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Kolorowy, magiczny, pełen atrakcji Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejherowie  został uroczyście otwar-
ty we wtorek 6 grudnia. W 20 stoiskach na placu Jakuba Wejhera można kupić ręcznie wykonane ozdo-
by, stroiki, biżuterię, słodycze (m.in. pierniki i bombonierki), aromatyczne kawy i herbaty, regionalne 
wędliny, ryby, góralskie sery, chleb, wileńskie specjały i miody. Większość produktów przyda się podczas 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na jarmarku można zjeść coś ciepłego, napić się kawy, her-
baty, czekolady albo grzańca. Jak co roku przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców miasta. Na rynku obok stanęła kaszubska szopka, a pośrodku wielka choinka. Jest też, jak 
zawsze, sztuczne lodowisko z możliwością wypożyczenia łyżew oraz rozświetlona karuzela wenecka, tak 
lubiana przez najmłodsze dzieci. Jarmark można odwiedzać codziennie do 23 grudnia.        Str. 10-11
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powstała zupełnie nowa i bezpieczna przestrzeń w centrum miasta

estetyczna i funkcjonalna ulica Św. Anny

Teren między ulicami 
Mickiewicza i Parkową był 
wcześniej niezagospoda-
rowany i wykorzystywa-
ny jako „dziki” parking na 
nieutwardzonym gruncie. 
Teraz zyskał nowe oblicze 
i funkcjonalność. Powstał 
ciąg pieszo-jezdny wraz z 
nasadzeniami zieleni, który 
połączył wejherowski rynek 
z parkiem. Inwestycję wy-
konała lokalna firma LA-
TO-BRUK ze Strzebielina. 
Całkowity koszt prac wy-
niósł ok. 2,8 mln zł, w tym 
ok. 80 proc. to dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej.

– Inwestycja polegają-
ca na budowie nowej ulicy 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu pomiędzy ul. Klasz-
torną a św. Jacka, jest jed-
nym z elementów dużego 
projektu dotyczącego Re-
witalizacji Śródmieścia, 
który prowadzimy w Wejhe-
rowie etapami od wielu lat 
– podkreśla prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hilde-
brandt. – Ten teren, do tej 
pory niezagospodarowany 
i zaniedbany, zyskał nowy 
blask. Właściciele posesji 
zyskali dojazd, a dla miesz-
kańców powstało bezpiecz-
ne przejście z placu Jakuba 
Wejhera do parku. Mam 
nadzieję, że ta przestrzeń w 

W Śródmieściu Wejherowa zaszły wielkie zmiany. Powstała nowa ulica Św. Anny, która łączy ul. Mickiewicza i ul. Parkową. 
Gruntowną metamorfozę przeszedł również parking przy ul. Mickiewicza. Na realizację tej inwestycji, w ramach projektu „Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa”, władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie 
dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1.

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizo-
wany był w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Obszar 
Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.

centrum miasta spodoba się 
mieszkańcom.

Tereny w centrum mia-
sta są systematycznie rewi-
talizowane.

–  Nowa ulica Św. An-
ny wraz z wyremonto-
wanym parkingiem przy 
ul. Mickiewicza popra-
wią bezpieczeństwo i kom-
fort mieszkańców w tym 
kwartale ulic – mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. – Powstał 
ciąg pieszo-jezdny i aby był 
w pełni bezpieczny, prze-
budowaliśmy przejście dla 
pieszych w ulicy Parkowej, 
przesunęliśmy wjazd do 
parku po to, aby stworzyć 
kolejne bezpieczne wejście 
do tego miejsca. do tej po-
ry krzyżował się wjazd dla 
samochodów na parking z 

wejściem dla pieszych. Z 
kolei na parkingu na ulicy 
Mickiewicza powstały ogro-
dy deszczowe. Wspólnie ze 
Starostwem wyremontowa-
ny został także chodnik.

Swojego zadowolenia z 
nowej inwestycji nie kry-
li wejherowscy radni obec-
ni na odbiorze m.in. Jacek 
Gafka, przewodniczący Ra-
dy Miasta, Leszek Szczy-
pior, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, Piotr Bo-
chiński i Henryk Jarosz. 
W odbiorze uczestniczy-
li także m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta, Jaro-
sław Maciejewski z Ob-
szaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, An-
na Lewandowska, skarb-
nik Wejherowa i Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta.

Fot. Urząd Miejski
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Blisko 5 tysięcy miesz-
kańców posiada Wejherow-
ską Kartę Mieszkańca, a 
wraz z nią ulgi i zniżki w 
różnych sklepach, punktach 
usługowych, placówkach 
kulturalnych, obiektach 
sportowych itp. Wszystko 
to dzięki blisko  60 partne-
rom, którzy wciąż dołączają 
do programu zainicjowane-
go przez władze miasta.

–  Zainteresowanie Wej-
herowską Kartą Miesz-
kańca jest duże, a jedną 
z przyczyn jest z pewno-
ścią atrakcyjna oferta ulg 
i korzyści, jakie płyną z 
posiadania karty – mó-
wił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – 
Dlatego dziękuję wszystkim 
partnerom, którzy przystą-
pili do projektu, bez nich 
nie byłoby tych efektów.

Jak podkreślił Arka-
diusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa, program przez ca-
ły czas rozwija się. 

Coraz więcej
ulg i rabatów
– Rok temu, z inicjatywy 

prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta, debiutowała w 
Wejherowie Karta Miesz-
kańca, a powstała wspólnie 
z mieszkańcami i dla miesz-
kańców – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz. – Rozpo-
czynaliśmy z dwudziesto-
ma partnerami, dzisiaj jest 
ich już 60. Wszystkim im 
bardzo dziękuję. Karta ca-
ły czas się rozwija, wprowa-
dzamy nowe udogodnienia, 
rabaty i ulgi dla posiada-
czy m.in. tańsze bilety do ki-
na, rabaty na wydarzenia i 
warsztaty w Filharmonii 
Kaszubskiej, niższe ceny 
wejść na pływalnię. Otwie-
ramy dodatkowe punkty ob-
sługi wniosków. W tym roku 
po raz pierwszy w naszych 
szkołach zorganizowaliśmy 

W minioną sobotę w Ekofabryce świętowano pierwsze urodziny Wejherowskiej Kar-
ty Mieszkańca. Wydarzenie było połączone z III edycją Galerii Wejherowskie Klamoty, 
cieszącej się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Po raz kolejny okazało się, że 
inicjatywa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Ekofabryki doskonale trafia w oczeki-
wania mieszkańców. Odbyły się też imprezy towarzyszące - występy, pokazy, warsztaty.

półkolonie letnie, a posia-
daczom Karty zapropono-
waliśmy atrakcyjne zniżki.

Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wej-
herowa, przypomniała o 
wirtualnych uprawnieniach 
bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską dla 
uczniów szkół podstawo-
wych: „Mój bilet jest zawsze 
ze mną - w moim telefonie”.

Podczas wydarzenia nie 
zabrakło urodzinowego  
tortu z cukierni „Wenta” w 
Wejherowie. Była też loteria 
podczas której rozlosowa-
no 16 atrakcyjnych nagród 
ufundowanych przez part-
nerów projektu dla posia-
daczy Karty. Uczestnicy 
imprezy mogli zrobić sobie 
zabawne zdjęcie w fotobud-
ce oraz zapoznać się z ofertą 
Partnerów Karty. Podczas 
urodzin Kartę założyło po-
nad 30 osób. 

Na scenie wystąpili wo-
kaliści i zespoły, a tak-
że Teatr „Srebrna Nitka”, 
działający przy Wejherow-
skim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Na piętrze 
Ekofabryki odbywały się 

warsztaty tworzenia świą-
tecznych wianków.

Kolejne życie
starych sprzętów
Tłumy mieszkańców 

przez kilka godzin uczestni-
czyły w Galerii Wejherow-
skie Klamoty. W wielkiej 
hali Ekofabryki można było 
znaleźć i bardzo tanio kupić 
niemal wszystko, od mebli, 
przez  rowery, zabawki, 
lampy, narzędzia, książki, 
płyty i starocie po umywal-
ki i baterie łazienkowe. 

Cały dochód ze sprze-
daży przedmiotów, które 
dzięki pracownikom ZUK 

uzyskały drugie życie, za-
silił konta organizacji po-
zarządowych. 

