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Ukazuje się od 2011 roku

Dotacje ministerstwa
dla wejherowskiej kultury

N A S Z  P A R T N E R

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin podczas wizyty w 
Wejherowie poinformował o dotacjach, przyznanych przez Ministerstwo dla podmiotów 
powiatu wejherowskiego. Łączna kwota dotacji wynosi 1 mln 160 tys. zł. 

Powiat Wejherowski otrzymał 520 tys. zł  na budo-
wę Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie. 
Miasto Wejherowo dostało  450 tys. zł  na remont 
XIX-wiecznego młyna nad Cedronem oraz adaptację 
tego obiektu na cele kulturalno-edukacyjne.

190 tys. zł przekazano Zakonowi Braci Mniejszych 
Franciszkanów na remont zabytkowego klasztornego 
kościoła św. Anny. 

Przedstawiciele samorządów i klasztoru spotkali 
się z ministrem J. Sellinem w Muzeum.             Str. 3 

W tym roku zostaną wyremontowane kolejne dro-
gi powiatowe, powstaną też nowe ronda. Zadania re-
alizowane są we wszystkich miastach i gminach.  
                           Str. 6

Remonty dróg

Zgodnie z tradycją, uroczystym przemarszem ulica-
mi Wejherowa z orkiestrą dętą, rozpoczęły się obchody 
święta patrona rzemieślników - św. Józefa.         Str. 8

Święto 
rzemiosła

Rusza budżet 
Podczas specjalnych warsztatów zainteresowani 

mieszkańcy Wejherowa mogli dowiedzieć się jak po-
prawnie napisać projekt do Budżetu Obywatelskiego 
2017. Składanie wniosków rozpoczyna się 3 kwietnia. 

                             Str. 2
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• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a 
także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i ce-
lowości.

• Należy sprawdzić własność terenu, na którym propo-
nowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwesty-
cyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na 
terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

 
jak składamy wnioski: 
• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców 

Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpi-
sów. 

• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców do-
starcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie przy ul. 12 Marca 195 lub Ratusza przy pl. Jakuba 
Wejhera 8, pomiędzy 3 kwietnia a 4 maja 2017 r.  

 
masz pytania związane z pisaniem wniosku?
Skontaktuj się z ekspertami:
• W zakresie inwestycji - magdalena Florczak-majew-

ska, tel. 58 677 71 17
• W zakresie urbanistyki i nieruchomości - sylwia je-

dynak, tel. 58 677 71 85
•  W zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych - mi-

chał jeliński, tel. 58 677 70 56

wejherowski Budżet obywatelski 2017

kolejne spotkanie 
z mieszkańcami

Obie skargi, jako wnio-
ski o zmianę naruszenia 
prawa, po ich gruntownym 
rozpatrzeniu przez radnych 
zostały uznane jako bezza-
sadne i odrzucone większo-
ścią głosów. Jedna ze skarg 
dotyczyła rozbiórki pawi-
lonu handlowego przy ul. 
Kwiatowej, gdzie planowa-
na jest budowa Węzła Wej-
herowo (Kwiatowa). 

Skarżąca nie była wła-
ścicielką gruntu, na któ-
rym stoi pawilon, a jedynie 
dzierżawcą (właścicielem 
jest PKP). Druga skarga 
próbowała podważyć za-
rzuty pokontrolne, doty-
czące zasad prowadzenia 
przedszkola niepubliczne-
go, które jak się okazało, 
nie znalazły uzasadnienia 
faktycznego i prawnego.

ZMiaNy 
W buDżecie 
Skarbnik miasta ar-

kadiusz Kraszkiewicz 
przedstawił zmiany w tego-
rocznym budżecie miasta. 
Zwiększono m.in. o 1 mln zł 
kwotę przeznaczoną na bu-
dowę dwóch rond w ul. Ofiar 
Piaśnicy, w ramach budowy 
ul. Karnowskiego. 

Również o 1 mln zł wię-
cej przeznaczono na prze-
budowę ulic Westerplatte 
i Paderewskiego. Dodatko-
we 220 tys. zł przeznaczono 
na remonty i konserwację 
dróg  gminnych. 

W zakresie gospodarki 
mieszkaniowej o 980 tys. zł 
zwiększono wydatki na roz-
biórki budynków, pokry-
cie kosztów eksploatacji we 
wspólnotach mieszkanio-
wych, itp. O kwotę 800 tys. zł 
zwiększono wydatki na pie-
lęgnację zieleni miejskiej, w 
tym karczowanie i wycinkę 
drzew oraz wykonanie no-

Tematem i powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
Wejherowa była konieczność odpowiedzi w ustawowym terminie 
na dwie skargi, jakie wpłynęły do biura Rady. W porządku obrad 
znalazło się także kilka innych uchwał, które dla dobra mieszkań-
ców zostały rozpatrzone i przyjęte bez zbędnej zwłoki.

AKTUALNOŚCI
Nadzwyczajna sesja Rady miasta 

większe wydatki na 
inwestycje drogowe

wych nasadzeń drzew.  
Zwiększono także środ-

ki na remonty i dodatko-
we wyposażenie obiektów 
sportowych przy zespołach 
szkół nr 1, 2 i 3. 

MeTRopoliTalNy
buDżeT 
obyWaTelSKi 
Skarbnik miasta Arka-

diusz Kraszkiewicz przed-
stawiając zmienioną uchwałę 
w sprawie Budżetu Obywa-
telskiego powiedział, że za-
sadnicza zmiana polega na 
dostosowaniu harmonogra-
mu miejskiego do kalendarza, 
jaki jest przyjęty w Metropolii  
Zatoki Gdańskiej, zwłaszcza 
w Gdańsku, Sopocie, Gdyni 
i Rumi.  Dzięki temu głoso-
wania na zgłoszone projek-
ty będą odbywały się w tym 
samym terminie, jak w mia-
stach wchodzących w skład 
trójmiejskiej metropolii. 

Wejherowo na tym sko-
rzysta, bo promocja BO pro-
wadzona szeroko w mediach 
trójmiejskich przyczyni się 
do większego zainteresowa-
nia mieszkańców Budżetem 
Obywatelskim. 

WeRyfiKacJa 
pRoJeKTóW
Sprawa sprawdzania i we-

ryfikacji projektów, zwłaszcza 
projektów inwestycyjnych, 
była przedmiotem dyskusji 
i wymiany poglądów na ten 
temat wśród radnych. Jak 
wyjaśnił prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt, każdy 
projekt inwestycyjny wyma-
ga ze strony Urzędu Miej-
skiego wniosku do Starostwa 
Powiatowego o pozwolenie na 
realizację inwestycji. 

Nie ma problemu, je-
śli właścicielem gruntu 
jest miasto. Powstaje jed-
nak problem jeśli właścicie-

lem gruntu jest spółdzielnia 
mieszkaniowa lub wspólno-
ta mieszkaniowa. Co do za-
sady urząd nie ma prawa 
realizować inwestycji na te-
renach, które nie są własno-
ścią miasta. 

Dlatego mieszkańcy zgła-
szający projekty inwesty-
cyjne powinni zrozumieć, że 
wymagają one szczegółowe-
go sprawdzenia  przez Urząd 
Miejski warunków jego reali-
zacji i nie wszystkie zgodnie 
z prawem mogą zostać zreali-
zowane przez miasto.   Chodzi 
tylko o weryfikację technicz-
nych i prawnych możliwości 
realizacji projektu.

KoMuNiKacJa 
i eDuKacJa
W związku z konieczno-

ścią zamknięcia przystanku 
autobusowego na ul. Gdań-
skiej, z powodu budowy 
Węzła Śmiechowo (Zryw), 
prezydent K. Hildebrandt 
zaproponował wydłużenie li-
nii autobusowej nr 6 w kie-
runku rond wybudowanych 
na skrzyżowaniu ulic Gryfa 
Pomorskiego i Patoka oraz 
Patoka i Stefczyka. 

W tym rejonie powstaną 
trzy nowe przystanki. Roz-
poczęcie kursowania auto-
busu nr 6 po nowej trasie 
przewidziane jest pod ko-
niec kwietnia br. Pozwoli 
to na lepsze skomuniko-
wanie osiedli z pozostałą 
częścią miasta.

