drzewo. Samochód 
dachował i wjechał do lasu, a kierowca poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. 

Na miejscu obecny był przedstawiciel prokuratorii, biegły lekarz specjalista z za-
kresu medycyny sądowej i biegły specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków dro-
gowych.  Teraz policjanci dokładnie wyjaśnią okoliczności zdarzenia.

Z POLICJI

Jak co roku, gdy następu-
je ochłodzenie, policjanci pod-
czas patroli zwracają większą 
uwagę na miejsca, gdzie mogą 
szukać schronienia osoby bez-
domne - pustostany, ogródki 
działkowe, altanki, wagony ko-
lejowe stojące na bocznicach. 
Aby się rozgrzać bezdomni bar-
dzo często rozpalają ogniska, 
które grożą pożarami. 

W przypadku osób nietrzeź-

Policjanci przypominają użytkownikom kominków, pieców słabej jakości, urządzeń gazowych, 
aby zadbali o bezpieczeństwo w sezonie grzewczym. właściciele budynków nie powinni zapomi-
nać o okresowych kontrolach, przynajmniej raz do roku. 

Policja apeluje: •nie dopuszczajmy do zaprószenia ognia, a w obrębie pieca nie przechowujmy rzeczy 
łatwopalnych; •korzystajmy z usług kominiarzy, którzy sprawdzą prawidłowe funkcjonowanie kominów 
i wentylacji; •nie pozostawiajmy włączonych elektrycznych i gazowych piecyków, kiedy wychodzimy z 
domu lub idziemy spać, nigdy też nie ustawiajmy ich na łatwopalnym podłożu; •pod szczególnym nad-
zorem miejmy lampiony i świeczki, które zwłaszcza w okresie świątecznym tak lubimy. Upewnijmy się, 
że lampion jest wykonany z niepalnego materiału i gaśmy świece w nich postawione, kiedy wychodzimy 
z domu lub idziemy spać.

Przy korzystaniu z piecyków gazowych zadbajmy o to, aby nasza wentylacja prawidłowo funkcjonowała, 
dbajmy o czystość kratek wentylacyjnych. Dzięki temu będziemy mieli cyrkulację powietrza. Zainwestujmy 
w dobry czujnik, który zaalarmuje nas, kiedy tlenek węgla nagromadzi się w domu.

Policja przypomina i apeluje

Czad to cichy zabójca!

Oni potrzebują naszej pomocy

Nie bądź obojętny
Czas jesienno-zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdom-

nych i niezaradnych życiowo, które potrzebują pomocy. Dlatego apelujemy 
razem z policjantami:  nie bądź obojetny!

wych którzy z powodu spoży-
tego alkoholu nie odczuwają 
zimna, do zamarznięć najczę-
ściej dochodzi w parkach, na 
przystankach komunikacji 
miejskiej, bądź na ulicy. 

Policja apeluje do miesz-
kańców miasta i powiatu 
wejherowskiego o zwrócenie 
uwagi na to, czy w naszym są-
siedztwie nie przebywa osoba 
bezdomna, samotna, nieza-

radna życiowo - narażona na 
wychłodzenie organizmu. Nie 
bądźmy obojętni. Pamiętaj-
my, że obowiązkiem każdego z 
nas jest reagowanie na cudzą 
krzywdę. Nie bądźmy obojętni 
wobec tych, którzy zwłaszcza 
teraz mogą potrzebować naszej 
pomocy. Wystarczy zadzwonić 
na numer 112 lub 997 lub 986, 
aby uchronić kogoś od wychło-
dzenia i uratować życie. 