– To, co dla jednych sta-
je się odpadem, dla innych 
może być cennym przedmio-
tem: jak np. meble, sprzęty 
elektroniczne, naczynia, za-
bawki, książki – mówi An-
drzej Gorczycki, prezes 
Zakładu Usług Komunal-
nych sp. z o.o.  Wejhero-
wie. – Te przedmioty można 
nam przynieść, a my im da-
my czwarte „życie”, bo bę-
dą kolejne edycje tej akcji. 
W ten sposób pomagamy 
komuś, ale i sobie, dbając 
dbamy o środowisko.

pierwsze urodziny wejherowskiej karty Mieszkańca
oraz III Galeria wejherowskie klamoty

wielkie zakupy, muzyka i tort

Na scenie, obok zespołów muzycznych, solistów i 
aktorów, swoje umiejętności zaprezentowali za-
wodnicy Karate Klubu Wejherowo.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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Po raz piąty w PZS nr 3 w 
Wejherowie odbył się kon-
kurs kulinarny, w którym 
wzięli udział m.in. samo-
rządowcy, przedstawiciele 
służb mundurowych, placó-
wek oświatowo-wychowaw-
czych oraz pracodawców, 
w tym wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel, 
wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrow-
ski czy dyrektor Powiato-
wego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie 
Małgorzata Woźniak. 

Dwuosobowe drużyny 
(Vip plus uczeń), wyłonione 
w drodze losowania, miały w 
ciągu 120 minut przygoto-
wać tradycyjne danie kuch-
ni polskiej. Zespoły musiały 
wykazać się nie tylko kunsz-
tem kulinarnym, ale także 
kreatywnością, pomysłowo-

W ramach zadania wybudowano 700 metrów chodnika z kostki betonowej, przebudo-
wano istniejące zjazdy z drogi powiatowej, wykonano cieki przykrawężnikowe, korytka 
podchodnikowe i pobocze. Ponadto zamontowano bariery i progi zwalniające. W ramach 
zadania powstały również przejścia dla pieszych.

– Nowy chodnik ułatwi poruszanie się mieszkańców gminy, dzieci idących do szkoły, a 
także letników korzystających w sezonie letnim z pobliskich jezior oraz w znaczący spo-
sób poprawi bezpieczeństwo pieszych. Koszt zadania wyniósł 612 tys. zł i był po połowie 
sfinansowany z budżetu Powiatu Wejherowskiego i Gminy Szemud – mówi wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel.

To kolejne zadanie zrealizowane w ostatnim czasie przez powiat poprawiające bez-
pieczeństwo pieszych użytkowników dróg.

konkurs kulinarny „Gotuj z Vipem”
W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbył się konkurs gastronomiczny pod hasłem „Gotuj z Vipem”. Tradycyjnie do 

udziału w przedsięwzięciu zaproszono znane osoby z regionu. Tematem kulinarnego spotkania była „Tradycyjna kuchnia polska”.

ścią i oryginalnością. Zma-
gania oceniało profesjonalne 
jury w składzie: Maria Pie-
trowska - „Oranżeria La 
Belle” w Wejherowie oraz 
Sebastian Cichy - restau-
racja „Konci” w Bolszewie.

– Tradycyjna kuchnia 
polska to liczne i niezwykle 
różnorodne przepisy, które 
wciąż można odkrywać na 
nowo i przyrządzać na wie-
le sposobów. Dlatego wraz 
z Julią przygotowaliśmy 
jedną z najbardziej roz-
poznawalnych, lubianych 
i wyróżniających polską 
kuchnię potraw, czyli scha-
bowego według pomysłu 
Magdy Gessler, podanego 
z ziemniakami pieczonymi 
w majeranku i zestawem 
warzywnym – mówi wice-
starosta wejherowski Ja-
cek Thiel.

Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności kulinarnych, pobudzanie i rozwijanie 
zainteresowań, inspirowanie do tworzenia receptur nowych potraw oraz aktywizowanie 
współpracy szkoły z pracodawcami uczniów oraz ze środowiskiem lokalnym.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Nowy chodnik 
w jeleńskiej hucie

Przy drodze powiatowej w Jeleńskiej Hucie w gminie Szemud, na 
odcinku od ul. Otalżyńskiej do ul. Szkolnej, zbudowano chodnik.

Konkurs organizowany 
jest wspólnie przez PZS nr 1 w 
Rumi oraz Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. 
W tegorocznej edycji udział 
wzięło dziewięć drużyn ze 
szkół ponadpodstawowych, 
m.in. z Wejherowa, Redy, Ru-
mi i Kościerzyny.

Młodzież zna swój region
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 (I LO) w Rumi zo-

stali laureatami V Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach 
i Pomorzu. 

– Głównym celem olim-
piady jest popularyzowanie 
i upowszechnianie wśród 
młodzieży wiedzy związanej 
z regionalnym dziedzictwem 
kulturowym i rozbudzanie 
zainteresowań lokalną histo-
rią – podkreśla wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel.

Największą wiedzą o Ka-

szubach i Pomorzu wykazali 
się uczniowie z PZS nr 1 (I 
LO im. Książąt Pomorskich) 
w Rumi.  Drugie miejsce za-
jął PZS nr 2 w Rumi, a trze-
cie PZS nr 4 w Wejherowie, 
który został wyróżniony 
przez jury za przygotowanie 
najciekawszej prezentacji 
multimedialnej. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

28 listopada br. Po-
wiatowy Zespół Szkół w 
Redzie przyjął imię Mau-
rycego Mochnackiego i do-
łączył do grona placówek 
oświatowych, które chcą 
świadomie budować wła-
sną tożsamość, wartości i 
tradycje oraz kształtować 
kierunek działań dydak-
tyczno-wychowawczych. 

– Misją szkoły jest nie 
tylko przekazywanie wie-
dzy, ale także kształtowa-
nie postaw młodych ludzi 
i ukazywanie im wartości 
ponadczasowych, takich 
jak odpowiedzialność, 
uczciwość czy patriotyzm. 
Przyjmując imię Mauryce-
go Mochnackiego, publicy-
sty, krytyka literackiego, 
teoretyka polskiego ro-
mantyzmu oraz uczestnika 
Powstania Listopadowego, 

Odznaka wręczona zo-
stała podczas  Koncertu 
Jubileuszowego z okazji 
100-lecia działalności rum-
skiego chóru, który odbył 
się w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w 
Rumi. Aktu dekoracji do-
konała Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 
Medal w imieniu zespołu 
odebrała Prezes Chóru Te-
resa Kaleta oraz Dyrygent 
Krzysztof Brzozowski.

– Składam serdeczne 

pZs w Redzie pierwszą szkołą w polsce 
im. Maurycego Mochnackiego

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, jako pierwszy w Polsce, otrzy-
mał imię Maurycego Mochnackiego. Tym samym wszystkie szkoły 
wchodzące w skład Zespołu – Liceum Ogólnokształcące, Techni-
kum, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Branżowa Szkoła I 
stopnia oraz Szkoła Policealna, przyjęły imię wybitnego Polaka.

który w swoim życiu kiero-
wał się miłością do Ojczy-
zny, szkoła z powodzeniem 
kontynuować będzie waż-
ne zadanie wychowania w 
duchu patriotyzmu, przy-
wiązania do Ojczyzny 
oraz  poszanowania  histo-
rii, tradycji narodowych i 
dziedzictwa kulturowego 
– powiedziała podczas uro-
czystości Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Powiatowy Zespół Szkół  
w Redzie to dynamicz-
nie rozwijająca się placów-
ka edukacyjna, oferująca 
perspektywiczne kierunki 
kształcenia odpowiadające 
potrzebom rynku pracy. Dla-
tego w ofercie szkoły znala-
zły się poszukiwane zawody 
z sektora kreatywnego, bran-
ży lotniczej, transportowej i 
geodezyjnej.

– Nie było łatwo znaleźć 
autorytet dla dwóch skraj-
nie różnych filarów naszej 
szkoły, tzw. „mundurów-
ki” oraz Technikum Branż 
Kreatywnych. Postać Mau-
rycego Mochnackiego łą-
czy te dwa światy w sposób 
harmonijny i wzajemnie 
się uzupełniający. Przyję-
cie imienia tego wielkie-
go Polaka pozwoli nam na 
budowanie tożsamości wy-
różniającej naszą placówkę 
spośród innych oraz tworze-
nie własnego systemu wy-
chowania w oparciu o jego 
autorytet, wzmocniony do-
konaniami współczesnych 
bohaterów narodowych  – 
powiedziała Dyrektor PZS 
w Redzie Dorota Nowic-
ka-Klimowicz.