Radni podjęli także m.in. 
uchwały w sprawie nowej 
sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów, w sprawie re-
krutacji do szkół oraz rekru-
tacji dzieci do przedszkoli.

W miniony wtorek 21 marca w Wejhe-
rowskim centrum Kultury odbyły się 
konsultacje w ramach trzeciej edycji Wej-
herowskiego budżetu obywatelskiego. To 
już kolejne takie spotkanie. poprzednie od-
było się w Miejskiej bibliotece (na zdjęciu).

Podczas obu warsztatów 
zainteresowani mieszkańcy 
mogli dowiedzieć się szczegó-
łów o budżecie obywatelskim 
oraz tego, jak poprawnie 
złożyć wniosek. To ważne, 
ponieważ pierwszy etap Bu-
dżetu Obywatelskiego 2017, 
czyli składanie wniosków, 
rozpoczyna się już 3 kwiet-
nia i potrwa do 4 maja.

- Spotkania konsulta-
cyjne są bardzo ważne dla 
wejherowian, którzy chcą 
złożyć projekt do Budże-
tu Obywatelskiego - mówi 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Jest to także 
okazja skorzystania z do-
świadczenia osób, które bra-
ły już z powodzeniem udział 
w poprzednich edycjach bu-
dżetu partycypacyjnego. 
Dzięki budżetowi miesz-
kańcy mogą po raz kolejny 
uczestniczyć w zarządzaniu 
miejscem, w którym żyją, 
mogą proponować konkret-
ne i ciekawe rozwiązania, 
a tym samym kreować jego 
przyszłość. Zachęcam zatem 
do aktywnego uczestnictwa 
w życiu Wejherowa i życzę, 
podczas przy gotowywania 
projektów, wielu wspania-
łych pomysłów.

W trzeciej edycji Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatel-
skiego na realizację projektów 
mieszkańców przeznaczono  1 
milion złotych: 950 tys. zł na 
projekty inwestycyjne i 50 tys. 
na projekty nieinwestycyjne. 

W tym roku Wejherowski 
Budżet Obywatelski włącza 
się do metropolitalnego bu-
dżetu obywatelskiego, re-
alizowanego w tym samym 
czasie m.in. w Trójmieście 
oraz okolicznych miejsco-
wościach. 

informujemy czytelników, że kolejny „puls wejherowa” 
ukaże się  wyjatkowo za trzy tygodnie, 13 kwietnia br. 

co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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AKTUALNOŚCI

Dotacje z ministerstwa dla wejherowa: na budowę książnicy i remont zabytków

Będzie więcej atrakcyjnych obiektów
dla mieszkańców oraz turystów

od lewej: wizualizacja Książnicy prof. labudy oraz stan obecny zabudowań obok pałacu, w których powstanie ta placów-
ka (rozbudowana o dodatkowe skrzydło). obok wyremontowany już przez miasto (z zewnątrz) zabytkowy młyn nad ce-
dronem , który po adaptacji wnętrz zamieni się w ciekawą placówkę kulturalno-edukacyjną - kolejną atrakcję Wejherowa.

Dotacje przyznane są w ramach Programu Infrastruk-
tura Kultury (edycja 2017) oraz w ramach Programu 
Ochrona Zabytków (edycja 2017) są przeznaczone na 
następujące zadania:

Na co te dotacje?
podczas konferencji w Muzeum piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej w Wej-

herowie wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin poinformował 
o dotacjach przyznanych przez Ministerstwo dla podmiotów powiatu wejherowskiego w 
wysokości 1 mln 160 tys. zł. pieniądze przeznaczone są na stworzenie placówek kultural-
no-edukacyjnych, a także remont zabytkowych obiektów. Wszystko to zwiększy atrakcyj-
ność Wejherowa i  powiatu wejherowskiego dla mieszkańców oraz turystów.

Samorząd powiatowy 
otrzymał  ministerialną do-
tację na budowę biblioteki 
prof. Gerarda Labudy. W ub. 
roku powiat pozyskał już na 
ten cel prawie 1,5 mln zł ze 
środków unijnych. 

- Dzięki wsparciu Mar-
szałka Pomorskiego i Min-
stra Kultury, podjęte na 
początku kadencji starania o 
upamiętnienie postaci Profe-
sora powoli się urzeczywist-
niają i wszystko wskazuje na 
to, że zakończą się sukcesem 
- powiedziała starosta wej-
herowski Gabriela lisius, 

która podczas konferencji w 
muzeum przedstawiła pre-
zentację na temat adaptacji 
budynków przy ul. Zamko-
wej, ich rozbudowy i urzą-
dzenia wnętrz. 

Będą one mieściły wysta-
wę, poświęconą wybitnemu 
znawcy i propagatorowi Ka-
szubszczyzny, bibliotekę i 
czytelnię, z której mogą ko-
rzystać m.in. studenci i na-
ukowcy. Tym bardziej, że 
przekazany przez prof. Labu-
dę zbiór książek jest cenny.  

- To ważny moment dla 
tej inwestycji. Po latach mó-

wienia o niej wchodzimy w 
fazę realizacji. Jest to nasz 
wspólny projekt, Miasta i 
Powiatu. Chcemy, żeby oto-
czenie muzeum zmieniło na 
plus swoje oblicze poprzez 
budowę książnicy oraz re-
mont i adaptację zabytkowe-
go młyna wodnego. Będzie 
w nim można poznać tajniki 
produkcji mąki i skosztować 
różnych wypieków - stwier-
dził prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
- Wejherowo ma tradycje 
rzemieślnicze, było w nim 
dawniej wiele młynów.

- Cieszę się z tego, że moje 
rodzinne miasto okazuje się 
tak skuteczne w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych 
na kulturę - powiedział wi-
ceminister Jarosław Sel-
lin wyjaśniając, że każdy 
projekt jest weryfikowany 
przez ekspertów.

W konferencji uczestni-
czyli m.in. członkowie Za-
rządu Powiatu Jacek Thiel 
i Wojciech Rybakowski, 
skarbnik miasta arkadiusz 
Kraszkiewicz, dyrektor mu-
zeum Tomasz fopke oraz 
radni powiatowi i miejscy.

powiat wejherowski otrzymał 520 tys. zł na robo-
ty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. 
Gerarda Labudy w Wejherowie;

miasto wejherowo otrzymało 300 tys. zł na stwo-
rzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabyt-
kowego młyna wodnego z końca XIX wieku oraz 150 
tys. zł na realizację zadania  „Wejherowo (młyn z XIX w.): 
prace restauratorskie, konserwacyjne, roboty budowla-
ne, instalacja elektryczna”.

Zakon Braci mniejszych Franciszkanów otrzymał 
190 tys. zł na realizację zadania „Wejherowo, kościół 
klasztorny Franciszkanów pw. św. Anny (1648-1650): 
remont nawy głównej i naw bocznych, chóru organo-
wego i dwóch ołtarzy bocznych”.
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

STRAŻ MIEJSKA

Znaleźli narkotyki
Policjanci z Wejherowa w trakcie przeszukiwania miesz-

kania należącego do 33-latka z Wejherowa, znaleźli biały 
proszek oraz susz roślinny. 

Okazało się, że były to narkotyki. Mundurowi znaleźli po-
nad 40 gramów amfetaminy oraz zbliżoną ilość marihuany. 
Kryminalni zatrzymali mężczyznę. Sprawca został przesłu-
chany, usłyszał zarzut dotyczący posiadania narkotyków, za 
co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

przyjezdni chuligani 
Strażnicy interweniowali w związku z bijatyką i piciem 

alkoholu w miejscu publicznym. Do Wejherowa na go-
ścinne, chuligańskie występy przyjechało dwóch męż-
czyzn z Wrześni i trzech z Gdyni. Późną nocą 16 marca na 
pl. Piłsudskiego raczyli się alkoholem a potem ruszyli do 
wymiany ciosów między sobą. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszył się jeden z kompanów, którego kopali i 
bili po całym ciele. Otrzymał też kilka kopniaków w twarz.

