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Ukazuje się od 2011 roku

Radosnego, pełnego światła
i miłości Bożego Narodzenia!

Naszym Czytelnikom, mieszkańcom Wejherowa i powiatu wejherowskiego
życzymy zdrowych, rodzinnych, wyjątkowych Świąt i odpoczynku od codziennych trosk. 

                                                                                       Redakcja „Pulsu Wejherowa”

Jak co roku, przed świętami Bożego Narodzenia Wejherowo rozświetliło się kolorowymi iluminacjami na rynku, na wielu innych ulicach oraz w Parku Miejskim. 
Mieszkańcy mogą głosować na Wejherowo w plebiscycie „Świeć z Energą” (str. 3). Świąteczne dekoracje pojawiły się w wielu miejscowościach powiatu wejherow-
skiego, gdzie dla mieszkańców przygotowano przedświąteczne wydarzenia (str. 10-11). W Wejherowie trwa Jarmark Bożonarodzeniowy (str. 6), który przyciąga 
małych i dużych wejherowian licznymi atrakcjami. Wejherowscy radni obradowali nad budżetem na 2022 rok (o projekcie piszemy na str. 2), podobnie jak radni po-
wiatu wejherowskiego (o tym w następnym „Pulsie”). Grudniowe rocznice były okazją do uczczenia pamięci ofiar tragedii w 1970 roku oraz stanu wojennego (str. 12). 

Fot. Leszek Spigarski
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MIASTO
Budżet miasta na 2022 rok

Dalszy rozwój wejherowa
Przed samorządem Wejherowa kolejny trudny rok budżetowy, który zostanie „do-

pięty”  dzięki pozyskanym  środkom  zewnętrznym i rozsądnym oszczędnościom.  Na 
sesji w dniu 21 grudnia br. Rada Miasta obradowała nad projektem budżetu Wejhe-
rowa na 2022 rok.

Pomimo narastają-
cych trudności, walczy-
my o to, aby zaspokoić 
potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców oraz pod-
nieść jakość życia i atrak-
cyjność naszego miasta. 
W dużej mierze będzie 
to możliwe dzięki pozy-
skanym przez nas dota-
cjom, zdobyciu różnych 
środków zewnętrznych.

krzysztof hildebrandt, 
prezydent wejherowa:

Najważniejsze zadania w 2022 roku 
Oświata  –  84,3 mln zł 
Kilka lat temu ze środków własnych miasto dopłacało do 

oświaty mniej niż 30% kosztów jej funkcjonowania, a w 2022 
roku dopłacimy ponad 50%! Będzie to największa w histo-
rii, ogromna kwota ponad 42 mln zł, mimo że powinniśmy 
te pieniądze otrzymać w subwencji oświatowej. Można dla 
zobrazowania i porównania powiedzieć, że to tak, jakbyśmy 
do oświaty dopłacili węzeł Zryw i to tylko w jednym roku.

Pomoc społeczna i rodzina  –  58 mln zł

Inwestycje  –  40,7 mln zł
Najważniejsze są zadania drogowe, które w 2022 roku bę-

dą stanowiły 44% ogólnej wartości inwestycji. Ponadto plan 
na rok 2022 obejmuje zadania z zakresu oświaty, sportu i 
rekreacji, mieszkalnictwa i ochrony środowiska.

• kontynuacja budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego 
• kontynuacja budowy połączenia drogowego ul. Suchar-

skiego z ul. Strzelecką 
• budowa ronda na ul. Staromłyńskiej
• bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remont dróg 

i chodników 
• wykup terenów pod drogi 
• budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych Cen-

trum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”  
• program „Dostępna szkoła”
• kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu spor-

towego z krytą pływalnią przy dawnym Zespole Szkół na nr 
3 na ul. Nanickiej

• monitoring i oświetlenie placu zabaw i boiska
• kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych
• Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, m.in.: zagospo-

darowanie podwórek, dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej, 
budowa ul. św. Anny wraz z parkingiem i przebudową ul. 
Parkowej

• wykonanie dokumentacji projektowych, m.in.: budo-
wa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej, przebudowa ul. 
Roszczynialskiego wraz ze zbiornikiem retencyjnym

Środki na inwestycje zostaną jeszcze znacząco zwiększone. 
Miasto ma już promesę na pozyskaną dotację w wysokości 
ponad 24 mln .W ciągu roku te środki zostaną wprowadzane 
do budżetu na jedną z najważniejszych i strategicznych in-
westycji dla Wejherowa, którą jest budowa  nowego odcinka 
ulicy Karnowskiego, łączącego rondo na ul. Przemysłowej ze 
skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6  i przebudową ul. 
Budowlanych.

 
Miasto będzie wspierało rozwój kultury, spor-

tu i zadania społeczne 
m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpra-

cę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń.

Chcę zwrócić uwagę na fakt, że bardzo dotkliwie od-
czuwamy negatywne ogólnokrajowe skutki gospodar-
cze, ekonomiczne i społeczne spowodowane polityką 
finansową. Po pierwsze, podobnie jak inne samorzą-
dy, Wejherowo boryka się z coraz większym niedofi-
nansowaniem oświaty z subwencji oświatowej, które 
osiągnęło rekordowe rozmiary. Po drugie, tracimy mi-
liony złotych wpływów z podatków w wyniku zmian w 
ustawie o podatku PIT. Samorządy nie uzyskały z tego 
tytułu pełnych rekompensat. Po trzecie, bardzo niepo-
koi nas kryzys w finansach spowodowanym wysoką in-
flacją. Po prostu zrobimy mniej za posiadane środki.

Są to czynniki zewnętrzne, niezależne od Prezyden-
ta i Rady Miasta, które oznaczają rezygnację z wielu ko-
niecznych i ważnych dla mieszkańców zadań. Niestety 
nie zmieniło się to, co już mówiłem w latach ubiegłych: 
czasy dla samorządów są ciężkie, a przyszłość niepew-
na i nieprzewidywalna. Dlatego budżet na rok 2022 zo-
stał przygotowany w sposób oszczędny i optymalny w 
opisanych okolicznościach.

W 2022 roku przeznaczymy na wydatki związane z 
inwestycjami prawie 41 mln zł, starając się utrzymać je 
na poziomie roku poprzedniego. Duża część środków 
na inwestycje pochodzi z dotacji - to co piąta złotów-
ka, czyli ponad 8,1 mln zł. W dalszym ciągu wspieramy 
się kredytami i emisją obligacji na tzw. wkład własny w 
inwestycjach, tak aby nie stracić dotacji zewnętrznych. 
Zadłużenie miasta pozostanie na umiarkowanym i bez-
piecznym poziomie. Jest ono adekwatne do realizowa-
nych w Wejherowie inwestycji rozwojowych, które będą 
służyły wszystkim mieszkańcom. Wskaźnik spłaty zobo-
wiązań z zadłużenia został zaplanowany w wysokości 
4,42 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,31%.

Kiedy Rada Miasta uchwalała budżet Wejherowa na 2022 rok, „Puls Wejherowa” był już przygotowany i wysyłany
do druku. Dlatego o ostatecznej decyzji radnych informujemy Czytelników na portalu społecznościowym:
    facebook.com/pulswejherowa

stanowisko klubu Radnych wolę wejherowo w sprawie bu-
dżetu na 2022 rok (fragmenty) 

(…) Polskie samorządy, również nasze miasto, stają przed 
ogromnymi, jeszcze większymi niż w latach ubiegłych trudnościa-
mi finansowymi spowodowanymi polityką ogólnokrajową. Ubytek 
dochodów Wejherowa z podatku PIT spowodowanych wejściem 
z życie Polskiego Ładu, wg metodologii  wyliczeń Związku Miast 
Polskich, wyniesie w 2022 roku ok. 13 mln zł. Otrzymana od rzą-
du rekompensata to 9,2 mln zł, a zatem w skali roku zabraknie ok. 
4 mln zł. Aż 10 razy więcej, bo 42 mln zł brakuje na utrzymanie 
oświaty, która jest zadaniem rządowym. Musimy z naszego budże-
tu dołożyć w przyszłym roku tę rekordową kwotę, stanowiącą po-
nad 50% kosztów utrzymania oświaty, aby szkoły w Wejherowie w 
ogóle mogły funkcjonować. Są to czynniki zewnętrzne, narastajcie 
od kilku lat, niezależne od Prezydenta i Rady Miasta, które skutkują 
rezygnacją z wielu koniecznych i ważnych dla mieszkańców zadań.