Ważnym punktem uro-
czystości było odsłonięcie i 

poświęcenie tablicy pamiąt-
kowej przed budynkiem 
szkoły. Podczas wydarze-
nia nie zabrakło życzeń, 
gratulacji oraz podzię-
kowań skierowanych do 
dyrekcji, nauczycieli i pra-
cowników szkoły, za pełną 
zaangażowania pracę edu-

kacyjną, wysiłek włożony w 
kształtowanie charakterów 
uczniów oraz wychowanie 
w duchu patriotyzmu.

Warto dodać, że Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił rok 2023 Rokiem 
Maurycego Mochnackiego. 
W przyszłym roku przy-

pada bowiem 220. rocz-
nica urodzin wielkiego 
patrioty, publicysty, kry-
tyka literackiego, teorety-
ka polskiego romantyzmu, 
pianisty oraz uczestnika 
Powstania Listopadowego, 
odznaczonego orderem Vir-
tuti Militari. 

odznaka honorowa 
dla Chóru Św. Cecylii z Rumi

Na wniosek Starosty Wejherowskiego Zespół Śpiewaczy Św. 
Cecylia uhonorowany został Odznaką Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Wyróżnienie wręczono za szczególne zasługi w 
działalności artystycznej i kulturalnej oraz całokształt pracy w 
dziedzinie popularyzacji pieśni chóralnej. 

gratulacje, wyrazy uznania 
i podziękowania wszystkim 
członkom chóru, którzy 
przez te 100 lat śpiewali i 
cieszyli swoimi koncertami 
kolejne pokolenia – powie-
działa Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W koncercie pod dy-
rekcją Krzysztofa Brzo-
zowskiego wystąpiła 
Pomorska Orkiestra Sym-
foniczna oraz Chór Św. 
Cecylii wraz z gośćmi: 
wokalistką Martą Bur-

dynowicz i śpiewaczką 
Małgorzatą Walewską.

Chór Św. Cecylia działa 
nieprzerwanie od 1921 r. 
Swoją pracę na rzecz propa-
gowania kultury wokalnej 
zespół rozpoczął od uboga-
cania liturgii śpiewem, da-
jąc tym samym początek 
pięknej tradycji łączenia 
kultu religijnego z zespoło-
wym muzykowaniem oraz 
propagowaniem kultury 
muzycznej i lokalnej, w tym 
kultury kaszubskiej. 

Od stu lat chór angażuje 
się w życie kulturalne po-
wiatu i regionu. Brał udział 
w wielu polskich i między-
narodowych festiwalach, 

konkursach i przeglądach 
zespołów muzycznych, zdo-
bywając liczne nagrody i 
wyróżnienia.  

Od 2002 r. dyrygen-

tem chóru jest Krzysztof 
Brzozowski. W 2012 r. 
zespół odznaczony został 
Medalem „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego”.
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MIASTO

Wspólnota Mieszkanio-
wa przy ul. 3 Maja 22 otrzy-
mała dofinansowanie od 
miasta w wysokości 35 tys. 
złotych. Całkowity koszt re-
montu frontowej elewacji 
wyniósł około 109 tys. zł.

– Budynek ma około 100 
lat i przed remontem był w 
bardzo złym stanie – mówi 
Maria Tauber właściciel-
ka budynku przy ul. 3 Maja 
22. – Przy większym wietrze 
czy opadach odpadał tynk, 
co było niebezpieczne także 
dla przechodniów. 

– Chciałabym podzięko-
wać właścicielom tej kamie-
nicy za trud, który włożyli w 
to, aby budynek tak wyglą-
dał – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta. – Bardzo ważne jest, że 
właściciel chciał sprostać 
wymaganiom konserwa-
torskim i zachował takie 
elementy, jak unikatowe za-
bytkowe parapety.

Z kolei w zabytkowej ka-
mienicy przy ul. Św. Jacka 
9 (zdjęcie obok), odnowiono 
elewację wraz z docieple-
niem oraz wyremontowano 

Miasto dofinansowało remonty 

kolejne zabytkowe 
kamienice odnowione

Wyremontowano elewację frontową budynku przy ul. 3 Maja 22 
(zdjęcie powyżej). To kolejny remont kamienicy, dofinansowany 
z budżetu miasta Wejherowa. Dzięki dotacji z budżetu miasta od-
restaurowano również budynek wspólnoty mieszkaniowej przy 
ul. Św. Jacka 9. Oba obiekty są wpisane do rejestru zabytków. 

schody zewnętrzne. Wspól-
nota Mieszkaniowa otrzy-
mała dofinansowanie w 
wysokości 100 800 zł, a łącz-
ny koszt remontu wyniósł 
339 390 zł. Remont prze-
prowadzono od strony dzie-
dzińca kamienicy, a także 
bramy wjazdowej do pose-
sji. Przedsięwzięcie zreali-
zowano w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”. Zadanie jest 
współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 

projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”.

Miasto Wejherowo od 
piętnastu lat konsekwent-
nie i systematycznie wspie-
ra finansowo renowację 
zabytkowych obiektów. Z 
miejskich dotacji, remonto-
wane i restaurowane są nie 
tylko obiekty sakralne, ale 
także kamienice mieszkal-
ne i budynki użyteczności 
publicznej. 

– Dbałość o zabytki to 
obowiązek włodarzy mia-
sta, stąd każdego roku 
przeznaczana jest konkret-
na kwota na te inwestycje – 
mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

Fot. Urząd Miejski

Na kompleksowe termo-
modernizowanie budynków 
komunalnych władze miasta 
pozyskały dotacje z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w kwocie po-
nad 3,4 mln zł. Dlatego w 
latach 2018-2022 przepro-
wadzono komplekso- wą 
termomodernizację 14 wie-
lorodzinnych budynków ko-
munalnych w Śródmieściu 
Wejherowa.

–  Pierwsze prace w ra-
mach tego projektu prze-
prowadzono już w 2018 r., 
gdy termomodernizacją ob-
jęto budynki przy ul. 10 Lu-
tego 3, Śmiechowskiej 8, 
Gniewowskiej 14 i 16 oraz 
Wschodniej 26, na łączną 
kwotę blisko 1,6 mln zł – 
informuje Beata Rutkie-
wicz , zastępca prezydenta 
Wejherowa. – W 2019 r. 
prace termomodernizacyjne 
zostały wykonane w budyn-
kach przy ul. Krzyżowej 3 
i Wniebowstąpienia 5B. W 
kolejnych latach termomo-
dernizacją objęto budynki 
komunalne przy ul. 1 Judyc-
kiego 12, Przemysłowej 42, 
Kalwaryjskiej 2a, Reforma-
tów 13 i 13a i Kopernika 22.

W ramach prac wyko-
nano m.in.: docieplenia 
ścian zewnętrznych i ścian 
wewnętrznych pomiędzy 
lokalami, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej 
na energooszczędną, wy-
remontowano pokrycia i 

Cieplejsze i ładniejsze domy, niższe rachunki 

termomodernizacja 
dobiega końca

Dobiega końca realizacja projektu termomodernizacji budyn-
ków komunalnych w Wejherowie, który mieszkańcom tych do-
mów przyniesie zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i zużycie 
energii, a także redukcję emisji zanieczyszczeń.

konstrukcje dachowe oraz 
izolacje pionowe budynków. 
Prace termomodernizacyj-
ne w budynkach przy ul. 
Iwaszkiewicza 31 i 33 reali-
zowane w 2022 r. dobiega-
ją końca i stanowią ostatni 
element tego projektu. 

Łączne koszty na reali-
zację całości projektu wy-
niosły prawie 5 mln zł, z 
tego na dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Mia-
sto Wejherowo pozyskało 
prawie 3,5 mln zł.