Cała zadyma była obserwowana na monitoringu i nie-
bawem na miejsce przyjechał patrol Straży Miejskiej, a 
następnie policjanci. Zapędy napastników został uda-
remnione. 

Awanturników ukarano mandatami po 500 zł. za zakłó-
canie spokoju i porządku publicznego, a dwóch pouczo-
no. Jednak niebawem na ul. Sobieskiego strażnicy znowu 
natknęli się na dwóch „gości” z Wrześni i Gdyni i ukarali 
ich mandatami za spożywanie napojów alkoholowych w 
miejscu publicznym.

kurs samoobrony 
Nowy kurs samoobrony dla pań rozpoczyna się 29 mar-

ca. Wezmą w nim udział 33 panie. Lista jest już komplet-
na, a zapisy trwały 3 dni bo było tak duże zainteresowanie. 
Strażnicy miejscy już planują kolejne kursy samoobrony. 
Ósmy już cykl zajęć z samoobrony dla kobiet zaplanowano 
na wrzesień br.,  także dla tych kandydatek, które nie zostały 
zakwalifikowane teraz. 

Więcej informacji o planowanych kursach w siedzibie SM 
w Wejherowie lub na stronie internetowej. 

Tematem spotkania będą: 
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych w 
oparciu o przepisy znowelizo-
wane od 01.01.2016 r.

Szkolenie odbędzie się w sa-
li konferencyjnej.

ZuS w Wejherowie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie 24 marca (pią-
tek) w godz. 9.00-12.00 w inspektoracie ZuS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294.

szkolenie w inspektoracie Zus
W trakcie szkolenie uczest-

nicy poznają podstawowe zasa-
dy podlegania ubezpieczeniom 
społecznym oraz podział tytu-
łów do ubezpieczeń społecz-
nych w sytuacji zbiegu. 

Nauczą się również na 

przykładach rozstrzygać 
zbiegi tytułów do ubezpie-
czeń społecznych, a także 
korygować dokumenty zgło-
szeniowych i rozliczeniowe 
w przypadku błędnego roz-
strzygnięcia zbiegu. 

Zgłoszenia uczestnictwa 
można dokonywać telefonicz-
nie pod numerem  telefonu:  58 
572 97 17 lub mailowo na ad-
res: aleksandra.nadolska@
zus.pl oraz malgorzata.wi-
sniewska04@zus.pl. 

Do połączenia czterech 
placówek (dwóch szpitali 
w Gdyni, szpitala zakaźne-
go w Gdańsku i szpitala w 
Wejherowie) w jeden pod-
miot pod nazwą Szpitale 
Pomorskie dojdzie już nie-
bawem, 3 kwietnia br. De-
cyzję Zarządu Województwa 
Pomorskiego w tej sprawie, 
poparł. Sejmik Wojewódz-
twa Pomorskiego w grudniu 
ub. roku. Rolę przewodnią 
w spółce mają pełnić Szpi-
tale Wojewódzkie w Gdyni, 
na czele których stoi prezes 
Dariusz Nałęcz.

Jak informował w ub. ro-
ku paweł orłowski, wi-
cemarszałek województwa 
pomorskiego, konsolidacja 
szpitali umożliwi zintegro-
waną opiekę nad pacjentem, 
jest też korzystna dla sa-
mych szpitali. 

- Tworzymy silny podmiot, 
oferujący szerszy zakres 
usług i silniejszy finansowo 
w różnego rodzaju negocja-
cjach poprzez m.in. możliwość 
wspólnych zakupów – mówił 
wicemarszałek Orłowski. - 
Dla pracowników będzie ona 
oznaczać automatyczne ich 
przejście, w ramach umów o 
pracę, do nowego podmiotu. 
Niewiele, poza wzrostem ja-
kości leczenia, zmieni się też 
dla pacjentów.

Mimo zapewnień, że 
zmiana nie pogorszy ich sy-
tuacji, pracownicy szpitala 

lekarze, pielęgniarki i pozostali pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. f. ceynowy 
w Wejherowie obawiają się, że po konsolidacji tej placówki ze szpitalami w Gdyni i Gdań-
sku, pogorszą się warunki pracy i płacy. Zmiany mogą też niekorzystnie odczuć pacjenci 
szpitala. W miniony poniedziałek przedstawiciele związków zawodowych pracowników 
wejherowskiego szpitala gościli na posiedzeniu Komisji Zdrowia, polityki Społecznej i 
prorodzinnej Rady powiatu Wejherowskiego. przedstawili oni radnym swoje opinie na 
temat połączenia placówek.

obawiają się, że ich zarob-
ki będą niższe, ponieważ w 
gdyńskich szpitalach, któ-
re przejmują szpital wej-
herowski, obowiązuje inny 
regulamin. Dotyczy on m.in. 
dyżurów i systemu premio-
wania pracowników. 

Niepokój budzi m.in. brak 
informacji m.in. o przyszłym 
systemie organizacyjnym 
szpitali. Nie wiadomo na 
przykład, czy niektóre pie-
lęgniarki lub lekarze nie zo-
staną przeniesieni z jednej 
placówki do drugiej, co bę-
dzie się wiązać z uciążliwymi 
dla niektórych zbyt odległy-
mi dojazdami. 

Podczas posiedzenia 
Komisji Zdrowia w Staro-

stwie mówiła o tym m.in. 
Krystyna Dębkowska  - 
przewodnicząca zakładowej 
organizacji Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w 
Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie. 

- Nasz szpital jest najlepiej 
oceniany, a zostanie przejęty 
przez szpital, który prospe-
ruje gorzej - stwierdziła K. 
Dębkowska. - Obawiamy się, 
że część personelu będzie od-
chodzić lub zostanie przenie-
siona do Gdyni. Najgorsze, 
że jeśli pielęgniarek ubędzie 
stracą na tym nasi pacjenci.

- Nie wiemy do koń-
ca, gdzie będziemy praco-
wać po połączeniu szpitali, 

gdzie będzie funkcjonować 
księgowość, ani jaki bę-
dzie schemat organizacyj-
ny szpitala - dodał doktor 
Robert Kalita, przewod-
niczący Związku Zawodo-
wego Lekarzy w Szpitalu w 
Wejherowie. - Prowadzimy 
negocjacje z prezesem szpi-
tala w Wejherowie oraz pre-
zesem szpitali gdyńskich.

Przewodnicząca Komisji 
Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Prorodzinnej - Łucja Sło-
wikowska oraz członkowie 
komisji uczestniczący w spo-
tkaniu: barbara Wilczyń-
ska, ewa Daleka, piotr 
pelcer i  Jacek Thiel wy-
razili zaniepokojenie z powo-
du informacji, przekazanych 
przez gości. Postanowili kon-
tynuować rozmowy na ten 
temat, zapraszając na po-
siedzenie komisji prezesa 
zarządu szpitala, andrzeja 
Zieleniewskiego. 

- Jako samorząd powia-
towy nie mamy kompeten-
cji decydowania o sprawach 
szpitala, podlegającego sa-
morządowi województwa 
- powiedział Jacek Thiel, 
członek Zarządu Powiatu. - 
Mamy nadzieję, że po kon-
solidacji wejherowski szpital 
będzie mógł nadal rozwijać 
ofertę usług medycznych dla 
mieszkańców naszego powia-
tu, a sytuacja pracowników 
szpitala nie pogorszy się.

            AK.

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie od 3 kwietnia br. 
będzie częścią placowki: Szpitale pomorskie.

konsolidacja czterech szpitali nastąpi już 3 kwietnia

obawy pracowników

Zderzenie aut
W Zbychowie na ul. Kaszubskiej doszło do zderzenie 

dwóch samochodów. Z ustaleń wynika, że kierujący for-
dem focusem najprawdopodobniej nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu kierowcy bmw,  w wyniku czego 
doszło do zderzenia. Obaj kierowcy byli trzeźwi, ale zo-
stali przetransportowani do szpitala. 