Złą sytuację dopełnia galopujący wzrost cen, gdyż za posiada-
ne środki po prostu mniej będziemy mogli zrobić dla mieszkań-
ców. Tym bardziej, że mechanizm przyznawania samorządowym 
dochodów z podatku PIT w przyszłym roku nie uwzględnia inflacji, 
tak ja to było dotychczas. W 2022 roku środki do gmin wpłyną na 
podstawie prognozy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów 
i nie zostaną zmienione, nawet jeśli wpływy z PIT będą większe z 
powodu inflacji.  W latach minionych te dochody rosły w ciągu ro-
ku. Nie mamy więc żadnej tarczy antyinflacyjnej.

Chcę podkreślić wyraźnie, że nie negujemy otrzymanych od rządu 
rekompensat ani dotacji inwestycyjnych, w szczególności ponad 24 
mln zł z Polskiego Ładu na budowę nowego odcinka ulicy Karnowskie-
go, łączącego rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze 
krajowej nr 6  i przebudową ul. Budowlanych. Za to wszystko dzięku-
jemy! Jednak to zdecydowanie za mało, rekompensaty nie pokrywają 
strat, co wykazaliśmy. Liczmy na to, że to się zmieni. Na pewno sytuację 
bardzo wydatnie poprawiłaby rządowa dotacja na budowę węzła Zryw 
z tunelem, o co władze  miasta kilkukrotnie wnioskowały.

W opisanych uwarunkowaniach wyrażamy uznanie dla Prezy-
denta Krzysztofa Hildebrandta i całego zespołu pracowników wej-
herowskiego samorządu za przygotowany bardzo ambitny plan 
inwestycji na rok 2022 i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 
miasta. (...)  W poczuciu odpowiedzialności za miasto radni Wolę 
Wejherowo będą głosowali za budżetem na rok 2022. Podkreślamy 
bardzo dobrą, już kilkuletnią współpracę z naszymi partnerami z 
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.  Apelujemy do wszystkich 
radnych o wspólne działanie. Jeśli już ktoś nie chce pomóc, to cho-
ciaż niech nie przeszkadza prezydentowi.

oświadczenie klubu Radnych platformy obywatelskiej  ws. 
projektu budżetu miasta wejherowa na 2022 r. (fragmenty).

(…) Projekt budżetu miasta Wejherowa na 2022 rok zabezpiecza 
funkcjonowanie wszystkich podstawowych dziedzin życia miasta 
(w tym znacząco niedofinansowanej przez rząd oświaty), przezna-
cza około 40 mln zł na inwestycje, umożliwia kontynuację bądź 
zakończenie wszystkich rozpoczętych zadań i projektów, pozwala 
na bezpłatne przejazdy autobusami MZK uczniom naszych podsta-
wówek. Proponowany budżet gwarantuje zarówno wsparcie dla 
rodzin, ale też kwestie budowy dróg, transportu, gospodarki ko-
munalnej, mieszkalnictwa, administracji, kultury oraz sportu. 

Czas jest niezmiennie trudny. Wzrasta ilość zadań nakładanych 
na samorządy przez administrację rządową bez zabezpieczenia ich 
pełnego finansowania przez władze krajowe. Tylko do samego dzia-
łu „Oświata” miasto Wejherowo dokłada w roku przyszłym rekordo-
wą kwotę około 40 mln zł! Nie bez znaczenia jest także fakt, iż wiele 
ostatnich regulacji prawnych zubożyło także dochody samorządów. 
Czynnikiem pogarszającym kondycję samorządów jest również trud-
niejsza niż przed laty sytuacja gospodarcza w kraju, by wspomnieć 
tylko o najwyższej od lat inflacji. Mimo spadku dochodów i utrzyma-
nia wysokiego choć odpowiedzialnego poziomu wydatków wierzy-
my, że w tym coraz trudniejszym dla samorządu czasie, będziemy 
wspólnie - wszyscy Radni wraz z Prezydentem Miasta, mądrze kształ-
tować ko rekty do tego budżetu na przestrzeni całego 2022 roku. Do 
tego niezbędna jest współpraca, którą deklarujemy.

Mając na względzie dobro miasta, dalsze ciągłe zadania inwesty-
cyjne, a także zabezpieczenie wszystkich dziedzin funkcjonowania 
Wejherowa - dla dobra mieszkańców, w poczuciu bardzo dobrej 
współpracy z naszymi partnerami koalicyjnymi z Klubu Radnych 
Wolę Wejherowo oraz Prezydentem Miasta, Klub Radnych Platfor-
my Obywatelskiej poprze zaproponowany przez Prezydenta Miasta 
projekt budżetu na 2022 rok.
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MIASTO

Wielki Deweloper sie-
dział przy choince szeroko 
rozparty pośrodku kanapy 
w wielkiej czapce Święte-
go Mikołaja. Wysoki bia-
ły golf wyglądał trochę jak 
broda. Było mu chyba zbyt 
ciepło, przez co sapał, a 
okrągłe policzki zrobiły się 
czerwone, więc cała facja-
ta Wielkiego Dewelopera 
wyglądała z grubsza jak u 
Dziadka Mroza, co prawda 
z taniej reklamy.

- Czy byliście grzeczni 
w tym roku? To się okaże 
jak dostaniecie prezenty 
... - zagadnął tajemniczo z 
przekąsem w głosie do sto-
jących na baczność przy 
kanapie Grubego Mecena-
sa, Sfarki, Orłowskiego i 
Bokserskiego, po czym do-
dał zwracając się do hejter-
skiej trójki: 

- Gruby Mecenas przeka-
zał wam już ode mnie, szyb-
ciej niż zwykle, bo na święta 
comiesięczne koperty z ka-
są za ataki i szkalowanie 
Burmistrza Mikołaja, ale 
to nie wszystko. 

Wszyscy spoglądali łap-
czywie na worek, który 
leżał obok Wielkiego De-
welopera. Ten trzymał ich 
jeszcze trochę w pokornej 
pozie i niepewności, bawiąc 
się tą chwilą, a następnie 
zwrócił się najpierw do 
Grubego Mecenasa:

- No chodź tu Grubciu. 
Zobaczymy, co też tobie 
przyniósł Święty Mikołaj...

opowiadania polityczne Dr. pulsa – odcinek 9

prezenty od wielkiego Dewelopera
Gruby podszedł ocho-

czo do pryncypała, a ten 
włożył rękę do wora i wy-
ciągając drewniane, dość 
duże pudełko, rzekł niskim 
i grubym głosem mającym 
naśladować Mikołaja:

- Masz tu piękną szka-
tułę na przechowywanie 
tej kasy z przekrętów, co 
byś już nie musiał jej ki-
trać w słoikach w ogrodzie, 
niczym zwykły rzezimie-
szek. Chodzisz przecież w 
marynarce i białej koszu-
li, to chyba zasługujesz na 
coś lepszego. Tylko dobrze 
ją ukryj jak już kasiorę tam  
załadujesz!

Na twarzy Grube-
go Mecenasa widać było 
niezadowolenie z niespo-
dziewanego prezentu albo 
z tego, że Wielki Deweloper 
o takich tajemnicach mówi 
przy trójce zwykłych inter-
netowych wyrobników, ale 
Gruby jak zwykle się tylko 
skłonił, podziękował i wró-
cił na swoje miejsce.  

- Teraz czas na Sfarkę - 
powiedział Wielki Dewelo-
per, a ten aż podskoczył z 
radości bliżej kanapy - Mi-
kołaj przyniósł tobie tę ład-
niutką... chusteczkę. 

Wielki wyciągnął z wo-
ra dużą bawełnianą różo-
wą chusteczkę w finezyjne 
wzorki z wyhaftowanym w 
rogu znakiem BS. Wręcza-
jąc ją Sfarce, który stał jak 
wryty z rozdziawioną bu-
zią, rzekł: 

- Ciągle mi się tak żalisz 
i wypłakujesz w rękaw, że 
za mało tobie płacę za hej-
towanie Burmistrza i nie 
masz za co żyć, więc te-
raz będziesz mógł przynaj-
mniej kulturalnie wytrzeć 
sobie oczki i nosek, a nie w 
ten zafajdany rękaw. 

Nie zwracając uwagi na 
stojącego dalej w bezruchu 
jak kołek Sfarkę, Wielki 
Deweloper zwrócił się do 
Bokserskiego:

- A to Święty Mikołaj zo-
stawił dla ciebie!