–  Przypomnę, że w czerw-
cu  2017 r. podpisaliśmy wraz 
z Urzędem Marszałkowskim 
umowę na termomoderniza-
cję 14 komunalnych budyn-
ków mieszkalnych na terenie 
miasta Wejherowa i jesteśmy 
na ukończeniu tego dużego 
projektu – dodaje zastępca 
prezydenta Wejherowa Be-

ata Rutkiewicz. –  Celem 
przeprowadzonej termomo-
dernizacji było uzyskanie 
oszczędności ciepła i energii, 
a także obniżenie rachun-
ków dla mieszkańców, bo po 
przejściu na ciepło systemo-
we rachunki za ciepło i ener-
gię jednak wzrosły.

Do termomodernizacji 
zostały wybrane te budyn-
ki, w których w pierwszym 
etapie dokonano likwidacji 
pieców i te, w których już 
było ciepło systemowe np. 
z OPEC czy też gaz. W za-
leżności od stanu budyn-
ku modernizowano ściany, 
okna, drzwi i dachy, aby 
ograniczyć utratę ciepła, a 
tym samym wzrost opłat. 
Modernizowano też węzły 
cieplne. Odcięta została wo-
da od fundamentów, żeby 
nie wchłaniały wilgoci. Po-
prawiła się też estetyka bu-
dynków, co powoduje wzrost 
jakości życia i zadowolenie 
mieszkańców ze względu 
na lepszy wizerunek ich do-
mów. Szczególnie dotyczy to 
budynków przy ul. Iwasz-
kiewicza i Gniewowskiej.

Generalnie termomo-
dernizacja budynków 
mieszkalnych wiąże się z 
szeregiem korzyści, które 
w wymierny i bezpośredni 
sposób oddziałują na spo-
łeczność lokalną.Budynek przy ul. Iwaszkiewicza 33.

Budynek przy ul. Przemysłowej 42.
Fot. Urząd Miejski
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GMINY
Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

W leśnym grobie na 
rozdrożu dróg  Łęczyce – 
Kaczkowo spoczywają ofia-
ry Marszu Śmierci, czyli 
tragicznej ewakuacji więź-
niów niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Stutthof. 
10 marca 1945 roku w tym 
miejscu hitlerowscy opraw-
cy zamordowali sześciu 
bezimiennych więźniów 
(niektóre źródła historycz-
ne mówią o 10 więźniach).

Na wykonanych przez 
Muzeum Stutthof tabli-
cach informacyjnych czyta-
my m.in.:   Przez Łęczyce w 
pierwszych dniach lutego 
1945 r. przeszli więźniowie 
z czterech kolumn ewaku-
acyjnych. Skierowano ich 
do byłych obozów Służby 
Pracy Rzeszy (RAD) w Ta-
węcinie, Gęsi i Krępie Ka-
szubskiej. (…) Więźniów 
wyprowadzonych przed na-
dejściem Armii Czerwonej 
z obozów w Nawczu i Łów-
czu skierowano drogą przez 
Łęczyce. Tych, którzy zbie-
gli i próbowali ukryć się w 
lesie rozstrzelano. Miesz-
kańcy Łęczyc pochowali 
ich w zbiorowym grobie 
na skarpie około kilometra 
za wsią. Spoczywa w niej 
najprawdopodobniej sześć 
bezimiennych ofiar Stut-
thofu. Postawiony w tym 

W Łęczycach 25 listopada br. odbyły się uroczystości poświę-
cenia odnowionej Mogiły Wojennej. Remont mogiły ofiar Marszu 
Śmierci oraz jej otoczenia został dofinansowany ze środków bu-
dżetu państwa - z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

miejscu nagrobek odsłonię-
to w 1965 r.

W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele władz 
powiatowych: starosta wej-
herowski Gabriela Lisius 
i wicestarosta wejherowski 

Jacek Thiel, a także wójt 
gminy Łęczyce Piotr Wit-
tbrodt i zastępca wójta 
Bożena Pruchniewska. 
Obecni byli radni Gminy 
Łęczyce oraz m.in.  druho-
wie OSP i młodzież szkolna.

Uroczystość w gminie Łęczyce

poświęcono mogiłę
ofiar Marszu Śmierci

Do Mogiły Wojennej prowadzą nowe schody, w miejscu 
pamięci znalazły się stosowne tablice informacyjne.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Kampania Białej Wstąż-
ki ma na celu zwrócenie 
uwagi na problem przemocy 
wobec kobiet. To najwięk-

w gminie wejherowo przeciwko przemocy

ważna kampania 
Białej wstążki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zorgani-
zował konferencję mającą na celu przybliżenie tematyki zapo-
biegania przemocy, jej przyczyn oraz skali zjawiska na naszym 
terenie. Wydarzenie jest elementem Kampanii Białej Wstążki.

sza na świecie, prowadzo-
na w ponad 60 krajach 
świata międzynarodowa 
kampania społeczna, skie-

rowana do mężczyzn. Akcja 
ma na celu walkę z przemo-
cą wobec kobiet. 

Podczas konferencji w 
gminie Wejherowo wykłady 
wygłosili: Agnieszka Gor-
czyńska, prokurator Sądu 
Okręgowego w Gdańsku, 
mł. inspektor Robert Ron-
duda, Komendant Powia-
towy Policji w Wejherowie, 
Joanna Wujke, psycholog, 
funkcjonariusz policji oraz 
biegła sądowa. Krótką pre-
zentację przedstawił tak-
że dyrektor partnerskiej 
Szkoły Podstawowej w Go-
ścicinie Arkadiusz Mali-
nowski. 

Do akcji przyłączyli się 
także pracownicy Urzędu 
Gminy Wejherowo.

Jan Wyrowiński ma 75 lat i pochodzi z Brus. Przez kilka kadencji był posłem na Sejm 
RP oraz senatorem RP. Był politykiem UD, UW i PO.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest jedną z największych organizacji pozarządowych 
w Polsce i ma około 70 oddziałów terenowych w tym także w Wejherowie.

jan wyrowiński ponownie prezesem
Zrzeszenia kaszubsko-pomorskiego

W Gdańsku przeprowadzono wybory prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Kandydat był tylko jeden i ponownie na kolejną kadencję 
wybrano Jana Wyrowińskiego. 

Dołącz do nas na: facebook.com/pulswejherowa
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Prezydent Miasta Wejherowa przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 maja 
2019 r.  o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
5 grudnia 2019 r.  w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych 
dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377) wszystkie licencje na wykonywanie krajowe-
go transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa, które nie zostały dostosowane do nowych przepisów (wnioskodawca 
otrzymuje druk licencji i wypisu), stracą ważność dnia 31 grudnia 2022 r.

W celu dostosowania licencji do nowych przepisów należy złożyć stosowny wniosek 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, po wcześniejszym kontakcie 

z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu: 58 677-71-34.

KOMUNIKAT PREZYDENTA 
MIASTA WEJHEROWA

O G Ł O S Z E N I E 

Wykonawcą małej archi-
tektury jest firma SORTED 
Sp. z o.o. Piaseczno. Koszt 
realizacji wynosi 745 tys. zł. 

Zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz wyjaśnia, 
że umowa na komplekso-
wą rewitalizację Parku Ka-
szubskiego opiewała na 3 
mln zł, ale wykonawca nie 
zrealizował całego zakresu 
prac i trzeba było rozwiązać 
z nim umowę. Miasto zapła-
ciło tylko za wykonane ro-
boty w kwocie 2,5 mln zł, 
ponadto naliczyło również 
1,3 mln zł kar umownych.

Jak mówi Beata Rut-
kiewicz, wejherowianie 
pamiętają Park Kaszub-
ski jako  ciemny,  ponury 
i może nawet troszkę nie-
bezpieczny. Nie zachęcał 
do spędzania tutaj wolnego 
czasu w ciągu dnia, a szcze-
gólnie po południu.

trwają prace w parku kaszubskim

Zamontowano 
małą architekturę 

W Parku Kaszubskim dobiegł końca montaż małej architektu-
ry, w tym m.in. ławek, siedzisk, leżanek i skupisk dla młodzieży, 
a także koszy na śmieci. Wcześniej wykonany został plac zabaw. 
Są to jedynie dodatki do pięknej zielonej przestrzeni parkowej.

– Obecnie wszystkie 
chaszcze, które były między 
drzewami, zostały uporząd-
kowane, a ścieżki otrzymały 
nowe nawierzchnie. Część 
ścieżek pozostała jednak w 
formie piaskowej, gdyż du-
ża powierzchnia parku po-
zostaje czynna biologicznie 
– dodaje Beata Rutkiewicz. 