Policjanci apelują! Pamiętajmy o rozsądku i ostrożno-
ści na drodze oraz kierowaniu z wyobraźnią. Kierowcy 
często tracą czujność i nie zdejmują nogi z gazu. Śliska 
nawierzchnia staje się niebezpieczną pułapką, najmniej-
szy błąd kierowcy może skończyć się zjechaniem do rowu 
lub zderzeniem z innym pojazdem. 
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WYDARZENIA

Szczegóły na temat zbliża-
jącego się festiwalu przekazali 
na konferencji: jolanta Rożyń-
ska - dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury oraz tomasz 
Fopke - dyrektor Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie.

Festiwal w pewnym sen-
sie się odradza na co wskazuje 
większa liczba zgłoszonych do 
konkursu chórów.

- W festiwalu wystartu-
je 20 chórów, podczas gdy w 
poprzedniej edycji festiwalu  
uczestniczyło tylko 8 chórów - 
powiedziała Jolanta Rożyńska 
dodając, że każdy z chórów w 
trakcie 15-minutowego wy-
stępu musi zaprezentować co 
najmniej 2 utwory o tematyce 
morskiej (w sumie od 3 do 5 pie-
śni).  Zamiast utworu morskiego 
chór może zaśpiewać utwór w 
języku kaszubskim o morzu lub 
temacie patriotycznym. 

- To jedyny w Polsce festiwal 
chóralny o tematyce morskiej  - 
mówi Jolanta Rożyńska.

Oceniany będzie nie tyl-
ko dobór repertuaru, ale tak-
że umiejętności śpiewacze, 
poziom wykonania, intonacja, 
praca dyrygenta i wszystkie in-
ne elementy tworzące wartości 

w kwietniu po raz 13.

Festiwal 
pieśni o morzu

w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w  Filharmonii 
kaszubskiej odbędzie się XXiii edycja Festiwalu 
pieśni o morzu. główne trofeum, o które będą ry-
walizowały chóry, to odmieniona statuetka  „Zło-
cistego żagla”, autorstwa Romana Fryczyńskiego.

artystyczne i jakość chóru. 
tomasz Fopke poinformo-

wał, że podczas  trwania festi-
walu odbędzie się konferencja 
dedykowana pamięci Jana 
Trepczyka w 110. rocznicę jego 
urodzin. - Pokażemy tę postać 
z różnych stron m.in. ze strony 
służb specjalnych, bo okazuje 
się, że Jan Trepczyk był inwigilo-
wany. Konferencji towarzyszyć 
będzie wystawa, którą przygo-
tował Edmund Kamiński, pry-
watnie zięć Jana Trepczyka.

Zostaną też zaprezentowa-
ne dwie nowe książki zawiera-
jąca kilkadziesiąt opracowań 
muzycznych J. Trepczyka  oraz 
referaty przygotowane na tę 
konferencję. W ten sposób po-
wstanie mini-monografia dedy-
kowana Janowi Trepczykowi, bo 
brakowało do tej pory takiej pu-
blikacji w naszych bibliotekach. 

Jolanta Rożyńska, dyrektor WcK i Tomasz fopke, dy-
rektor MpiMKp podczas konferencji.

prezent od miasta i firmy energa

cenny sprzęt dla harcerzy

W okresie świąteczno-
-noworocznym Wejherowo 
ozdobione jest bajecznymi 
iluminacjami. Nic dziwnego 
zatem, że w  zimowej akcji  
„Świeć się z Energą” nasze 
miasto otrzymało najwięcej 
głosów spośród miejscowo-
ści z województwa pomor-
skiego. Zapewniło to udział 
w ogólnopolskim finale za-
bawy, uzyskanie tytułu 
najładniej oświetlonej miej-
scowości w regionie oraz 
nagrody w postaci sprzętu 
AGD o wartości 10 tys. zł. 

Nowoczesny sprzęt otrzy-
maly w prezencie: Hufiec 
Związku Harcerstwa Pol-
skiego im. Partyzantów Ka-
szubskich i Wejherowski 
Hufiec Związku Harcerzy 
Rzeczypospolitej. 

Przekazanie odbyło się w 
harcerskiej bazie „Cedron” 
przy ul. Kalwaryjskiej. 

- W tym plebiscycie wy-
grywają miasta, w których 
mieszkańcy mocno angażu-
ją się w konkursy czy ple-
biscyty - powiedział piotr 
lidzbarski dyrektor han-
dlowy firmy Energa Oświe-
tlenie. - Mieszkańcom i 
obdarowanym należą się 
serdeczne gratulacje.

Mieszkańcy i sympatycy Wejherowa, głosujący w plebiscycie „Świeć się z energą”, po raz 
kolejny wywalczyli dla miasta nagrody od Grupy energa o wartości 10 tys. zł. prezydent 
Wejherowa  zdecydował, że wygrany w konkursie sprzęt aGD  trafi do wejherowskich har-
cerzy ZHp i ZHR. uroczyste przekazanie nagrody odbyło sie w harcerskiej bazie „cedron”.

- Wejherowo zdobyło po-
nownie pierwsze miejsce na 
Pomorzu dzięki mieszkań-
com, którzy aktywnie od-
dawali głosy na świąteczne 
iluminacje przygotowane 
przez miasto - mówił  ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik miasta. - Cieszy-
my się, że nasze starania 
zostały docenione i dzięki 

W bazie „cedron” skrabnik miasta arkadiusz Kraszkiewicz (pierwszy z prawej) 
przekazał sprzęt aGD wejherowskim harcerzom, w obecności przedstawiciela firmy 
energa, piotra lidzbarskiego. 

temu razem możemy wspie-
rać potrzebujące osoby, in-
stytucje i organizacje. 

- Będziemy w tym ro-
ku organizować obozową 
akcję letnią dla dzieci z 
Wejherowa - poinformo-
wała hm Zofia Wysocka, 
komendant Hufca ZHP w 
Wejherowie. - Mamy już 
konkretne zaplecze. 

- Taki prezent to dla nas 
wielka radość. Urządzenia 
będą służyć najmłodszym, 
o których dobre wychowa-
nie się staramy - powiedział  
piotr Łukowicz, drużyno-
wy Hufca ZHR w Wejhero-
wie. - Dobrze, że niedawno, 
przy wsparciu miasta, zo-
stała wyremontowana na-
sza harcówka. 

W Liceum im. Króla Ja-
na III Sobieskiego  po raz 
kolejny gościła Kinga Ba-
ranowska - himalaistka, 
absolwentka  tej szkoły z 
1994 r. Zdobywczyni dzie-
więciu ośmiotysięczników  
podzieliła się z uczniami 
swoimi wrażeniami z kolej-
nych wypraw. Opowieści o 
zmaganiach ekipy  wspina-
czy, piękne  zdjęcia i filmy 
budziły zachwyt i podziw ko-
lejnego  rocznika licealistów

Drobna , lecz niezwykle 
silna kobieta wskazywała 
drogę do realizacji marzeń  i 
życiowego spełnienia.

kinga na „Dachu Świata”
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INWESTYCJE

- Wszystkie planowa-
ne zadania drogowe zosta-
ły uzgodnione z władzami 
gmin i będą realizowane w 
br. po zabezpieczeniu finan-
sowania w budżecie poszcze-
gólnych gmin - informuje 
Witold Reclaf, wicestarosta 
wejherowski. - Przyjmujemy 
zasadę, iż na drogach powia-
towych, zadania realizujemy 
we współpracy  z gminami, fi-
nansując zadania pół na pół. 
Pięćdziesiąt procent kosztów 
inwestycji pokrywa powiat, a 
drugą połowę gmina. 

Jak wyjaśnił wicestarosta 
W. Reclaf, niektóre inwesty-
cje realizowane w tym roku 
są już zapisane w budżecie 
na 2017 rok, inne zadania 
przedstawione będą przez 
Zarząd Powiatu na marco-
wej sesji Rady Powiatu Wej-
herowskiego. Dodatkowe 
pieniądze, przeznaczone na 
inwestycje drogowe pocho-
dzą z nadwyżki budżetowej 
z zeszłego roku.