- Piż…dżama...? W ... pa-
ski?- wolno z niedowierza-
niem zapytał Bokserski

- Nie, to nowy modny 
więzienny pasiak! Może 
się tobie przydać - odparł 
jak gdyby nic Wielki De-
weloper. Bokserski wracał 
powoli na swoje miejsce 
kręcąc z niedowierzaniem 
głową. Sfarko już tam stał 
ze wzrokiem wlepionym w 
podłogę. Trochę to trwało 
i Orłowski zaczął się nie-
cierpliwić. A może Dziadek 
Mróz o nim zapomniał?

- A ja? - zapytał nie-
śmiało.

- A dla ciebie mam gu-
stowną skórzaną żółtą 
teczkę. Będziesz tam mógł 
trzymać swoje papiery, 
znaczy no te …dokumenty.

Cała czwórka stała te-
raz wyraźnie zaskoczona i 
skonfundowana z otrzyma-
nia osobliwych prezentów. 
Wieki Deweloper właśnie 
na to czekał. Z premedyta-
cją wyczekał jeszcze minutę 
i patrząc im się po kolei w 
oczy, rzekł mocno i wyraź-
nie wypowiadając słowa:

- A zasłużyliście na inne 
prezenty, co? Jak obalimy 
Burmistrza Mikołaja i w 
końcu  będę mógł na moich 
hektarach nad rzeką wybu-
dować bloki, to i prezenty 
będą. Wpierw musicie się 
bardziej starać, kłamać, 
szczuć i go w końcu zała-
twić. Tyle mam wam do po-
wiedzenia, zrozumiano?

Zapadła cisza. Atmos-
fera przestała być świą-
teczna. Czapka na głowie 
Wielkiego Dewelopera nie 
wyglądała już  mikołajowo, 
a raczej cyrkowo. Raptem 
o tym, że jednak są świę-
ta przypomniał szarobiały 
kot, który od początku sie-
dział koło choinki i czujnie 
się przypatrywał. Jak to w 
święta bywa, przemówił do 
nich ludzkim głosem:

- Jak tak was słucham, 
nie pierwszy zresztą raz, 
to chyba zaraz zwróci mi 
się ta sucha karma, co ją 
rano zjadłem. Przemawia 
przez was ludzka niena-
wiść, pazerność, fałsz i ob-
łuda. My, zwierzęta, nie 
zachowujemy się tak pod-
le i obrzydliwie. Przemy-
ślcie sobie wasze uczynki 
i zmieńcie życie, bo dopie-
ro za rok sobie znów poga-
damy. No chyba, że tu nie 
wytrzymam dłużej i sobie 
pójdę do dobrych ludzi. Ta-
cy jeszcze są.

Ciąg dalszy nastąpi….

Dr Puls 

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

Źródło: pixabay.pl

jest ślizgawka i łyżwy do wypożyczenia

zadaszone lodowisko już działa
Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą korzystać z zadaszonego 

lodowiska przy wejherowskiej „Ósemce” przy ul. Nanickiej. W 
wypożyczalni czekają zaostrzone łyżwy, kaski ochronne oraz 
chodziki dla początkujących. Przy lodowisku funkcjonuje także 
szatnia oraz punkt ostrzenia łyżew.

Bilet wstępu na godzinę jazdy na łyżwach kosztuje 10 zł, a 
ulgowy - 6 zł.  Posiadacze Karty Mieszkańca zapłacą mniej, bo: 
8 zł i 4 zł. Bilet ulgowy w ferie będzie kosztował 4 zł. 

Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 
9-15 (szkoły), a po południu od godz. 15.50 do 21.00.

Więcej informacji: www.zrs-wejherowo.pl oraz pod nr tel. 
58 73-86-304

Regionalny etap plebiscytu, wyłoni 16 mistrzów wo-
jewódzkich. Szesnastka laureatów otrzyma w nagrodę 
sprzęty o wartości 10 000 zł, z przeznaczeniem na cele cha-
rytatywne w swoim mieście. 

Runda finałowa wystartuje 14 stycznia, a zwycięzcę 
ogólnopolskiego poznamy 25 stycznia.

Miasto, które zostanie Świetlną Stolicą Polski otrzyma 
tytuł i dodatkowe nagrody: łącznie do osób potrzebujących i 
instytucji pomocowych ze zwycięskiego miasta trafi sprzęt o 
wartości aż 50 000 zł. 

Plebiscytowi towarzyszy konkurs dla amatorów świątecz-
nej fotografii, z 79 atrakcyjnymi nagrodami o łącznej warto-
ści 30 tys. zł. Fotografuj i zdobywaj nagrody. 

Zachęcamy do głosowania na Wejherowo!

akcja „Świeć z energą”

zagłosuj na 
wejherowo

Do 11 stycznia 2022 r. można bezpłatnie za-
głosować na Wejherowo w XIII edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Świeć się z Energą”. 
Najpierw jednak trzeba zarejestrować się na 
platformie plebiscytowej. Można tam wejść 
przez adres: SwiecSie.pl.

Fot. Leszek Spigarski
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Na konkurs zorganizo-
wany przez Wejherowską 
Wspólnotę Pokoleń przy 
współpracy z Konfederacją 
Orderu Świętego Stanisła-
wa. wpłynęło około 400 prac, 
w tym 60 z Wejherowa. 

Wyróżnienia na szczeblu 
ogólnopolskim otrzymali: 
• w kategorii prac plastycz-
nych: Nina Deik, Marta 
Niedbała i Weronika Kal-
kowska ze SP Sióstr Zmar-
twychwstanek oraz Natalia 
Chmielewska, Martyna 
Mufel, Miłosz Kumer i 
Kacper Mrzygłocki ze SP 
nr 11 m. Teodora Bolduana  
• w kategorii literackiej: 
Julia Kaczykowska ze SP 
Sióstr Zmartwychwstanek 
za pracę pt. „Nasz Stefek”. 

Prezes Wejherowskiej 
Wspólnoty Pokoleń Hen-
ryk Jarosz podziękował 
dyrektorkom szkół s. Mar-
lenie Wilmańskiej i Wio-
lecie Podolskiej za udział 
w konkursie. Podziękowa-
nia otrzymały też nauczy-
cielki: Iwona Brzezińska, 
Agata Wojtkiewicz, Dag-
mara Ostrowska, Agata 
Wojtkiewicz, Małgorzata 
Rompca, Sylwia Klam-
rowska i Justyna Bunka.

Gratulacje laureatom  
konkursu oraz ich nauczy-
cielom-opiekunom złożyli 

W Domu Jana Pawła II przy kościele Trójcy Świętej w Wejhero-
wie wręczono nagrody laureatom konkursu plastyczno-literac-
kiego „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - darem 
dla Kościoła i Ojczyzny”.

również: doradca Prezyden-
ta RP i wicemarszałek Sej-
miku Pomorskiego - Piotr 
Karczewski, Mistrz Kon-
federacji Orderu św. Stani-
sława Stefan Kukowski, 
starosta Gabriela Li-
sius, zastępca prezydenta 
Wejherowa - Arkadiusz 
Kraszkiewicz, dr Arka-
diusz Kazański z Insty-

prymas stefan wyszyński w oczach dzieci

konkurs rozstrzygnięty

tutu Pamięci Narodowej w 
Gdańsku, a także gospodarz 
Domu Jana Pawła II ks. 
prałat Tadeusz Reszka. 

Osobom, które udzieliły 
wsparcia przy organizacji 
konkursu, Stefan Kukow-
ski wręczył Medale Roku ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
i Medale Konfederacji Orde-
ru św. Stanisława.

   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 elek-
troniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicz-
nych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

Fot. Starostwo w Wejherowie

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w wejherowie będzie nieczynny 24 
grudnia 2021 r. (wigilia). Dyżur w godzinach od 7:30 
do 13:00 pełnić będą w budynku Urzędu przy ul. 12 
Marca 195 pracownicy kancelarii ogólnej, wydziału 
spraw obywatelskich, Urzędu stanu cywilnego.

w wigilię Urząd Miejski 
będzie nieczynny

Podstawa prawna to: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
roku – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) w związku z § 
9 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Zarządzenie nr 
251/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w 
sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku.

archiwalne wydania  „pulsu”
i bieżące materiały 

znajdziesz na stronie:
www.pulswejherowa.pl

Jak co roku spotykamy 
się w ogrodach Pałacu Prze-
bendowskich w parku. Cze-
kają nas, poza inscenizacją 
pokłonu Mędrców, również 
inne atrakcje. 