Zamontowana właśnie 
mała architektura, a także 
wykonany przez wejherow-
ski Zakład Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. plac zabaw, 
są jedynie dodatkiem do 
zielonej przestrzeni parko-
wej. Co ciekawe, w parku 
jest dużo nowej nasadzonej 
zieleni, utrzymanej w kolo-
rystyce kaszubskiej. Ta ro-
ślinność będzie kwitła cały 
sezon, od maja aż do paź-
dziernika. 

W Parku Kaszubskim 
zostały stworzone specjal-

ne miejsca do wypoczyn-
ku dla młodzieży. W tych 
skupiskach młodzi ludzie 
będą mogli spotykać się w 
grupach. Dla osób poszu-
kujących wypoczynku w 
samotności, staną ławecz-
ki w bocznych alejkach. 
Zaś najmłodszych i matek z 
dziećmi ucieszy atrakcyjny 
plac zabaw, który jest nieco 
odmienny, niż place zabaw 
w innych częściach miasta.

Przebieg prac w Par-
ku Kaszubskim nadzorują 
Beata Warzbińska – za-
stępca kierownika Wydzia-
łu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska UM w Wejhero-
wie oraz inspektor Olga 
Chmiel.

Park zostanie otwarty 
po modernizacji na wiosnę 
2023 roku.

Fot. Urząd Miejski

MIASTO

Obowiązek wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków jest nałożony na właścicieli i zarządców 
nieruchomości. Wpisanie budynku do bazy należało do-
konać do końca czerwca 2022 r. (data nie dotyczy źródeł 
ciepła zamontowanych po 1 lipca 2021 r. - dla takich nie-
ruchomości obowiązek to 2 tygodnie od uruchomienia 
nowego źródła ciepła).  

Według rankingu gmin prowadzonego przez Głów-
ny Urząd Nadzoru Budowlanego tylko 71% budynków 
w Wejherowie wpisano do bazy, dlatego Urząd Miejski 
w Wejherowie przypomina wszystkim właścicielom i za-
rządcom nieruchomości, którzy nadal nie złożyli dekla-
racji, że wciąż istnieje możliwość wpisania budynku 
do CeeB. 

Deklarację można złożyć online: ceeb.gov.pl lub pa-
pierowo w Urzędzie Miejskim w Wejherowie (druki do-
stępne w kancelarii).

Centralna ewidencja 
emisyjności Budynków 

Urząd przypomina 
o złożeniu deklaracji
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WYDARZENIA

Na ręce dyrygentki Alek-
sandry Janus i prezes 
chóru Moniki Prochery 
podziękowania i gratula-
cje złożyli m.in.: prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. Panowie 
prezydenci przekazali chó-
rowi Statuetkę Jakuba 
Wejhera za zasługi dla kul-
tury naszego miasta, liczne 
nagrody na konkursach i 
festiwalach i uświetnianie 
wydarzeń w Wejherowie.

Gratulacje z okazji jubi-
leuszu przekazali również 
w imieniu starosty Gabrie-
li Lisius wicestarosta wej-
herowski Jacek Thiel i 
członek Zarządu Powiatu 
Ludwik Zegzuła. Wicesta-
rosta przypomniał, że we 
wrześniu br. Camerata Mu-
sicale została uhonorowana 
Medalem „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego”.

Skoro o podziękowa-
niach mowa, na zaprezen-
towanym podczas koncertu 
filmie członkowie zespołu w 
niezwykle ciepłych słowach 
wypowiadali się o swojej dy-
rygentce, dziękując jej za 

Muzyka sakralna, filmowa, a nawet rockowa wybrzmiała podczas jubileuszowego 
koncertu pt. „Sobie i Wam” z okazji 10-lecia Wejherowskiego Chóru Mieszanego Came-
rata Musicale. Znakomity i zaskakujący koncert w wypełnionej po brzegi sali w Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejherowie był okazją do zaprezentowania dorobku i możliwości 
chóru pod dyrekcja Aleksandry Janus. Chórzystom towarzyszyli wspaniali muzycy z 
pianistą Arturem Sychowskim na czele.

zarażenie pasją śpiewania, 
za satysfakcję z występów i 
przyjaźń. Chórzyści razem 
z panią dyrygent dzięko-
wali instytucjom, które ich 
wspierają - zwłaszcza wła-
dzom Wejherowa i powia-
tu wejherowskiego, a także 
Pucka i gminy Wejherowo 
oraz  Lasom Państwowym, 
w tym Nadleśnictwu Wejhe-
rowo. Szczególne podzięko-
wania przekazali Jolancie 

Rożyńskiej, dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kul-
tury, w którym chór ma 
swoją siedzibę.

Podczas koncertu pu-
bliczność wysłuchała nie 
tylko utworów sakralnych 
i przepięknej muzyki fil-
mowej, ale również - co by-
ło zaskakujące - piosenek 
rockowych na czele z  „Bo-
hemian Rhapsody” zespołu 
Queen. Na koniec chór za-

Muzyka sakralna, filmowa i ...rockowa!

Camerata Musicale ma 10 lat!

śpiewał tytułową piosenkę 
„Sobie i Wam”, napisaną 
przez Katarzynę Nosowską. 
Wszyscy świetnie się bawili, 
a oklaskom nie było końca...

Chórowi na scenie to-
warzyszyła solistka Mar-
celina Winczewska oraz  
znakomici muzycy: ARTur 
Moon czyli pianista Artur 
Sychowski, flecistka Pa-
trycja Klein skrzypaczka 
Oliwia Guziuk, a także 
zespół rockowy w składzie: 
Mateusz Ostapiuk, Piotr 
Smentoch i Mieszko We-
ltrowski (członek Camera-
ty Musicale), który również 
koncert prowadził. 

Miłą wiadomością dla 
sympatyków zespołu jest 
fakt, że właśnie ukazała się 
płyta z kolędami i pastorał-
kami w wykonaniu Chóru 
Camerata Musicale, czyli 
„muzykujących przyjaciół”.

Zespół powstał w grud-
niu 2011 roku, a zadebiu-
tował w styczniu 2012 roku 
w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Bolszewie. W tym 
samym miesiącu zaśpiewał 
kolędy podczas koncertów  
w wejherowskiej Kolegiacie 
oraz w kościele NMP Kró-
lowej Polski w Wejherowie.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa Pod tym artystycznym pseudonimem kryje się Prze-
mysław Burda. Wernisaż wystawy i spotkanie z jej auto-
rem odbyło się w miniony poniedziałek. Artysta niezwykle 
ciekawych portretów jest na co dzień związany jest z Te-
atrem Muzycznym w Gdyni.  Jak sam twierdzi, miejsce to 
pozwala mu obcować z niezwykłymi ludźmi. To właśnie ich 
twarze uchwycił w serii zachwycających portretów, które 
możemy podziwiać na wystawie. Są wśród nich fotogra-
fie ze spektakli z ciekawymi charakteryzacjami aktorów.

– Portrety pokazują życie instytucji kulturalnej, ale to 
co najważniejsze, to co wybrzmiewa szczególnie to ludzie, 
ich twarze, kadry ze spektakli, zapisane już na zawsze – 
powiedziała podczas otwarcia wystawy Jolanta Rożyń-
ska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury. 

Wśród uczestników wernisażu nie zabrakło aktorów 
Teatru Muzycznego w Gdyni, którzy odnajdywali swoje 
twarze na fascynujących portretach, prezentowanych na 
ekspozycji. 

Rzemieślnik Światła, czyli Przemysław Burda współ-
pracuje również z Wejherowskim Centrum Kultury, 
dokumentując wiele wydarzeń odbywających się w Fil-
harmonii Kaszubskiej.

W galerii Filharmonii Kaszubskiej od kil-
ku dni prezentowana jest wystawa wspa-
niałych fotografii pt. Portrety Muzycznego, 
których autorem jest Rzemieślnik Światła. 

Nowa wystawa w wCk

portrety
Muzycznego

Przemysław Burda na tle swoich fotografii oraz 
dyrektor WCK Jolanta Rożyńska, otwierająca wy-
stawę zdjęć.

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski
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Wejherowski sztab 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 
funkcjonujący przy 
Wejherowskim Cen-
trum Kultury został 
oficjalnie zarejestro-
wany. 31. Finał WOŚP 
zagra 29 stycznia 2023 
roku pod hasłem: Chce-
my wygrać z sepsą! 