- Obecnie chcemy zwięk-
szyć budżet drogowy w 
powiecie o ponad 6,5 mln zło-
tych i wyremontować kolejne 

W tym roku zostaną wyremontowane kolejne drogi na tere-
nie powiatu wejherowskiego. powstaną też nowe ronda. W 2016 
roku tego rodzaju inwestycji było sporo, ale tegoroczne plany 
samorządu powiatowego są jeszcze bardziej ambitne. Zadania 
realizowane są we współpracy z gminami i miastami, na terenie 
których znajdują się remontowane drogi powiatowe.

drogi - mówi Witold Reclaf. 
- Mam nadzieję, że radni za-
akceptują projekt zmian w 
uchwale budżetowej. Jeżeli 
pojawią się oszczędności po 
przetargach, które ogłasza-
my w związku z realizacją 
zadań drogowych, będziemy 
sukcesywnie zwiększać listę 
dróg do remontu. Dodatko-
wo, podobnie jak w latach 
poprzednich, będziemy kon-
tynuować remonty chodni-
ków w mieście Wejherowie, 
m.in. na ulicy Sobieskiego.

Na długiej liście planowa-
nych inwestycji na drogach 
powiatowych znajduje się 
aż pięć rond, których budo-
wę powiat planuje wspólnie 
z gminami i przy dofinanso-
waniu z budżetu państwa.

W gminie Linia, przy gra-
nicy z gminami Luzino i Sze-
mud  na skrzyżowaniu dróg 
zbudowane zostanie rondo 
Rosochy. Ze względu na 
liczne kolizje w tym miejscu, 
skrzyżowanie to bywa nazy-
wane lokalnym Trójkątem 
Bermudzkim. Na budowę 
ronda uzyskano dofinanso-
wanie ze środków budżetu 

państwa. Koszt inwestycji 
miał wynosić ponad 3 mln 
zł, ale po przetargu uzyska-
no kwotę ok. 2,2 mln zł.

Rondo powstanie także 
w Kielnie na terenie gmi-
ny Szemud oraz w Rumi, na 
skrzyżowaniu ulic Pomor-
skiej i Gdańskiej w Janowie.

W Wejherowie, samo-
rządy miejski i powiatowy 
wybudują wspólnie dwa ron-
da: na skrzyżowaniu ul. Ofiar 
Piaśnicy i Granicznej oraz w 
centrum miasta, na skrzyżo-
waniu ulic 12 Marca, Wnie-
bowstąpienia i Judyckiego. 
Na każde rondo miasto i po-
wiat wydadzą po 1 mln zł.

Które drogi powiatowe w 
gminach wiejskich powiatu 
wejherowskiego doczekają 
się remontów i modernizacji? 

Na terenie GMiNy cHo-
cZeWo będzie to odcinek 
drogi z Łętowa do Choczewa 
o długości 1,8 km. 

Na terenie GMiNy 
GNieWiNo planowana jest 
rozbudowa 700-metrowego 
odcinka drogi powiatowej 
na odcinku od DPS w Strze-
bielinku w stronę Gniewina. 

Na terenie dwóch gmin: 
ŁęcZyc i liNi zaplano-
wano rozbudowę bardzo 
zniszczonej drogi z drogi  z 
Nawcza do Osieka. Moderni-
zacja 3-kilometrowego odcin-
ka drogi ma kosztować ok. 4 
mln. Na to zadanie uzyskano 
dofionansowanie ze środków 
europejskich.

W GMiNie ŁęcZyce 
remontowany będzie także 
odcinek drogi w Nawczu  o 
długości 350 m oraz jedno-
kilometrowy odcinek drogi 
z miejscowości Wysokie do  
Kaczkowa. 

Remontu doczeka się 
również droga przebiegająca 
przez miejscowość Dzięcielec 
na odcinku o długości 800 m.

W GMiNie luZiNo re-
montu doczeka się droga po-
wiatowa z Kębłowa do drogi 
krajowej nr 6 o długości 1,7 
km. To jedna z najbardziej 
kosztownych inwestycji, po-

nieważ kwota kosztorysowa 
(przed przetargiem) wyno-
si 7,4 mln zł. Inwestycja, w 
ramach której  zaplanowa-
no m.in. budowę chodników, 
uzyskała dofinasowanie z 
budżetu państwa.

W samym Luzinie zapla-
nowano także rozbudowę 
ulicy Wilczka o bardzo po-
trzebny 200-metrowy pas 
prawoskrętu do drogi krajo-
wej nr 6. 

Na terenie GMiNy SZe-
MuD planuje się rozbudo-
wę 700-metrowego odcinka 
drogi Szemud - Karczemki 
wraz z rondem w Kielnie 
oraz dalszy odcinek tej drogi 
o długości 200 metrów. Koszt 
inwestycji to ok. 4,5 mln zł. 

Kolejny planowany re-
mont dotyczy drogi powia-
towej z Łebieńskiej Huty do 
Będargowa  na odcinku Szo-
py - Będargowo o długości 
1,2 km .

Na terenie GMiNy WeJ-
HeRoWo w tegorocznych 
planach znalazło się wykona-
nie nowej nawierzchni drogi 
w Gowinie (koło szkoły), na 
odcinku 400 m, a także roz-
budowa drogi powiatowej na 
odcinku Kochanowo - droga 
krajowa nr 6, o długości ok. 
850 m, za ok. 2 mln zł (cena 
kosztorysowa).

Zaplanowano także wy-
konanie nowej nawierzchni 
drogi na odcinku Zamostne  
- Zelewo o długości  1,2 km. 
W przyszłym roku powiat 
ma zamiar wyremontować 
ostatni pozostały odcinek tej 
drogi, również o długości 1,2 
km. Planowana jest także 
budowa kładki dla pieszych 
w obrębie mostu w Kniewie.

W samym mieście 
WeJHeRoWie, oprócz 
wspomnianych już rond, sa-
morząd powiatowy planuje 
remont ulicy Tartacznej i 
Przemysłowej (drogi powia-
towe), na odcinku ok. 3 km. 
W tym roku zostanie wyko-
nana pełna dokumentacja 
techniczna tej inwestycji.

Natomiast realizacji do-
czeka się w tym roku inne 
ważne zadanie - wykonanie 
bardzo potrzebnego prawo-
skrętu na ul. Rybackiej do 
drogi krajowej nr 6. 

W ReDZie planuje się 
remont nawierzchni ul. 
Gniewowskiej (od ul. Bucz-
ka w kierunku cmentarza w 
Redzie) oraz budowę ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż 
ul. Obwodowej do krajowej 
„szóstki”.

AK.

ambitne plany władz powiatowych

Remonty dróg
i nowe ronda 

Na skrzyżowaniu dróg powiatowych w rejonie miejscowości Rosochy w gminie linia 
powstanie rondo, dzięki czemu będzie tam bezpieczniej.

Droga z Nawcza do osieka na terenie gminy Łęczyce i gminy linia. Droga z choczewa do Łętowa w gminie choczewo.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

powiat wspiera kluby sportowe

Kolejne drogi w Powie-
cie Wejherowskim zostaną 
zmodernizowane dzięki do-
finansowaniu z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, czyli tzw. „sche-
tynówek”. Wniosek: „Roz-
budowa drogi powiatowej 
Kniewo - Luzino - Łebno” zo-
stał najwyżej oceniony spo-
śród wszystkich projektów 
zgłoszonych przez powiaty. 

Zadanie przewiduje m.in. 
budowę ronda „Rosochy” 
oraz połączenie drogi w Kę-
błowie z krajową szóstką. 

W siedzibie urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich podpisał umowy z przedstawicielami 23 samorządów z 
województwa pomorskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych w 
ramach tzw. „schetynówek”. Wśród beneficjentów po raz kolejny znalazł 
się powiat Wejherowski. 

Całkowity koszt moderniza-
cji to blisko 11 milionów, z 
czego 3 miliony pokryje rzą-
dowe dofinansowanie. 

Środki ze „schetynówek” 
trafią także do Gminy Wej-
herowo oraz Miasta Rumia. 
Zadanie Gminy Wejhero-
wo, które uplasowało się na 
siódmym miejscu, będzie 
kontynuacją budowy dro-
gi pomiędzy Sopieszynem, 
Ustarbowem, Gowinem i 
Gościcinem, tym razem na 
odcinku Gowino-Gościcino. 
Projekt otrzymał dofinanso-

wanie w wysokości 2,7 mi-
liona zł, a szacunkowy koszt 
inwestycji to blisko 6,4 milio-
na zł. Dotacja Miasta Rumia 
na budowę nowej nawierzch-
ni na ulicy Bądkowskiego 
wyniosła ponad 640 tysię-
cy zł, przy łącznej wartości 
zadania na kwotę prawie 
1,3 miliona zł. Warto wspo-
mnieć, że w obu tych zada-
niach Powiat Wejherowski 
występuje jako partner. 