Cieszymy się niezmier-
nie, że po raz kolejny odwie-
dzi nas zespół góralski 
Równica z Ustronia. Przy 
wtórze kapeli rozpocznie-
my nasze wydarzenie, a na 
zakończenie odbędzie się  
koncert całego zespołu w 
Kolegiacie wejherowskiej. 

Podziękowania za długo-
letnią współpracę należą się 
księdzu proboszczowi Ta-
deuszowi Reszce. Warto 
podziękować za wieloletnią 
współpracę Wejherowskie-
mu Centrum Kultury oraz 
Muzeum Piśmiennictwa w 
Wejherowie, jak i władzom 
samorządowym. 

Na uczestników czeka-
ją - jak zawsze - korony i 
śpiewniki. Będzie też go-
rąca herbata. Staramy się 

w Święto trzech króli 6 stycznia

orszak znowu na żywo
i znów z góralami

Po rocznej przerwie, Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy 
powraca z propozycją dla mieszkańców Wejherowa i powiatu 
wejherowskiego. 6 stycznia 2022 r. ulicami Wejherowa przejdzie 
Orszak Trzech Króli. 

oczywiście zachować ob-
ostrzenia pandemiczne. 

Wydarzenie kończymy w 
kolegiacie, więc obowiąz-
kowo zabieramy maseczki. 
Istnieją też limity 30 pro-
cent zajętych miejsc dla 
osób niezaszczepionych w 

świątyni.
W imieniu własnym i or-

ganizatorów serdecznie za-
praszam.

Wojciech Rybakowski
Mecenasem wydarzenia  

jest Zarząd Portu Morskie-
go w Gdyni.

Orszak Trzech Króli w Wejherowie w 2019 roku.
Fot. Leszek Spigarski
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Z około tysiąca uczestni-
ków szkolnych, gminnych 
i powiatowych eliminacji 
konkursu Méster Bëlnégò 
Czëtaniô, w finale w pięciu 
kategoriach wiekowych ry-
walizowało ponad sto osób. 
Oceniały ich dwie komisje 
w składzie: Danuta Pioch, 
Wanda Lew-Kiedrowska, 
dyrektor MPiMKP Tomasz 
Fopke, Agata Grenwald, 
Roman Drzeżdżon i Ma-
teusz Klebba.

Uczniowie klas 1-3 czytali 
wiersze Ewy Warmowskiej. 
Najlepiej poradziła sobie 
z tym Julia Dułak, dru-
gie miejsce zajęła Milena 
Witos, trzecie Marcelina 
Pawelczyk. Wyróżnione 
zostały: Natalia Świą-
tek-Brzezińska, Natalia 
Urbowska, Łucja Tut-
kowska, Maja Peplińska 
i Tymoteusz Höhn.

Uczniowie kl. 4-6 mierzy-
li się z fragmentami książki 
Romana Drzeżdżona „Ma-
riolka i ji przigòdë". Pierw-
sze miejsce zajęła Nicole 
Piątek, drugie Jarosław 
Bisewski, a trzecie Zofia 
Drewczyńska. Wyróżnie-
nia otrzymały: Agata Bosz-
ke, Michalina Marcińska 
i Amelia Steinka.

Na młodzież z klas 7-8 
czekały fragmenty Kubusia 
Puchatka w tłumaczeniu 
Bożeny Ugowskiej. Najlep-
si to: Aniela Makurat (1 
m.), Adam Szmaglik (2 
m.) i Nikodem Bladowski 
(3 m.). Wyróżnieni: Korne-
lia Garstka, Gabriela Kę-
dzia i Michał Moga.

Uczniowie szkół ponad-
podstawowych czytali utwór 
F. Ceynowy „Rozmòwa 
Pòlôcha z Kaszëbą”. Naj-
lepsza była Marta Kujach, 
druga Nikola Bronk, a 
trzeci Kacper Krzebiet-
ke. Wyróżnienia otrzymali: 
Oliwia Paczoska, Szcze-
pan Makurat i Natalia 
Świątek-Brzezińska.

Pierwsze miejsce i 1000 
zł (ufundowane przez fir-

po kaszubsku w Muzeum piMk-p

Mistrzowie czytania
Przedstawiciele 11 powiatów z całych Kaszub (i nie tylko) przy-

jechali 10 grudnia do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie, aby pięknie czytać po kaszubsku.

mę Rotor) w kategorii do-
rosłych zajęła Iwona 
Makurat, drugie miejsce 
(700 zł) Paweł Wittbrodt, 
a trzecie (400 zł) Janina 
Mielewczyk. Wyróżnieni 
to: Szymon Heland, Bru-
non Król i Anna Cupa.

Koordynatorem konkur-
su z ramienia MPiMKP był 
Dariusz Majkowski.

Nagrody ufundowali: 
MPiMKP w Wejherowie, 
Wydawnictwo ZK-P, Rotor 
sp. z o.o., Wëdôwizna Maj-
kowsczi, Genowefa Słowi, 
Tomasz Fopke, Kaszubskie 
Forum Kultury w Gdyni, 
Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie, Muzeum Ka-
szubskie w Kartuzach i 
Urząd Miasta Bytowa.

Medal nadaje się za szczególne zasługi w 
aktywnym propagowaniu idei Prymasa Ty-
siąclecia w obszarze kultury, szczególnie w 
roku 2021, ustanowionym przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej - Rokiem kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

Medal Roku dla starosty 
wejherowskiego

Julia Dułak - laureatka I miejsca w najmłodszej 
grupie, odbiera dyplom od Starosty Gabrieli Lisius.

Gabriela Lisius
starosta wejherowski
– Bardzo się cieszę, że zainteresowanie kaszubszczyzną z 

roku na rok jest coraz większe, szczególnie wśród dzieci, które 
bardzo chętnie uczą się tego języka. Składam serdeczne po-
dziękowania wszystkim uczestnikom za wkład pracy i trud 
włożony w przygotowanie się do konkursu oraz nauczycielom 
za zachęcenie dzieci i młodzieży do rozbudzania ciekawości 
historią lokalną, kulturą Kaszub, a w szczególności za moty-
wowanie do nauki języka kaszubskiego.

Fot. Leszek Spigarski

Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius została wyróżniona 
Medalem Roku Bł. Stefana Wy-
szyńskiego. Odznaczenie wrę-
czył Stefan Kukowski – Wielki 
Mistrz Konfederacji Orderu 
Świętego Stanisława.

koncert i promocja albumu

Muzyka kaszub

Autorką wydawnictwa 
„Spotkania z muzyką Ka-
szub” (2002-2020) jest dr 
hab. Witosława Fran-
kowska, pracownik nauko-
wy Akademii Muzycznej w 
Gdańsku, inicjatorka i orga-
nizatorka cyklu koncertów.

- Sądzę, że udało się za-
prezentować różne oblicza 
muzyki Kaszub, począwszy 
od muzyki ludowej poprzez 
muzykę inspirowaną tutej-
szym folklorem, językiem 
kaszubskim po współcze-
sną twórczość – mówi dr 
Witosława Frankowska.

- Ważnym elementem 
działalności naszej instytu-
cji jest publiczna prezenta-
cja opracowanych zasobów 
muzealnych. Cykl „Spotka-
nia z muzyką Kaszub” zy-
skał duże uznanie wśród 
społeczności Pomorza - mó-
wi Tomasz Fopke, dyrek-
tor Muzeum PiMKP.

W imieniu Zarządu Po-
wiatu Wicestarosta Ja-
cek Thiel pogratulował W. 
Frankowskiej i podziękował 
za organizowanie spotkań z 
muzyką Kaszub.

69 koncertów w ciągu 19 lat – tak wygląda w liczbach cykl 
„Spotkania z Muzyka Kaszub”, realizowany w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ten cykl 
doczekał się monograficznego albumu, którego promocja odbyła 
się w ostatnią niedzielę w pałacu.

Promocję albumu poprzedził koncert pieśni dziecięcych 
Cezarego Paciorka (muzyka) i Tomasza Fopke (sło-
wa) pt. „Mieszkô mëszka w Borzëszkach”. Dziecięcy ze-
spół do występu przygotowała dr Aleksandra Janus. 

Fot. Leszek Spigarski
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Jarmark czynny jest w godz. 12-19, a na odwiedzających czeka 19 stoisk z ofertą świą-
tecznych dekoracji i pomysłów na prezenty dla bliskich. 

- Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejherowie to wyjątkowe wydarzenie, które wprowadza 
nas w przedświąteczny klimat - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - 
Jarmark to niepowtarzalna okazja, aby na straganach znaleźć coś dla siebie. 

Na jarmarku nie brakuje specjałów z różnych regionów Polski i świata. Zapachy wabią już 
z daleka wszystkich smakoszy. Najmłodsi mogą korzystać z bezpłatnych przejażdżek prze-
pięknie oświetloną świąteczną karuzelą. Dla amatorów łyżwiarstwa otwarte jest bezpłatne 
lodowisko. Ta plenerowa atrakcja zawsze cieszy się dużą popularnością wśród wejherowian.

ostatnie dni jarmarku
Jeszcze tylko dziś i jutro można odwiedzić na wejherowskim 

rynku stoiska Jarmarku Bożonarodzeniowego. Stragany z ozdo-
bami, upominkami i smakołykami, ale również lodowisko i ka-
ruzela wenecka będą czynne do czwartku 23 grudnia. 

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowaFot. Leszek Spigarski

Ż Y C Z E N I A
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Ż Y C Z E N I A

Uczestnicy rywalizowali w konkursie w kilku kategoriach: kartka świąteczna: praca plastyczna i grafika komputero-
wa, szopka oraz praca literacka z podziałem na prozę i poezję. Konkurs, którego organizatorem jest Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem.

Nagrody wręczył i uczestnikom oraz organizatorom podziękował wicestarosta Jacek Thiel.

konkurs „Gwiazdka tuż, tuż...”
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość wręczenia na-

gród laureatom konkursu plastyczno-literackiego „Gwiazdka tuż, tuż…”. Zaprezentowano 
też piękne prace uzdolnionych dzieci z całego powiatu wejherowskiego.

Na zdjęciach część nagrodzonych uczniów.  Więcej zdjęć na: www.facebook.com/powiatwejherowski
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prezenty dla małych mieszkańców wsi

Mikołaj przyjechał
ze strażakami

Najmłodsi mieszkań-
cy gminy otrzymali słodkie 
upominki od św. Mikołaja, 
który w niedzielne popołu-
dnie zawitał do różnych wsi.

Gminna Instytucja Kul-
tury i Biblioteka we współ-
pracy z jednostkami OSP 
oraz lokalnym teatrem 
przygotowała 5 zespołów ze 
Świętym Mikołajem, elfami 
i aniołami. 

W towarzystwie wozów 
strażackich i muzyki, śpie-
wając kolędy i słuchując 
wierszyków dzieci, ekipy 
św. Mikołaja dzieliły się 
z mieszkańcami radością, 
odwiedzając ponad 24 so-
łectwa i wręczając 3000 
darmowych paczek z słod-
kościami i upominkiem.

Tydzień później w Świe-
tlinie (gmina Łęczyce) 
odbył się 5-kilometrowy 
Marsz Nordic Walking „W 
drogę z Mikołajem”. Dla 
uczestników przygotowa-
no atrakcyjne nagrody. Nic 
dziwnego, że zaintereso-
wanie było bardzo duże, a 
wszyscy świetnie się bawili.

5 grudnia w gminie Łęczyce po raz drugi odbył się Wielki Mikołaj-
kowy Spacer. Mikołaj przyjechał prawdziwym strażackim wozem.

Spotkanie było także okazją do rozmowy o dalszej 
współpracy i złożenia sobie życzeń świątecznych i nowo-
rocznych. Prezes Zarządu Oddziału ZKP Mirosław Gaff-
ka podziękował wszystkim za aktywność i zaangażowanie 
na rzecz społeczności kaszubskiej oraz złożył wszystkim 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia i szczęśliwego Nowego Roku.

Prezydenta Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że dzia-
łacze ZKP tworzą wspólną rodzinę kaszubską, która przy-
ciąga mieszkańców Wejherowa. Prezydent złożył członkom 
organizacji życzenia świąteczne, podobnie jak obecna na 
spotkaniu starosta wejherowski Gabriela Lisius.

W uroczystości uczestniczyli także: zastępca prezyden-
ta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz i sekretarz mia-
sta Bogusław Suwara.

w zrzeszeniu kaszubsko-pomorskim

jak w rodzinie
W siedzibie wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-

-Pomorskiego w świątecznej atmosferze spotkali się zrzeszeńcy 
oraz przedstawiciele władz Wejherowa i powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy, by były radosne i spokojne. 

Wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń,  

dużo zdrowia, a także wielu sukcesów 

w nadchodzącym 2022 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce   Wójt Gminy Łęczyce 

Tomasz Białobrzeski                    Piotr Wittbrodt 

Na terenie Muzeum Sportu Wiejskiego LZS w Luzinie odbyły się 
kolejne zajęcia dla luzińskiej grupy Aktywny Senior LZS. 

Tym razem sportowcy seniorzy wraz z opiekunem Jolantą Radecką, zorganizowali 
warsztaty świąteczne. Efektem spotkania były ozdoby Bożonarodzeniowe.

warsztaty dla aktywnych seniorek

Nie tylko na choinkę
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Niech Święta 
 Bożego Narodzenia

będą dla wszystkich
spokojnym i radosnym czasem

spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół,
a nadchodzący Nowy Rok obfituje w zdrowie

oraz będzie pomyślny w realizacji zamierzonych celów 
 i życiowych planów.

 
 

        
Przewodniczący 

Rady Gminy Luzino
Bartłomiej Formela

Wójt
Gminy Luzino

Jarosław Wejer

Boże Narodzenie 2021

Ż Y C Z E N I A

Do inicjatywy przyłączy-
ły się także podmioty, któ-
re współpracują z Urzędem 
Gminy Wejherowo. 

Zebrano dużą ilość pro-
duktów żywnościowych, 
ubrań, zabawek i środków 
finansowych. Wszystkie 
dary zostały zapakowane 
wspólnie przez pracowni-
ków i przekazane potrze-
bującej rodzinie w czasie  
Weekendu  Cudów, w dniach 
11-12 grudnia br.

Pomaganie jest takie 
proste i daje tyle radości 
zarówno obdarowanemu, 
jak i darczyńcy.

Na zdjęciu: pracow-
nicy Urzędu Gminy Wej-
herowo zmienili się w 
św. Mikołajów.

szlachetna paczka od Urzędu Gminy wejherowo

Żeby Święta dla wszystkich były piękne
Czas Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej radosnych, kolorowych okresów w ciągu roku. Niestety, nie 

wszyscy mogą cieszyć się ze świąt. Jest wiele rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, które wymagają po-
mocy. Dlatego pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo wraz z Wójtem postanowili włączyć się do akcji Szlachet-
na Paczka, by uczynić czyjeś Święta piękniejszymi. 

W spotkaniu wziął udział 
wójt Gminy Wejherowo- 
Przemysław Kiedrowski, 
sekretarz gminy - Małgo-
rzata Niemirska-Thiel 
oraz proboszcz miejscowej 
parafii - Wojciech Niem-
czyk. Najstarsi przybyli se-
niorzy otrzymali z rąk wójta 
upominki i kwiaty. 

Spotkanie odbyło się w 
serdecznej atmosferze i 
było okazją do integracji i 
wspólnej zabawy. Nie za-
brakło okazji do wspólnego  
śpiewania i tańca.

Jak co roku w okre-
sie przedświątecz-
nym odbył się Dzień 
Seniora w Kąpinie, 
zorganizowany przez 
sołtys Grażynę Baran 
i Radę Sołecką.

seniorzy
spotkali się 
w kąpinie



10

www.pulswejherowa.pl22 grudnia 2021
O G Ł O S Z E N I E 



11

redakcja@pulswejherowa.pl 22  grudnia 2021

KULTURA

Pandemia stworzyła 
nową rzeczywistość. Spo-
wodowała znaczny wzrost 
zainteresowania dostępem 
do kultury w formie onli-
ne. Między innymi z tego 
powodu powołano do życia 
projekt „Konwersja cyfro-
wa domów kultury”, finan-
sowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
działania 3.2 „Innowacyj-
ne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” III 
Osi Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. 

W ramach projektu ogło-
szono konkurs grantowy. 
Jednym z jego laureatów 
zostało Wejherowskie Cen-
trum Kultury. Pozyskane 
środki pozwolą zrealizo-
wać w Wejherowie projekt 
„WCK wirtualnie”. Zakła-
da on stworzenie unikalnej 
ścieżki edukacyjnej „Wirtu-
alna Galeria WCK”.  Będzie 
ona  zawierała przekaz kul-
tury w oparciu o materiały 
i środki wykonane za po-
mocą dostępnych narzędzi 
cyfrowych i technicznych 
dostosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 
zakup sprzętu oraz szkole-
nie pracowników. 