– W ubiegłym 30. fi-
nale nasz sztab zebrał 
102213,10 zł – przypomina 
Sebastian Niewola, re-
prezentujący Sztab WOŚP 
nr 111 przy WCK Wejhero-
wo. – Mimo pandemii i wią-
żących się z nią obostrzeń, 
w styczniu tego roku Sztab 
w Wejherowie zagrał jesz-
cze głośniej, a na terenie 
miasta oraz online kwesto-
wało  89 wolontariuszy.

Sztab pomnownie zapra-
sza chętnych do kwestowa-
nia. Aby zarejestrować się w 
systemie https://iwolonta-
riusz.wosp.org.pl/  trzeba 
otrzymać token od wejhe-
rowskiego Sztabu.

– Zachęcamy też firmy, 
sklepy do rejestracji Szta-
bowych i Firmowych Puszek 
Stacjonarnych. Czekamy 
również na ciekawe fanty 
na aukcje – dodaje Seba-
stian Niewola.

Fundacja Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy to 
ciesząca się największym 
zaufaniem społecznym or-
ganizacja w Polsce. Założo-
na została w 1993 roku i od 
tego czasu co roku, w stycz-
niu, organizuje zbiórkę pie-
niędzy, która nazywa się 
Finałem WOŚP. Za zebrane 
środki Fundacja WOŚP ku-
puje i przekazuje w darze 
szpitalom Polsce nowocze-
sny sprzęt medyczny. 

31. Finał 
woŚp 
w wejherowie

pełen atrakcji kolorowy, rozświetlony jarmark oficjalnie otwarty!

Zakupy, zabawa i atmosfera świąt

Fot. Anna Kuczmarska i Leszek Spigarski
więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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Po dwuletniej przerwie, 
spowodowanej pandemią w 
Bibliotece Miejskiej zago-
ścił Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Strofy o 
ojczyźnie”. 36 młodych re-
cytatorów sięgnęło po polską 
poezję patriotyczną i po-
dzieliło się swoimi interpre-
tacjami. Trudny orzech do 
zgryzienia miało oceniające 
ich jury w składzie: Ewe-
lina Magdziarczyk-Ple-
banek - kulturoznawca, 
krytyk teatralny, dyrektor 
MBP w Wejherowie, Ka-
milla Knapp-Wrześniew-
ska - dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Nowej Wsi Lę-
borskiej oraz Adam Klein 
- polonista, poeta, prozaik.

O tym, że patriotyzm nie 
jedno ma imię, mogli prze-
konać się uczestnicy popo-
łudniowego muzykowania...
na Bum Bum Rurkach. Spo-
tkanie odbyło się w ramach 
projektu „Biblioteka dla 
wszystkich. Różni. Rów-
ni. Ważni”.

Bum bum rurki to zestaw 
kolorowych rur z lekkiego 
tworzywa. W zależności od 
długości instrumentu wy-
dobywa się z niego różnej 
wysokości dźwięk. Granie 
polega na uderzaniu w do-
wolną powierzchnię.

W bibliotece pojawiły się 
całe rodziny zainteresowane 
wspólnym muzykowaniem. 
Po wprowadzeniu w zasady 
gry na instrumencie, roz-
poczęło się wspólne granie, 
m.in. takich pieśni jak „O 
mój rozmarynie”, „Wojenko, 
wojenko”, „Rozkwitały pąki 
białych róż” i ta, która wypa-
dła najlepiej „Przybyli ułani 
pod okienko”.  

Świetna zabawa to nie 
jedyny wymiar piątkowego 
spotkania, w którym udział 
wzięli zarówno polscy, jak 

Laureaci konkursu „strofy o ojczyźnie”
W kategorii klas IV-V: 
II miejsce – Zofia Lenartowicz – SP nr 5 w Wejherowie
II miejsce – Kornel Lesner – SP nr 5 w Wejherowie
III miejsce – Rozalia Wojewska - SP w Łebieńskiej  Hucie
III miejsce – Zuzanna Żywicka - SP Sióstr Salezjanek w Rumi
Wyróżnienie – Kornelia Czapczyk – SP nr 2 w Bolszewie

W kategorii klas VI-VIII
I miejsce – Jakub Kosecki - SP nr 9 w Wejherowie
II miejsce – Amelia Raszewska - SP w Górze
III miejsce – Kornelia Krajnowska – SP nr 5 w Wejherowie 

patriotycznie w Miejskiej Bibliotece

Z wierszem i muzyką
Listopad to miesiąc, w którym, w sposób szczególny wybrzmie-

wają tematy patriotyczne, związane z rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nietypową formę świętowania zapropo-
nowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, która 18 
listopada zaprosiła czytelników nie tylko na recytację wierszy, 
ale i rodzinne muzykowanie na Bum Bum Rurkach. 

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. ważni” 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

i ukraińscy czytelnicy. Za-
łożeniem warsztatów było 
wspólne muzykowanie, po-

łączone z doskonałą lekcją 
patriotyzmu. O trafności 
ich zorganizowania świad-
czą nie tylko roześmiane 
buzie najmłodszych, ale 
liczne pytania od dzieci i 
dorosłych o terminie kolej-
nego spotkania. 

Liczni uczestnicy spotka-
nia mogli nie tylko wesprzeć 
projekt Fundacji im. Księ-
dza  Jana Kaczkowskiego 
pn. „PaKa Inne Garowanie”, 
ale również wysłuchać roz-
mowy Eweliny Magdziar-
czyk-Plebanek - dyrektor 
wejherowskiej książnicy z 
Patrykiem Galewskim. 

Gość podkreślił, iż je-
go historia: imprezowicza, 
ćpuna i recydywisty, który 
dzięki ks. Janowi stał się 
kochającym mężem, ojcem 
szefem kuchni to uniwer-
salna opowieść, że każdy 
człowiek zasługuje na dru-
gą szansę. Dlatego też za-
brał rodzinę do Kampera 
„PaKa Bus” i podróżuje po 
całej Polsce, odwiedzając 
wychowanków zakładów 
poprawczych, młodzieżo-
wych ośrodków wychowaw-
czych oraz szkół. 

spotkanie autorskie z p. Galewskim

Życie jest piękne
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Majkowskiego w Wejhe-

rowie odbyło się spotkanie z Patrykiem Galewskim, jednym z boha-
terów  filmu i książki  „Johnny” oraz autorem książki kucharskiej 
„Gotuj na pełnej petardzie”. P. Galewski ma trudną przeszłość, ale 
jego zycie odmieniło spotkanie z ks. Janem Kaczkowskim.

Poprzez warsztaty z go-
towania jak sam mówi 
garowania i swoją histo-
rię pokazuje młodzieży, 
że można żyć inaczej, i że 
każdy może dostać drugą 
szansę, z której należy sko-
rzystać, wówczas to można 

realizować marzenia i pla-
ny na przyszłość.

Na zakończenie spotka-
nia była okazja do kuluaro-
wych rozmów, uzyskania 
pamiątkowych autografów 
i wspólnych zdjęć z Patry-
kiem Galewskim.

Wieloletnia korespon-
dentka w Rosji, autorka 
filmów dokumentalnych o 
wojnie w Czeczenii, laure-
atka wielu nagród, w tym 
Amnesty International czy 
nagrody im. ks. Józefa Ti-
schnera opowiedziała m.in.  
o nieznanych faktach z życia 
Władimira Putina. Opowia-
dała o smutnym i okrutnym 
losie, jaki spotyka wiele 
narodów dawnego ZSRR i 
samych Rosjan, z powodu 
dyktatorskich rządów pre-
zydenta Rosji. Wszystkich 
zainteresowanych szczegó-
łami - popartymi sprawdzo-
nymi faktami - odsyłamy 
do książek dziennikarki. 

Współorganizatorem spo-
tkania była Agencja Arty-
styczna Nehrebeccy. 

Powiatowa Biblioteka 
Publiczna przy ul. Dworco-

wej 7 zaprasza na kolejną 
biesiadę literacką już 16 
grudnia. Gościem będzie 
znana aktorka - Izabela 
Trojanowska.

Gościem Biesiady Literackiej w Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie była Krystyna Kurczab-Redlich - dzienni-
karka i autorka reportaży, autorka książki „Pandrioszka. Rosja. 
Nic tutaj nie jest podobne do tego samego gdzie indziej”. 