Wszystkie trzy inwestycje 
drogowe zostaną zrealizowa-
ne w bieżącym roku.

umowę podpisali (od lewej): Witold Reclaf - wicestarosta wejherowski, 
starosta Gabriela lisius i wojewoda Dariusz Drelich.

3 mln zł ze „schetynówek” na remont drogi kniewo - Luzino - Łebno

10 marca br. w siedzibie 
wejherowskiego odbyło się 
podpisanie umowy z WKS 
„GRYF”, na mocy której klub 
otrzymał wsparcie finansowe 
w wysokości 40 tys. zł. 

- Jesteście naszymi lo-
kalnymi ambasadorami. 
Poprzez szereg działań wy-
nikających z udziału druży-
ny w rozgrywkach ligowych 
i pucharowych promujecie 
swoim wizerunkiem, dobrą 
grą i osiągniętymi sukcesami 
Ziemię Wejherowską w całej 
Polsce. Gratuluję dotychcza-
sowych osiągnięć, dobrej gry 
zespołowej i życzę dalszych 
sukcesów - mówiła Starosta 
Gabriela lisius. 

Trzy dni później odbyło 
się uroczyste podpisanie ko-
lejnych umów promocyjnych 
z klubami reprezentującymi 
takie dyscypliny jak: siat-
kówka, piłka ręczna, tenis 
stołowy czy sporty siłowe. 

Dofinansowanie otrzyma-
li: Klub Sportowy „TYTANI’’ 
Wejherowo, Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia, Akade-
mia Tenisa Stołowego Małe 
Trójmiasto Stowarzyszenie 
Sportowe, Uczniowski Klub 

Starostwo powiatowe w Wejherowie przekazało prawie sto tysięcy złotych na działania 
promocyjne dla dziewięciu klubów sportowych z terenu powiatu wejherowskiego. Dla wie-
lu to bardzo znacząca pomoc, bez której trudno byłoby trenować i jeździć na zawody. Naj-
wyższą kwotę dofinansowania, tj. 40 tys. zł otrzymał Wejherowski Klub Sportowy „GRyf” 
(drużyna na zdjęciu poniżej). Łączna wysokość przyznanych dotacji wyniosła 91 tys. zł. 

Sportowy „TRI-TEAM’’ Ru-
mia, Wejherowski Klub 
Kulturystyczny i Sportów 
Siłowych „APOLLO” Wej-
herowo, Uczniowski Klub 
Sportowy „ÓSEMKA”, Ka-
szubskie Towarzystwo Spor-
towo-Kulturalne Luzino 
oraz Uczniowski Klub Spor-
towy „OLIMP” Bolszewo.

- Starostwo od wielu lat 
systematycznie wspiera 
działalność klubów sporto-
wych działających na tere-
nie powiatu wejherowskiego 
- podkreśla Etatowy Czło-
nek Zarządu  Jacek Thiel. 
– Jest to niezwykle ważne, 
bo pływa m.in. na poprawę 
warunków uprawiania spor-
tu przez zawodników repre-
zentujących nasz powiat, 
a co za tym idzie osiąganie 
przez nich coraz lepszych  
wyników sportowych.

W wydarzeniu uczestni-
czył m.in. Mateusz osta-
szewski z wejherowskiego 
Klubu Kulturystycznego i 
Sportów Siłowych „APOL-
LO”, który w ostatnim czasie 
osiągnął wielki sukces spor-
towy. Podczas prestiżowych 
zawodów w Stanach Zjedno-

czonych - Arnold Amateur 
Strongman World Cham-
pionships - zdobył najwyż-
sze trofeum, tj. złoty medal.

- Promocja Powiatu Wej-
herowskiego przez sport to 
na pewno dobrze wydane 
pieniądze, dlatego w dal-

szym ciągu będziemy taki 
rodzaj promocji kontynu-
owali - podkreśliła Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius, chwaląc jednocze-
śnie aktywność klubów 
sportowych i ich ostatnie 
osiągnięcia. 

Klub, w którym trenuje strongman Mateusz ostaszewski 
(w środku) otrzymał wsparcie powiatu Wejherowskiego.
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WYDARZENIA

Zgodnie z tradycją, uroczystym przemarszem ulicami Wejherowa ze sztandarami i orkie-
strą dętą, rozpoczęły się obchody święta patrona rzemieślników - św. Józefa. członkowie 
powiatowego cechu Rzemiosł Małych i Średnich przedsiębiorstw - Związek pracodawców 
w Wejherowie oraz ich goście udali się na mszę św. w intencji środowiska rzemieślniczego. 

 Komitet PiS Powiatu Wejherowskiego serdecznie zapra-
sza na spotkanie z posłem Januszem Śniadkiem, prezesem  
pomorskich struktur PiS, byłym wieloletnim przewodniczą-
cym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbędzie 
się 27 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 w Pałacu Prze-
bendowskich przy ulicy Zamkowej. W spotkaniu uczestni-
czyć będą radni powiatowi i miejscy PiS.

Tematyka spotkanie to m.in. bieżąca sytuacja w kraju 
oraz zmiany w Kodeksie Pracy.

przemarsz i modlitwa w dzień świętego józefa

Świętowali rzemieślnicy

poseł Śniadek 
w wejherowie

Dzień świętego Józe-
fa, obchodzony 19 marca, 
przypadł w tym roku w nie-
dzielę, ale obchody święta 
patrona rzemiosła w Wej-
herowie zorganizowano w 
miniony poniedziałek.

W uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele 
Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej MiŚP oraz nauczycie-
le i uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła w Wejhe-
rowie. Rzemieślnicy, mło-
dzież szkolna i ich goście, w 
tym przedstawiciele władz 
miasta, powiatu oraz nie-

których gmin przeszli ulica-
mi spod siedziby Cechu pod 
kościół Trójcy Świętej (Ko-
legiatę).

Zanim rozpoczęła się Eu-
charystia, uczestnicy uro-
czystości złożyli kwiaty 
przed obeliskiem na skwerze 
Jana Pawła II.  Potem udali 
się na mszę św. sprawowaną 
przez kilku kapłanów, m.in. 
ks. proboszcza Tadeusza 
Reszkę i ks. dziekana Da-
niela Nowaka.

Na koniec odbyła się uro-
czysta kolacja w sali „Atlan-
tic”.                            AK.

spotkanie w pałacu kibice z Rumi
Niesamowicie emocjonujący był finał 

turnieju Raw Air na skoczni „mamuciej” 
w Vikersund w Norwegii. Siódme zwycię-
stwo w tym sezonie odniósł Kamil Stoch, 
a drużynowo Polacy wywalczyli drugą lo-
katę za Norwegami. 

Wśród kibiców nie zabrakło mieszkań-
ców powiatu wejherowskiego. Rumianin, 
wicestarosta Witold Reclaf z żoną Beatą i 
dyrektor rumskiego MOSiR Jan Zdzisław 
Nowicki (wszyscy troje na zdjęciu) zostali 
zaproszeni na turniej w Vikersund przez 
mieszkańca Rumi czesława ossowskie-
go, który pracuje w Norwegii.

Aktywną ekipę z biało-czerwonymi fla-
gami można było dostrzec podczas telewi-
zyjnej transmisji turnieju.