- To niezwykle ważny 
projekt. Umożliwi nam on 
- w sytuacji, gdyby pan-
demia wymusiła ponowne 

Wejherowskie Centrum Kultury zostało beneficjentem kon-
wersji cyfrowej domów kultury. Dzięki niej możliwe będzie zre-
alizowanie wyjątkowego projektu „WCK wirtualnie”. 

konwersja cyfrowa domów kultury 

wck wirtualnie

zamknięcie instytucji kul-
tury – dostęp do widzów. 
Widzom zaś pozwoli na za-
poznanie się z wystawami 
prezentowanymi w naszej 
galerii. Olbrzymie zainte-
resowanie naszą wirtualną 
wystawą Józefa Wilkonia 
pokazało, że tego typu re-
alizacje nie są próżnym 
trudem! Wręcz przeciwnie 
- spotykają się z niezwykle 
ciepłym przyjęciem widzów 
- mówi Anna Pobłocka, 
kierownik działu projek-
tów Wejherowskiego Cen-
trum Kultury.  

Kilka kliknięć wystar-
czy do przeniesienia się 
- bez wychodzenia z domu - 
do galerii Filharmonii Ka-
szubskiej. Prezentowane w 
niej wystawy są różnorodne 
i regularnie się zmieniają. 

W ostatnich latach od-
wiedzający mogli podziwiać 

prace: Jerzego Dudy-Gra-
cza, Edwarda Dwurnika, 
Zdzisława Beksińskiego, 
czy …Salvadora Dalego.

- Nasze wystawy bu-
dzą spore zainteresowanie. 
Otrzymujemy wiadomości 
od widzów z różnych zakąt-
ków Polski, którzy wyraża-
ją uznanie, ale i ubolewają, 
że nie mogą wybrać się do 
nas. Bardzo nas cieszy, że 
teraz będą mieli możliwość 
wybrać się do naszej galerii 
choćby w formie wirtualnej 
- podkreśla Adam Szulc, 
odpowiedzialny za promo-
cję Wejherowskiego Cen-
trum Kultury.

Celem projektu „Kon-
wersja cyfrowa domów 
kultury” jest wyposażenie 
samorządowych instytu-
cji kultury w kompetencje 
niezbędne do prowadzenia 
i rozwijania działań w za-
kresie edukacji kulturalnej 
oraz animowania działań 
kulturalnych wśród spo-
łeczności lokalnej. Odby-
wać się ono będzie poprzez 
kompleksowe szkolenia, 
a także związane z nimi 
doposażenie w niezbędny 
sprzęt. Program pozwoli na 
zbudowanie sieci nowocze-
śnie działających Domów 
Kultury, które wykorzysta-
ją narzędzia cyfrowe w spo-
sób celowy i efektywny dla 
rozwoju edukacji i animacji 
kultury oraz współpracy ze 
społecznością lokalną.

Projekt realizowany bę-
dzie do 30 czerwca 2022 r.

Prezentowane prace wykonane są w 
stali, mosiądzu, brązie, aluminium oraz 
w cemencie syntetycznym. Wystawę moż-
na zwiedzać do końca stycznia przyszłe-
go roku, a wstęp jest wolny. Jak napisała 
kuratorka wystawy, Grażyna Tomaszew-
ska-Sobko: „Chcąc zdefiniować charakter 
twórczości Romana Fryczyńskiego, można 
powiedzieć o jego rzeźbach, że analizują 
proces przenikania świata abstrakcji orga-
nicznej zawartej na płaszczyźnie ze świa-
tem trójwymiaru. Nieodłączną inspiracją 
artysty jest ciało, z jego sensualnością, ale 
też nieuchronnością przemijania. […] Do-
świadczenie w stosowaniu nowatorskich 
rozwiązań materiałowych, w połączeniu z 
tradycyjnymi metodami odlewów i obróbki 
metali, daje artyście ogromne możliwości 
twórczej ekspresji”.

Roman Fryczyński to urodzony i 
zamieszkały w Wejherowie absolwent 
poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Jego artystyczne motto brzmi: „Znajduję 
się nieustannie w drodze, w poszukiwa-
niu szlachetności formy”.

Prace artysty mogliśmy oglądać w 
Wejherowie, m.in. w ramach Spichlerza 
Sztuki w 2012 i 2013 r. oraz na wystawie 
zbiorowej w WCK w 2014 roku.       jpp

Gdyńska wystawa wejherowskiego artysty

po prostu „Rzeźba” 
W Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego (pl. Grunwaldzki 2) 

odbył się, kilkakrotnie odkładany ze względu na pandemię, wer-
nisaż wystawy obiektów rzeźbiarskich Romana Fryczyńskiego pt. 
„Rzeźba”. Artysta jest wejherowianinem.

Plakat wystawy autorstwa Romana 
Fryczyńskiego.Dołącz do nas na:   facebook.com/pulswejherowa

promocja książki M. jelińskiego

wejherowski tenis

Fot. Leszek Spigarski

W książce, oprócz opisu turniejów teni-
sowych, znalazł się wykaz znanych osób, 
które bywały na wejherowskich kortach. 
Publikacja zawiera m.in. nieznane dotąd 
informacje oraz niepublikowane wcze-
śniej zdjęcia. Gratulacje autorowi z oka-
zji wydania tej cennej publikacji złożyli: 
zastępca prezydenta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz, wicestarosta Ja-
cek Thiel oraz Piotr Schmandt - w 
imieniu dyrektora Muzeum PiMKP.

Książka ukazała się w Wydawnictwie 
Beata-Żmuda-Trzebiatowska BiT dzięki 
mecenatowi Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa. Patronat nad publikacją objął Pol-
ski Związek Tenisowy. 

W Muzeum Pismiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej odbyła się promocja 
książki Michała Jelińskiego 
(na zdjęciu obok) pt. „Historia 
wejherowskiego tenisa”. 

Książka dostępna jest na kortach teniso-
wych w Wejherowie, w wejherowskich księ-
garniach i w internecie. 

Szerzej o tym wydawnictwie pisaliśmy w 
listopadowym wydaniu „Pulsu” (nr 21/257).

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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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

- W 40 rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego w 
Polsce uczciliśmy pamięć 
o ludziach, którzy wtedy 
ucierpieli - mówi Jan Wo-
jewski. - Nigdy nie można 
zapomnieć wszystkich ofiar 
i poszkodowanych - więzio-
nych, represjonowanych 
i zamordowanych przez 
komunistów. Nie można 
zapomnieć o tym, że komu-
nistyczni zbrodniarze do 
dnia dzisiejszego nie zosta-
li rozliczeni i osądzeni.

W krótkiej uroczystości 
wzięli udział Adam Ro-
siński - przywódca straj-
kowy PKS Wejherowo z 
roku 1980, 1981, inter-
nowany w Strzebielinku, 
Mieczysław Selin - przy-
wódca strajkowy w za-
kładzie Radmor Gdynia, 
Benon Etmański - uczest-
nik strajków w Stoczni 
Gdynia oraz Bożena i Jan 
Wojewscy, wejherowscy 
nauczyciele, działacze Soli-

O północy z 12 na 13 grudnia 2021 grupa kombatantów „Solidar-
ności” zapaliła znicze i złożyła kwiaty pod tablicą NSZZ Solidar-
ność w Wejherowie, na tyłach kościoła pw. Trójcy Świętej.

darności w oświacie, repre-
sjonowani po ogłoszeniu 
stanu wojennego. 

Warto dodać, że w Domu 
Jana Pawła II przy wejhe-
rowskiej Kolegiacie czynna 
jest wystawa związaną z 

40 lat temu rozpoczął się stan wojenny

kwiaty i znicze pod tablicą 
„solidarności”

rocznicą stanu wojennego, 
a także rocznicą tragicz-
nych wydarzeń w Grudniu 
1970 roku. Wystawę przy-
gotowało Stowarzyszenie 
„Wejherowska Wspólnota 
Pokoleń”.

Przedstawiciele władz 
powiatu, miasta, byli dzia-
łacze „Solidarności” oraz 
młodzież złożyli kwiaty i 
zapalili znicze na grobach 
ofiar tragicznych wydarzeń 
w grudniu 1970 roku.