Biesiada Literacka z k. kurczab-Redlich

o Rosji i dyktatorze



13

redakcja@pulswejherowa.pl 8 grudnia 2022

WYDARZENIA

twórczość i integracja

W wydarzeniu wzięli 
udział uczniowie z placó-
wek kształcenia specjalne-
go m.in. z Barcic, Damnicy, 
Gdyni, Słupska, Tczewa, 
Wejherowa, ze Szkoły Pod-
stawowej w Miłoszewie i 
Strzepczu oraz studenci Et-
nofilologii Kaszubskiej na 
Uniwersytecie Gdańskim.

Uczestnicy „Regionaliów” 
pod okiem instruktorów ma-
lowali na szkle motywy ka-

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie odbyły się XVII Regionalne Integracyjne Spotkania 
Dzieci i Młodzieży Województwa Pomorskiego. 

szubskie, tworzyli wyroby 
z filcu, czerpali papier oraz 
uczestniczyli w warsztatach 
muzycznych. Gościem spo-
tkania  była starosta wej-
herowski Gabriela Lisius.

Organizatorami wyda-
rzenia było Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie, 
Muzeum PiMK-P w Wej-
herowie, Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie oddział 
Wejherowo oraz Powiatowy 

Zespół Kształcenia Specjal-
nego w Wejherowie.

Celem spotkania jest 
rozbudzanie zainteresowań 
uczniów niepełnospraw-
nych intelektualnie kulturą 
Kaszub, integracja z ucznia-
mi szkół ogólnodostępnych, 
wyzwalanie aktywności 
oraz zapewnienie uczestni-
kom pozytywnych przeżyć, 
radości i uśmiechu.

Uczestnicy spotkali się  
przed budynkiem Filharmo-
nii Kaszubskiej, skąd wyru-
szyli pod przewodnictwem 
Mikołaja spacerem przez 
miasto. W Urzędzie Miej-
skim przy ul. 12 Marca z 
seniorami z WUTW spotka-
li się prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, zastępca pre-

Regionalne spotkania w pałacu

kolędowanie stowarzyszenia wUtw

Rozśpiewane Mikołajki
Liczna grupa seniorów ze Stowarzyszenia Wejherowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku zorganizowała coroczne spotkanie, by 
wspólnie świętować Mikołajki oraz nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia.

zydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz oraz wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel. 
Na wszystkich czekał słodki 
poczęstunek. Spotkanie ob-
fitowało także w wiele nie-
spodzianek przygotowanych 
przez organizatorów oraz w 
radosne kolędowanie.

– Bardzo cieszę się, że mo-

żemy gościć tak liczną, ale 
przede wszystkim tak wesołą 
grupę mieszkańców Wejhe-
rowa. Z okazji zbliżających 
się Mikołajek, chciałbym ży-
czyć wszystkim wszystkiego 
dobrego w tym wyjątkowym 
okresie każdego roku –  po-
wiedział prezydent miasta, 
Krzysztof Hildebrandt.

RekLAMY I oGŁosZeNIA w  pULsIe  wejheRowA

606 101 502 redakcja@pulswejherowa.pl

Fot. Urząd Miejski

Fot. Starostwo w Wejherowie

Nagradzano i przypominano wszyst-
kich, którzy wywalczyli najwyższe laury 
na różnych arenach sportowych. Nagrody 
Rady Gminy Luzino oraz stypendia wójta 
gminy otrzymali: Paulina Stenka, Żane-
ta Stenka, Zuzanna Kalbarczyk, Mag-
da Płotka, Agata Płotka, Katarzyna 
Płotka, Zuzanna Tempska i Magdale-
na Tempska. Na szczególne laury zasłu-
żyły: Paulina Stenka multimedalistka 
Mistrzostw Polski i brązowa medalistka 
Mistrzostw Świata seniorów w kickboxin-
gu i Żaneta Stenka, wicemistrzyni świata 

Nagrody dla najlepszych w sporcie

Gala sportu w Luzinie
Gala Sportu w Luzinie w tym roku miała szczególny wymiar, bo 

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki obchodzi 15-lecie  
działalności. Święto luzińskiego sportu było okazją do wręczenia 
nagród najlepszym sportowcom, trenerom, nauczycielom wycho-
wania fizycznego i osobom wspierającym sportową działalność. 

kadetów w kickboxingu.
Nagrody Rady Gminy otrzymali trene-

rzy: Rafał Karcz i Waldemar Płotka, a 
wyróżnienia także tzw. przyjaciele luziń-
skiego sportu, najlepsi strzelcy GOSRiT 
Luzino i osoby odpowiedzialne za organi-
zację Luzińskiej Ligi Sołeckiej oraz dzia-
łacze sportowi: Henryk Płotka, Witold 
Dąbrowski i Adam Plotka.

Na szeroko rozumianą kulturę fizycz-
ną luziński samorząd gminny w tym roku 
przeznaczył ponad 3,5 mln zł, a na przyszły 
rok ma być to już kwota ponad 3,9 mln zł.
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SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

Do PSZOK przyjmujemy:

MATERAŁY POBUDOWLANE
(wełna mineralna, styropian
budowlany, rury PCV)

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

W imprezie zorganizo-
wanej przez Pawła Buzałę 
zagrali młodzi piłkarze z 
rocznika 2012. Po zakoń-
czeniu zmagań, wszystkie 
drużyny otrzymały nagro-
dy, które wręczył Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT 
Luzino i prezes Pomor-
skiego LZS. 

Wyróżnienia otrzymali 
również najlepsi zawodni-

W zmaganiach uczest-
niczyło 6 najlepszych 
reprezentacji szkół pod-
stawowych z całego wo-
jewództwa pomorskiego. 
Zawodniczki z Bolszewa już 
na początku zmierzyły się z 
późniejszymi mistrzyniami 
zawodów - SP 48 Gdynia i 
pomimo pełnej poświęceń 
postawie gdynianki zwy-
ciężyły 4:0.

piłka nożna. kaszub Cup w Luzinie

Lechia była najlepsza
Po ponad pięciogodzinnych zmaganiach najlepszą drużyną za-

wodów Kaszub Cup w Luzinie okazała się Lechia Gdańsk, a trzecie 
miejsce zajęła drużyna gospodarzy: Akademia Piłkarska Karol Pią-
tek Luzino - czarni.

cy w swoich drużynach:
Lechia Gdańsk  - Jakub 

Sienkiewicz, Futbolaki KS 
Gryf Słupsk II - Miłosz Pa-
nek, AP Karol Piątek czar-
ni - Piotr Pionk, Futbolaki 
KS Gryf Słupsk  I - Oliwier 
Okołotowicz, AP Karol Pią-
tek czerwoni - Nikodem 
Dopke, Salos Rumia - Kac-
per Piasecki, UKS GAP 
Bruskowo Wielkie - Alan 

Frąckiewicz, AP KP Gdy-
nia - Dominika Dryja.

Impreza została dofinan-
sowana przez Gminę Luzi-
no i Pomorski ZPN. 

Organizatorami tego-
rocznego cyklu turniejów 
są: GOSRiT Luzino, KTS-
-K, AP Karol Piątek i Wikęd 
Luzino przy współpracy z 
Pomorskim LZS

Unihokej dziewcząt. 51 Finał wojewódzki

Czwarte miejsce Bolszewa
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie  zajęły  czwar-

te miejsce w 51. Finale Województwa Pomorskiego Igrzysk Dzieci w 
Unihokeju Dziewcząt, rozgrywanym w Gdyni.

Drugi mecz to piękny 
mecz z Nowym Dworem 
Gdańskim, który został 
pokonany 4:2. Dzięki te-
mu drużyna z gminy Wej-
herowo zajęła 2 miejsce w 
grupie B i mogła walczyć z 
Suchym Dębem o brązowy 
medal. Mecz stał na wyso-
kim poziomie, ale to prze-
ciwniczki prezentowały 
wysoki poziom wyszkolenia 

technicznego i wygrały 2:0.
W drużynie SP 2 Bolsze-

wo zagrały: Nadia Fran-
czuk, Hanna Bolda, Hanna 
Śpiewak, Zuzanna Ustar-
bowska, Julia Kielińska, 
Wiktoria Tylka, Zuzanna 
Bizewska, Oliwia Gonigro-
szek - wszystkie z 6a i Aga-
ta Romanowska z 6b. 