Kwiaty pod obeliskiem na Skwerze Jana pawła ii 
składają przedstawiciele Zarządu powiatowego cechu 
Rzemiosł MiŚp - Zp w Wejherowie (od lewej):  pod-
starszy Mariusz Gustowski, prezes brunon Gajewski i 
podstarszy Ryszard pionk.

więcej zdjęć na:   facebook.com/pulswejherowa
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Tradycyjne regionalne 
stroje, w których zaprezen-
towąły się malarki przenio-
sły wszystkich w magiczny 
kaszubski świat. Piękne ob-
razy przedstawiają m.in. ży-
cie Kaszubów oraz pejzaże z 

„Rodné strone” („Rodzinne strony”) były tematem przewodnim 
spotkania w powiatowej bibliotece publicznej w Wejherowie. Da-
nuta Dzwonkowska i Teresa uzdrowska oczarowały uczestników 
spotkania swoimi obrazami.

naszego regionu. Twórczynie 
zadbały nie tylko o dusze, 
ale również o ciała oglądają-
cych, częstując tradycyjnym 
chlebem ze smalcem. Gwoź-
dziem programu był występ 
stand up’owy adama Hebla 

- dziennikarza, radiowca, ko-
mika, który rozbawił gości 
niemalże do łez.

Wystawę „Rodné strone” 
mozna oglądac w Czytelni 
Biblioteki  przy ul. Dworco-
wej 7 do końca marca br. 

wystawa w Bibliotece powiatowej

kaszuby na obrazach

podczas iV Sabatu Kaszubskiego, zorganizowanego 8 marca w 
Muzeum piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej w Wej-
herowie otwarto wystawę malarstwa Zygmunta pałasza, zatytuło-
waną „pałasz i Jego Muzy w Muzeum”. 

Autor ekspozycji, znany 
jest nie tylko z malowania, 
ale też z fotografowania. 
Zdjęcia reportażowe Z. Pa-
łasza publikujemy m.in. w 
„Pulsie Wejherowa”. Zyg-
munt Pałasz jest zwykle w 
centrum ważnych wydarzeń, 
fotografując uroczystości, 
imprezy kulturalne i religij-
ne, a także takie zdarzenia 
jak niedawny pożar przy ul. 
Klasztornej. 

Fotografia reportażowa 
to jego pasja, ale nie jedyna. 
Drugą jest z pewnością ma-
lowanie, a malować i ryso-
wać lubił od dziecka.

- Mama, kiedy chciała 
mnie ukarać, zabierała mi 
kredki i papier, bo wiedzia-
ła, że trudno mi wytrzymać 
bez rysowania - wspomina 
pan Zygmunt. - Nie zgodziła 
się na naukę w liceum pla-
stycznym, ale mimo innej 
drogi zawodowej zamiłowa-
nie do malowania pozostało 
we mnie. Najbardziej lubię 
malować ludzi. 

Portrety powstają z ob-
serwacji albo na podstawie 
fotografii. Na obrazach Zyg-
munta Pałasza można zoba-
czyć znane postaci z różnych  

Zygmunt pałasz i jego obrazy

każdy powinien 
malować dla siebie

środowisk, takie jak Mar-
szałek Józef Piłsudski, ks. 
Jerzy Popiełuszko, Czesław 
Niemen. Niektóre prace to 
kopie znanych mistrzów, Pi-
cassa, van Goga i innych.

- Każdy powinien malo-
wać dla siebie, bo malowa-
nie daje ogromną satysfakcję 
- twierdzi Zygmunt Pałasz. - 
Zachęcam do spróbowania 
swoich sił. Moje obrazy to 
mój drugi świat, w którym 
się realizuję i relaksuję.

Uczestnikami wernisażu 
w muzeum byli przedstawi-
ciele władz miejskich i po-
wiatowych (zdjęcie powyżej), 
przyjaciele pana Zygmunta i 
sympatycy jego sztuki.         AK.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

klub miłośników wejherowa

tym razem o powiecie

piotr Syrocki opowiadał o historii powiatu i budynku Starostwa w Wejherowie.

po raz drugi w tym roku spotkali się członkowie Klubu Miłośników Wejherowa. W stycz-
niu br. w ratuszu odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta miasta Krzysztofa Hilde-
brandta, a w ubiegłym tygodniu miłośnicy Wejherowa gościli w Starostwie powiatowym. 
Tym razem rozmawiali nie tylko o mieście, ale także o powiecie wejherowskim.

O funkcjonowaniu sa-
morządu powiatowego, a 
zwłaszcza o działaniach w 
dziedzinie oświaty, kultu-
ry i turystyki poinformował 
uczestników spotkania Ja-
cek Thiel, członek Zarządu 
Powiatu. Zaprezentował też 
najciekawsze miejsca, obiek-
ty i placowki, czyli atrakcje 
tursytyczne w poszczegól-
nych gminach. należą do ich 
zarówno zabytkowe kościoły, 
ruiny historycznych obiek-
tów, pałace i dworki, jak i 
szlaki piesze i rowerowe. 
Przebiegają one po terenach 
o walorach krajobrazowych i 
przyrodniczych, z punktami 
widokowymi. 

Temat kontynuował piotr 
Syrocki, naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Promocji i Spraw 

Społecznych Starostwa w 
Wejherowie. Pan naczelnik 
bardzo ciekawie opowiadał 
też o historii powiatu wej-

herowskiego, obejmującego 
na początku XX wieku m.in. 
wieś Gdynię i Sopot, który 
był świetnie prosperującym 

kurortem. Rozmawiano też 
o budynku Starostwa, m.in. 
o pożarze w 1970 roku i póź-
niejszej odbudowie.         AK.
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Najlepsza książka 2016 roku

gryf Literacki dla a. kleina

od lewej: Danuta balcerowicz - dyrektor biblioteki, Krzysztof Hildebrandt - prezydent Wejherowa, adam Klein - 
laureat Gryfa literackiego, Gabriela lisius - starosta wejherowski, Stanisław Janke - laureat Nagrody Starosty, 
Jacek Thiel - członek Zarządu powiatu, piotr Schmandt - laureat wyróżnienia i bogdan Tokłowicz - przewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa. 

Uroczysta gala wręczenia 
nagród w X edycji konkursu 
Gryf Literacki 2016 odbyła 
się w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie, która 
jest organizatorem konkur-
su. W tej edycji Kapituła 
postanowiła przyznać także 
nagrody dodatkowe, a tak-
że zwróciła się do Starostwa 

Statuetka „Gryfa literackiego” trafiła w tym roku do adama Kleina, autora „poezji wy-
branych”. Nagrodę Starosty Wejherowskiego przyznano Stanisławowi Janke za wkład 
wniesiony w rozwój literatury kaszubskiej oraz publikacje „Kaszubski Grudzień”, „poczet 
pisarzy kaszubskich” oraz „Szescdzesątka”. przyznano też nagrody dodatkowe.

Powiatowego w Wejherowie 
z propozycją nagrodzenia 
publikacji w języku kaszub-
skim. Nagrodę tę przyznano 
Stanisławowi Janke.

Kapituła przyznała też 
wyróżnienie dla piotra 
Schmandta za książkę „Fa-
bryka Pokory” w kategorii 
powieść oraz dla Wydawnic-

twa Oficynka za wydanie tej 
książki. Kolejne wyróżnienie 
przyznano Józefowi bo-
rzyszkowskiemu za książ-
kę „Pro memoria - Otylia 
Szczukowska (1900-1974)” w 
kategorii literatura popular-
nonaukowa oraz wydawcom 
tej publikacji:  Instytutowi 
Kaszubskiemu i Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. 

W części artystycznej wy-
stąpili członkowie grupy te-
atralnej „Errata”, prezentując 
nagrodzone wiersze Adama 
Kleina oraz uczniowie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia im. Fryderyka Chopi-
na w Wejherowie.

Nie tylko czytanie

pasje pani Bogny
Książki, muzyka, filozofia, teatr - pani bo-

gna Zubrzycka ma wiele zainteresowań i tyle 
samo talentów.  o pisaniu wierszy i opowia-
dań, o występach na scenie i w teledysku, o 
babci aktorce i tacie pisarzu, o miłości do 
kotów i do Wejherowa z bogną Zubrzycką 
w miejskiej bibliotece rozmawiał Krzysztof 
Szkurłatowski (oboje na zdjęciu).

Pani Bogna jest zakochana w Wejherowie, w którym 
mieszka od 12 lat. Jak twierdzi, wszystko jej się w tym 
mieście podoba. Nic dziwnego zatem, że Wejherowo jest 
tematem wielu utworów autorstwa B. Zubrzyckiej - lau-
reatki pierwszego miejsca w kategorii poezja w ubiegło-
rocznym konkursie literackim „Powiew Weny”.