Zbigniew Nastały i Ma-
rian Wójcik ponieśli śmierć 
17 grudnia 1970 r. (tzw. 

oddali hołd ofiarom Grudnia 1970

Uroczystość przy grobach
17 grudnia, w 51. rocznicę tragicznej śmierci dwóch wejhe-

rowskich robotników - Zbigniewa Nastałego (17 lat) i Mariana 
Wójcika (33 lata), przy ich grobach w Wejherowie odbyła się 
uroczystość.

czarny czwartek) w rejonie 
dworca SKM Gdynia Stocz-
nia, w drodze do pracy w 
Stoczni Komuny Paryskiej. 
Do bezbronnych robotników 
strzelało wojsko i milicja.

W piątkowy poranek na 
wejherowskim cmentarzu 
obecni byli m.in. starosta 
wejherowski Gabriela Li-

sius, wicestarosta Jacek 
Thiel,  prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
zastępcy prezydenta miasta 
Beata Rutkiewicz i  Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca przewodniczącego 
Rady Powiatu Bogdan To-
kłowicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara.
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AKTUALNOŚCI

Komunikacja miejska
w okresie
świąteczno-noworocznym 2021

Obowiązują rozkłady ważne w dni powszednie wolne od nauki, tj.: 
• nie kursują linie        i      ,
• na linii       nie są wykonywane kursy z oznaczeniem „s - kursuje w dni nauki szkolnej”,
• linie       i       nie kursują do pętli Orle Szkoła.

Czwartek, 23.12 i poniedziałek-czwartek, 27-30.12

Wigilia, 24.12

Obowiązują rozkłady ważne w niedziele i święta.

1. i 2. dzień Świąt, 25-26.12

Obowiązują rozkłady ważne w dni powszednie wolne od nauki, ale wybrane linie 
kończą kursowanie wcześniej, tj.:
• na liniach       ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,       ostatnie odjazdy z pętli wykonywane są
w godzinach 21:00 - 21:30,
• pozostałe linie funkcjonują bez zmian.

Sylwester, 31.12

Obowiązują rozkłady ważne w niedziele i święta.

Nowy Rok, 01.01.2022

Obowiązują rozkłady ważne w dni powszednie wolne od nauki, lecz autobusy kursują 
krócej, niż na co dzień, tj.:
• na liniach       ,      ,      ,      ,      ,      ,       ostatnie odjazdy z pętli wykonywane są 
w godzinach 16:30 - 17:30,
• na liniach       ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,       ostatnie odjazdy z pętli wykonywane są
w godzinach 15:00 - 16:30. O G Ł O S Z E N I E 

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE 
o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI/102/2020 z dnia 15 grudnia 2020 
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego Strzelęcino, gmina Łęczyce, zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 29.12.2021 r. do 19.01.2022 r.  w  Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 
Łęczyce, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce: www.bip.leczyce.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.01.2022 r. w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. 
Długa 53, 84-218 Łęczyce, o godz. 10:00. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
02.02.2022 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Łęczyce,  
ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy Łęczyce na platformie ePUAP2. 
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 
projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do 
tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w 
projektu planu, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie 
pisemnej do Wójta Gminy Łęczyce na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@leczyce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
02.02.2022 r. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Łęczyce w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich 
składania. 

Wójt Gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt 

 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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 L119 z 04.05.2016, str.1, z 
późn. zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łęczyce z siedzibą w Łęczycach przy ul. Długiej 
53, 84-218 Łęczyce reprezentowany przez Wójta Gminy Łęczyce, adres kontaktowy e-mail: sekretariat@leczyce.pl. Administrator Danych 
zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących 
Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Łęczyce; e-mail: 
iodo@leczyce.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. samorzad.gov.pl/web/gmina-
leczyce w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora. 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W 
związku z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania 
aktów planistycznych, (…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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), (…), przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 
 

O G Ł O S Z E N I E

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi,
Wójtowi Gminy Wejherowo

Przemysławowi Kiedrowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają

Sekretarz Gminy Wejherowo Małgorzata Niemirska- Thiel 
wraz ze współpracownikami

oraz
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo 

Hubert Toma wraz z Radnymi

K O N D O L E N C J E

Pijani kierowcy nadal 
wsiadają za kierownice sa-
mochodów, nic sobie nie ro-
bią z konsekwencji. Prawie 
po 3 promile alkoholu w 
organizmie mieli dwaj kie-
rowcy zatrzymani przez po-
licjantów z wejherowskiej 
drogówki. Pierwszy z nich 
spowodował kolizję, bo naj-
pierw najechał na inne auto, 
potem na znak drogowy, któ-
ry przewrócił się na jadący z 

zagrażają sobie i innym użytkownikom dróg

plaga pijanych 
kierowców

naprzeciwka samochód, a na 
końcu zatrzymał się na ogro-
dzeniu. Kolejnego kierowcę 
w Rumi zatrzymało „ujęcie 
obywatelskie”, a bezmyślny 
59-latek miał ponad 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. 
Obu mężczyznom grozi do 2 
„odsiadki” i zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów.

W Luzinie 37-letnia ko-
bieta kierowała audi, mając 
1,5 promila alkoholu w orga-

nizmie. Na dodatek jechała 
z 3-letnim synkiem. Kie-
rująca jechała zygzakiem i 
nie reagowała na sygnały 
do zatrzymania się dawane 
przez policjantkę. Po kilku 
próbach udało się samo-
chód zablokować i odebrać 
kobiecie kluczyki. Decyzją 
sądu 3-latek został przeka-
zany pod opiekę rodzinie. To 
przestępstwo zagrożone jest 
karą do 2 lat więzienia.
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Historia i dorobek klubu 
zostały zaprezentowane w 
formie filmu przygotowane-
go przez Marcina Milewskie-
go. Do sukcesów z pewnością 
należy wywalczony finał Pu-
charu Polski w 2011 roku, 
zakończony meczem z Legią 
Warszawa. Gryf uległ Legii 
na swoim stadionie 0:3 i zre-
misował w stolicy 1:1.

Z okazji wspaniałego jubi-
leuszu prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt 
wspólnie z zastępcą Ar-
kadiuszem Kraszkiewi-
czem przekazali Zarządowi 
Klubu symboliczny czek o 
wartości 100 tys. zł.

- 100-letnia historia Gry-
fa, to prawie trzecia część 
historii miasta oraz pięk-
na część historii wejhe-
rowskiego sportu, w której 
Klub odnosił liczne sukce-
sy sportowe. Na ten jubile-
usz nakłada się również 90. 
rocznica wybudowania sta-
dionu na Wzgórzu Wolno-
ści. To miejsce przez wiele 
lat integrowało i integru-
je miejscową społeczność, 

jubileusz wejherowskiego klubu sportowego „Gryf”

Najstraszy klub na pomorzu ma 100 lat
Najstarszy klub sportowy na Pomorzu, czyli Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” świętował jubileusz 100-lecia działalności. Podczas 

Gali w Filharmonii Kaszubskiej spotkało się kilka pokoleń sportowców, działaczy, sympatyków oraz osób związanych z klubem.

O G Ł O S Z E N I E

przysparzając mieszkań-
com wiele emocji i prze-
żyć - powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
podkreślając, że jest dum-
ny z tego, co Gryf osiągnął.

Starosta wejherowski  
Gabriela Lisius również 
odniosła się do historii klu-
bu, który znalazł trwałe 
miejsce w sercach wielu po-
koleń mieszkańców regio-
nu. - Życzę wielu osiągnięć 
sportowych, pasji oraz nie-
ustającej motywacji do zdo-
bywania jak najlepszych 
wyników. Niech kolejne la-
ta obfitują w sukcesy, talen-
ty sportowe oraz wiernych 
kibiców - powiedziała Ga-
briela Lisius.

 Za wieloletni wkład pra-
cy i sukcesy klubu prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił byłego piłkarza, a 
obecnie Honorowego Pre-
zesa Klubu Rafała Szlasa 
Statuetką Jakuba Wejhera. 

Nagrodą Prezydenta 
Miasta Wejherowa zostali 
uhonorowani: brązowy me-
dalista olimpijski w bok-

sie Hubert Skrzypczak, 
wielokrotny mistrz Pol-
ski w tenisie Lech Bień-
kowski, lekkoatleta Jan 
Białk, a także działacze: 
Rafał Szlas, Piotr Ru-
szewski - prezes klubu, 
Wojciech Bork - trener, 
Dariusz Mikołajczak - 
wiceprezes klubu oraz go-
spodarz obiektu od 40 lat 
- Zbigniew Hallmann.