Opiekunowie to: Joanna 
Syska i Marek Góralski.
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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

KOMUNIKAT 
dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma. 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Na miejscu pracowali 
technicy kryminalistyczni, 
policjanci dochodzeniowo-
-śledczy i policjanci z komi-
sariatu z Luzina. Policjanci 
będą wyjaśniać okoliczno-

Uczą bezpieczeństwa
Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 

spotkała się z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej 
w Orlu i omówiła podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jest 
to realizacja programu „Uczę się bezpieczeństwa”. 

Pierwszaki miały okazję dowiedzieć się do czego służą i 
jak bardzo ważne są elementy odblaskowe, o konieczności 
informowania rodziców o aktualnym miejscu zabawy, uni-
kaniu propozycji spaceru z nieznaną osobą, a także właści-
wym zachowaniu się w przypadku zaatakowania przez psa. 
Na zakończenie dzieci otrzymały elementy odblaskowe.

Zatrzymali sprawców rozboju
Kryminalni z wejherowskiej komendy od połowy listo-

pada br. pracowali nad sprawą rozboju, do której doszło 
w jednym z lokali usługowych na terenie Wejherowa. Trzej 
mężczyźni weszli do lokalu i zaczęli grozić pracownicy, po-
tem ukradli utarg, a pracownicy torebkę z jej pieniędzmi. 
Policjanci zatrzymali ich w Sopocie i w Wejherowie. Męż-
czyźni usłyszeli zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi 
im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

kompletnie pijana za kółkiem
Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że 

kierująca samochodem renault arcana prawdopodobnie 
jest nietrzeźwa. Po przyjeździe na ul. Gdańską zastali ujętą 
przez świadków 46-letnią kobietę, która cofając uderzyła w 
samochód blokujący jej drogę ucieczki. Test wykazał prawie 
3 promile alkoholu w organizmie. 

Za spowodowaną kolizję kobieta otrzymała mandat karny 
w wysokości 4000 zł i 10 punktów karnych, ponadto zatrzy-
mano jej prawo jazdy. Za przestępstwo kierowania samocho-
dem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 2 oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

ści tego zdarzenia. 
Dalsze czynności wyko-

nywane są pod nadzorem 
prokuratora.

Tego dnia pasażerowie 
pociągów musieli się prze-

W poniedziałek 5 grudnia ok. godz. 13.00 w centrum Luzina 
doszło do tragedii. Młody mężczyzna wpadł pod pociąg na prze-
jedzie kolejowym na ul. Wilczka i zginął na miejscu.

Śmiertelny wypadek w centrum Luzina

tragedia na torach

siąść do autobusów, bowiem 
wstrzymany został ruch po-
ciągów na odcinku Strze-
bielino Morskie - Luzino, a 
uruchomiono autobusową 
komunikację zastępczą. 

Z POLICJI
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wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

Ponad 25 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIstRAtoR
NIeRUChoMoŚCI

O G Ł O S Z E N I E

SPORT

 Żółto-czarni na pożegnanie jesieni i zimy pokonali na 
własnym boisku GKS Kolbudy 1:0, a zwycięską bramkę 
strzelił M. Leske. Potem na wyjeździe na boisku w Dzierz-
goniu doznali zaskakującej porażki 3:2. Dwa gole dla gry-
fitów zdobył M. Leske.

Przed przerwą zimową piłkarze Gryfa u siebie rozegrali 
mecz z Pomezanią Malbork, która okazała się bardzo trud-
nym przeciwnikiem. Mimo to w drugiej połowie meczu wej-
herowianie zdobyli dwa gole i wygrali 3:2. Bramki dla Gryfa 
zdobyli: S. Kowalski, M. Dapmc i D. Lisiecki.

Wydawać by się mogło, 
że rywalizacja  z zamykają-
cą rozgrywki drużyną Szczy-
piorniaka będzie wyjątkowo 
łatwa. Nic z tego, bo to go-
spodarze w pierwszej części 
zagrali lepiej i skuteczniej, 
dlatego wygrali pierwszą 
część jedną bramką. 

Tytani w drugiej poło-
wie musieli sięgnąć po drze-
miące jeszcze zapasy sił i 
pomysłów na grę. Powoli 

Luzińska drużyna wygrała 16 pojedynków, raz przegrała i 
2 razy zremisowała. Drużynę Wikędu prowadzi Maciej Pliński. 

Luzinianie w ostatnim pojedynku ligowym jesiennych roz-
grywek IV ligi na wyjeździe rozgromili drużynę Bytovii Bytów 
1:5. Bramki dla Wikędu zdobyli: po jednej - R. Siemaszko, S. 
Skurat, J. Krefft, a dwa gole strzelił K. Opłatkowski.

Na tych samych zawodach hali sportowej PZS nr 3 
w Wejherowie drużyna chłopców z Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 4 w Wejherowie zajęła szóste miejsce. 
Zespoły grały systemem każdy z każdym. 

Zawody wygrała drużyna z SMS Liceum Ogólno-
kształcące Marcina Gortata w Gdańsku.

Karatecy z wejherowskiego klubu spisali się znakomicie, 
a złoto wywalczyli: Emilia Mehring - kumite indywidualne 
białe i żółte pasy (-54 kg), Piotr Dłubek - kumite indywidu-
alne białe i żółte pasy chłopców 12 - 13 lat (-50 kg), Mar-
ta Pranga, Agata Ziemann, Maja Wenta - kata drużynowe 
dziewczyn 12 - 13 lat. Srebrny medal zdobyła Maja Wenta 
- kata indywidualne dziewczyn 10-11 lat, a brąz - Marta 
Pranga w kata indywidualnym 12 - 13 lat, Ilia Hraniuk - 
kumite indywidualne białe i żółte pasy chłopców 12-13 lat 
(-50 kg), Oskar Wenta - kumite indywidualne juniorów (+76 
kg), Barbara Brylowska, Agata Sobolewska, Emilia Mehring 
- kata drużynowe dziewczyn 12 - 13 lat.

Młodzi karatecy, trenowani przez Marię Pieper i Rudolfa 
Simenaka, rywalizowali m.in. dzięki wsparciu Klubu oraz 
Miasta Wejherowa. W zawodach wzięło udział ponad 420 
zawodników reprezentujących 23 kluby z czterech państw.

piłka nożna. Gryf 

Czwarte miejsce 
na półmetku

WKS Gryf  kontynuuje zwycięską passę, 
choć wejherowianom zdarzają się przykre 
wpadki, taka jak w Dzierzgoniu. Dzięki zwy-
cięstwom nasi piłkarze kończą jesienną turę 
rozgrywek ligowych na czwartej pozycji.

piłka ręczna. tytani 

Zdobyli olsztyn 
Tytani Wejherowo wykazali się wyjątko-

wym hartem i po ciężkiej walce z bardzo wy-
magającym przeciwnikiem na parkiecie w 
Olsztynie, wygrali z drużyną Szczypiorniaka 
Olsztyn 23:26. 

odzyskanie przewagę w roz-
grywaniu i też zaczęli sku-
tecznie strzelać na bramkę 
gości. Osiągnęli nieznaczną 
przewagę, którą utrzymali 
do końca meczu. Tytani po-
konali Szczypiorniaka 23:26. 

Wejherowianie zajmują 
teraz czwarte miejsce w ta-
beli I ligi. W kolejnej kolej-
ce wejherowianie pauzują, a 
następny mecz rozegrają już 
w nowym roku.

koszykówka. Licealiada

Dziewczyny górą
Dziewczęta z Powiatowego Zespołu 

Szkół nr 3 w Wejherowie zajęły trzecią 
lokatę w Finale Wojewódzkiej Licealiady 
w Koszu. 

piłka nożna. IV liga

Lider z Luzina
Liderem czwartej ligi RWS Investment Group po 

pierwszej części jest Wikęd Luzino. Wikęd zgroma-
dził aż 50 punktów i o 8 punktów wyprzedza Chojni-
czankę Chojnice.

karate wkF

osiem medali
Podczas VIII Grand Prix International w 

Karate WKF w Lęborku zawodnicy Klubu Sto-
warzyszenie Sportów Walki I Lekkiej Atletyki 
„Shotokan i LA” zdobyli osiem medali: trzy zło-
te, srebrny i cztery brązowe.