W podziękowaniu za 
wspieranie klubu prezes 
WKS „Gryf” Piotr Ruszew-
ski wyróżnił prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta i Radę Mia-
sta Wejherowa Medalem 
100-lecia WKS Gryf.

Zarząd Klubu uhonorował 
pamiątkowymi podzięko-
waniami wielu zasłużonych 
sportowców, nie zapomniano 
o sponsorach oraz osobach 
wspierających klub. 

Z okazji 100-lecia WKS 
„Gryf” ukazał się album pt. 
„100 lat 1921-2021. Najstar-
szy Klub na Pomorzu”, wyda-
ny przez klub przy wsparciu 
władz miasta i powiatu.

Historia wejherowskiego klubu oparta jest na tradycjach założonego w 1921 r. z inicjatywy 
Bronisława Lorenca, braci Jagodzińskich i Leona Prusińskiego towarzystwa gimnastycznego 
„Sokół” Gniazdo Wejherowo, a potem „Siły” i właściwego przodka obecnego WKS – klubu „Ka-
szubia”, przed wojną grającego w klasie „A”.  Klub sportowy pod nazwą „Gryf” pojawił się w 
kwietniu 1945 roku jako spadkobierca klubów dwudziestolecia międzywojennego, wchłania-
jąc szybko jednosekcyjne kluby „Wejherowianka” i  „Czytelnik”.  W „Gryfie” w drugiej połowie 
lat 90-tych funkcjonowało kilkanaście sekcji sportowych. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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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

Organizatorem turnieju 
jest Paweł Buzała, były 
ligowy piłkarz m in. Lechii 
Gdańsk i Lecha Poznań. W 
sobotę odbędą się zawody 
dla rocznika 2014, następ-
nie w niedzielę dla rocznika 
2013. Młodzi piłkarze mogą 
liczyć na znakomita zabawę 
oraz liczne nagrody. 

Szczegółowe informacje 
na: pawelbuzala24@gma-
il.com lub pod nr telefonu: 
502 149 817.

Tym razem w imprezie 
pełnej sportowej pasji, zor-
ganizowanej przez Paw-
ła Radeckiego, któremu 
pomagał Oskar Marszał, 
zagrało ponad 100 zawod-
ników rocznika 2009. 

1. AP Jedynka Reda II
2. Escola Pruszcz Gdański II
3. Błękitni Wejherowo
4. Barca Bolszewo
5. AP Energa Gryf Słupsk
6. KTS-K GOSRiT Kleba 
    Luzino
7. Błękitni Wejherowo 
    Dziewczyny
8. AP Cassubian Bolszewo
9. AP Jedynka Reda I
10. Escola Pruszcz Gdański I

piłkarski turniej kaszub cup w Luzinie 

Następcy najlepszych
W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyń-

skiego rozegrano kolejny w tym roku turniej Kaszub Cup. 

Najlepszym zespołem 
okazali się piłkarze AP Je-
dynka Reda.

Oprócz nagród druży-
nowych wyłoniono najlep-
szych zawodników imprezy.

Najlepszy bramkarz to 

Alan Górski - AP Ener-
ga Gryf Słupsk, najlepszy 
zawodnik to Nikodem Bo-
chentyn - AP Jedynka Re-
da II, król strzelców to Jan 
Jarzemski - AP Jedynka 
Reda II.

w Luzinie 

Nadzieje 
polskiej 
piłki

klasyfikacja 
końcowa:

Tytani tym razem bez-
problemowo starli się na 
parkiecie z mocnym prze-
ciwnikiem. Na początku 
pierwszej części przewaga 
utrzymywała się dwu, trzy-
bramkowa, ale głównie z 
powodu słabszej skuteczno-
ści. Po 10 minutach wejhe-
rowianie zapanowali trochę 
nad emocjami i w końców-
ce pierwej części wypraco-
wali przewagę 6 goli, mimo 
że pudłowali w stuprocento-
wych sytuacjach. 

Druga połowa rozpoczę-
ła się od celnych trafień 
przyjezdnych i skutecznej 
grze w obronie. więc prze-

piłka ręczna. tytani 

pewne
zwycięstwo

Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo od-
nieśli we własnej hali pewne zwycięstwo z 
SMS ZPRP II Kwidzyn 34:24 (17:11). 

waga bramkowa zmalała. 
Tytani jednak ponownie 
opanowali grę w polu, roze-
granie i skuteczne wykoń-
czenie akcji. Dzięki temu 
wypracowali aż dziesięcio-
bramkową przewagę. Tyta-
ni dzięki wygranej umocnili 
się na 4 pozycji w tabeli z 
dorobkiem 18 punktów.

Skład Tytanów (gole): 
Jurkiewicz (7), Rompa (5), 
R. Sałata (4), Bartoś (4), 
Warmbier (4), Szafrański 
(3), M. Wicki (2), Bach (2), 
Pohnke (2), Przymanowski 
(1), Cholcha, Żyłowski, No-
wosad, M. Sałata, Wejher, 
R. Wicki.

Gala rozpoczęła się od 
minuty ciszy za zmarłych w 
tym roku sportowców GO-
SRiT Luzino, Pawła Se-
lonke i Oskara Buczaka. 
W uroczystości, tradycyjnie 
wzięły udział władze gminy 
Luzino, radni Rady Gminy 
Luzino, parlamentarzyści 
oraz inni zaproszeni goście.

Nagrody dla trenerów 
odebrali: Rafał Karcz, Pa-
weł Buzała, Michał Ko-
życzkowski, Waldemar 
Płotka. Nagrody i stypen-
dia RG Luzino otrzymali 
zawodnicy: Kacper Bar-
gański, Nikodem Gowiń-
ski, Igor Klebba, Kacper 
Langa, Szymon Leśny, 
Kacper Mienik, Szymon 
Mudlaff, Oskar Pobłoc-

Luzino. Gala sportu

Nagrodzili najlepszych
Podczas Gali Sportu w Luzinie podsumowano mijający sporto-

wy rok. Nagrodzono zawodników i trenerów gminnych klubów, 
podziękowano Przyjaciołom Luzińskiego Sportu, którzy wspierają  
go finansowo. Wręczono też blisko 800 świątecznych upominków. 

ki-Oczk, Agata Płotka, 
Magdalena Płotka, Ka-
tarzyna Płotka, Paulina 
Stenka, Żaneta Stenka, 
Zuzanna Kalbarczyk oraz 
Mikołaj Gordziej, któ-
ry przekazał swoje stypen-
dium na Fundację Oskara 
Buczaka.

Statuetki za wkład pra-
cy w działalność sportową 
odebrali: Barbara Bu-
jak, Klaudia Skuza, Ma-
rzena Miotk, Martyna 
Kunz, Wioleta Bonk, Pa-
weł Spławiński, Mateusz 
Białk, Maciej Korosacki, 
Kamil Polaszek, Karol 
Spławiński, Patryk Zie-
gert, Szymon Gajewski. 

Sportowcy gminy Luzino, 
odnoszący wiele sukcesów, 

promują region w Polsce i w 
różnych zakątkach świata. 
Na arenie międzynarodo-
wej są to m.in. kickboxerki 
KTS-K GOSRiT Luzino. Na 
arenie ogólnopolskiej sukce-
sy odnoszą także tenisistki 
stołowe GOSRiT Mar-Bruk 
ZRB Luzino oraz trzecioligo-
we piłkarki GOSRiT Luzino. 
Kolejną drużyną promującą 
gminę w województwie są 
piłkarze IV-ligowego KTS-K 
Wikęd Luzino. 

Z młodzieżowych drużyn 
piłkarskich KTS-K GOSRiT 
Luzino to był udany rok dla 
zespołu rocznika 2006 tre-
nera Pawła Buzały. W naj-
wyższej klasie rywalizują 
również zawodnicy GOSRiT 
el professional 2005 Luzino. 

Luzino, GOSRiT, Pa-
weł Buzała zapraszają 
najmłodszych adeptów 
futbolu na XII Turniej 
Nadzieje Polskiej Piłki 
im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego, który od-
będzie się 8-9 stycznia 
2022 roku. 
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Bezpiecznych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze

oraz inspirujących życiowych wyzwań

i realizacji marzeń w Nowym Roku

swoim Klientom i Partnerom życzy  

Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Jesteśmy jedną drużyną.
Wejdź na www.opecgdy.com.pl i skorzystaj z aplikacji
Masz pytanie?       800-380-006          bok@opecgdy.com.pl

ŻYCZENIA