Laureatem pierwszego miejsca w kategorii prozy w 
tym samym konkursie był  Krzysztof Szkurłatowski, któ-
ry rozmawiał z bohaterką kolejnego spotkania w cyklu 
„Pasja czytania”. 

Czytanie i pisanie było głównym, ale nie jedynym te-
matem spotkania, które odbyło się w miniony piątek w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Ciekawie 
i z poczuciem humoru o swoich pasjach pani Bogna opo-
wiadała licznej publiczności, m.in. słuchaczom Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wśród przyjaciół i sympatyków utalentowanej wejhero-
wianki byli przedstawiciele władz miasta i powiatu z prze-
wodniczącym Rady Miasta bogdanem Tokłowiczem na 
czele. Gratulacje i kwiaty dla bohaterki spotkania przeka-
zali też arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik miasta oraz 
Jacek Thiel, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego. 

Do grona sympatyków dołącza też redakcja „Pulsu Wejhe-
rowa”, którego Bogna Zubrzycka była współpracownikiem.

Aktywna wejherowianka występowała też w przedsta-
wieniach teatralnych, m.in. w „Świętoszku” Moliera, w spek-
taklu „W srebrną nitkę zaplątani” na motywach tekstów T. 
Boya-Żeleńskiego oraz w jednoaktówce „Matka” na podsta-
wie „Dwóch teatrów” J.o Szaniawskiego. Gratulujemy!

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Najpierw konkurs na tekst 

piosenka o wejherowie
W Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Wejherowie 
odbędzie się spotkanie 
z magdaleną grzebał-
kowską zaproszoną przez 
Dyskusyjny Klub Książki. 
Autorka biografii ks. Jana 
Twardowskiego oraz To-
masza i Zdzisława Beksiń-
skich, a także książki  „1945. 
Wojna i pokój” (nominacja 
do nagrody literckiej Nike), 
gościć będzie w bibliotece 
5 kwietnia o godz. 17.30.

spotkanie 
z autorką

prezydent Miasta 
Wejherowa, Miejska bi-
blioteka publiczna im. 
aleksandra Majkow-
skiego oraz Muzeum 
piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-pomor-
skiej są organizatorami 
ogólnopolskiego Kon-
kursu na piosenkę o 
Wejherowie.

Informowaliśmy o tym w 
poprzednim wydaniu „Pul-
su”, ale dziś przypomina-
my, że w pierwszym etapie 

konkursu, w terminie do 30 
kwietnia 2017 roku uczest-
nicy przesyłają proponowa-
ny tekst piosenki. 

Ogłoszenie wyników pierw-
szego etapu konkursu nastą-
pi 27 maja 2017 roku podczas 
obchodów Dnia Jakuba. 

Teksty należy przesyłać 

pod adres: Miejska biblio-
teka publiczna w Wej-
herowie im. aleksandra 
Majkowskiego ul. Kaszub-
ska 14, 84-200 Wejherowo.

Więcej informacji pod nr 
tel. (58) 677 65 70 lub na 
stronie: bibliotekabiblio-
teka.wejherowo.pl
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EDUKACJA I SPORT

Małgorzata Klawiter z Urzędu Mar-
szałkowskiego przestawiła referat „Roz-
wój energetyki jądrowej z perspektywy 
polityki samorządu województwa po-
morskiego”, a adam Kordas, naczelnik 
Departamentu Energetyki Jądrowej w 
Ministerstwie Energii opowiadał o Pol-
skim Programie Energetyki Jądrowej. 

Władysław Kiełbasa z Polskiej Gru-
py Energetycznej Elektrownia Jądrowa1, 
przedstawił stan przygotowań do budowy 
elektrowni jądrowej w Polsce.

Konferencję zorganizowali członkowie 
Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energe-
tyki Jądrowej oraz ZSP nr 2 w Wejherowie, 
a prowadził ją radny Marcin Drewa.

pod Honorowym patronatem starosty Gabrieli lisius w Zespole 
Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie zorganizowano kon-
ferencję nt. elektrownia jądrowa dla polski dla pomorza!

konferencja w „elektryku”

elekrownia jądrowa

Uczestnicy eliminacji to 
laureaci eliminacji szkol-
no-środowiskowych z gmi-
ny i miasta Wejherowa, w 
trzech grupach wiekowych 
(I grupa 10-13 lat, II 14-16 
lat, III 17-19 lat). 

W eliminacjach udział 
wzięło 34 uczestników re-
prezentujących szkoły oraz 
Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicz, działające przy 
jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Kniewa, 
Zbychowa i Nowego Dworu 
Wejherowskiego.

Atrakcją dla uczestników 
turnieju była żywa lekcja 
wiedzy pożarniczej, którą 
przeprowadzili strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wejherowie.

Laureaci otrzymali na-
grody rzeczowe ufundowane 
przez Urząd Gminy Wejhe-
rowo i Urząd Miejski w Wej-
herowie.

Prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejsko- Gminnego ZOSP 
RP dh Zenon frankowski 
złożył serdeczne podzięko-
wania wszystkim uczestni-
kom turnieju, a zwycięzcom 

uczniowie rywalizowali w konkursie

młodzież potrafi 
zapobiegać pożarom

W Starostwie w Wejherowie odbyły się eliminacje miejsko-gminne 
ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
Zapobiega pożarom”. organizatorem turnieju był Zarząd Miejsko-
-Gminny Związku ochotniczych Straży pożarnych Rp w Wejhero-
wie przy współudziale Starostwa powiatowego w Wejherowie.

Wyniki turnieju w poszczególnych grupach 
wiekowych przedstawiają się następująco:

i grupa wiekowa (10-13 lat) 
1. wojciech stanisławczyk 
    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
2. maciej Naczk 
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie
3. paweł grzona 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
ii grupa wiekowa (14-16 lat)
1. agata machniewicz 
Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
2. marcin Bujak 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie
3. anna ehrlich – OSP w Zbychowie
iii grupa wiekowa (17-19 lat)
1. michał Detlaff 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
2. artur Bisewski 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
3. Natalia Dominik – OSP w Kniewie

życzył powodzenia na elimi-
nacjach powiatowych, które 
zostaną rozegrane 7 kwiet-
nia br. w Starostwie Powia-
towym w Wejherowie.

Podziękowania skierowa-
ne zostały również do na-
uczycieli i druhów, którzy 
przygotowywali dzieci i mło-
dzież do turnieju.

Zwycięska drużyna chłop-
ców Gimnazjum w Bolszewie 
grała w składzie: Karol Chame-
rek, Damian Dudziński, Klau-
diusz Engelbrecht, Nikodem 
Fleming, Błażej Hewelt, Tomasz 
Kosznik, Dawid Kunz, Jakub 
Kunz, Krzysztof Melcer, Kon-
rad Rompa, Jakub Rudziński, 
Dawid Szotrowski, Jakub Troć, 
Marcel Wilma. Opiekunem dru-
żyny jest Jarosław Borowiec.

Drugie miejsce zajęło  Gim-

piłka ręczna. mistrzostwa powiatu 

Najlepsi z Bolszewa
w mistrzostwach  powiatu wejherowskiego szkół gimnazjalnych w piłce Ręcznej 

zwyciężyły drużyny samorządowego gimnazjum w Bolszewie.

nazjum nr 2 w Wejherowie, a 
trzecie Salezjańskie Gimna-
zjum w Rumi.

Drużyna dziewcząt z Sa-
morządowego Gimnazjum w 
Bolszewie zagrała w składzie:  
Marta Kandziora, Julia Holk-Łe-
bińska, Weronika Łynka, Mar-
tyna Meyer, Paulina Potrykus, 
Alicja Szczypior, Alicja Block, 
Kornelia Dampc, Marta Drzeż-
dżon, Kamila Formella, Julia 
Germann, Emila Jarzębińska, 

Kamila Śliwińska, Monika Kan-
dziora. Opiekunem drużyny 
jest Jarosław Borowiec. 

Drugie miejce w tej kate-
gorii zajął zespół Gimnazjum 
w Goręczyni, a trzecie Gimna-
zjum w Cewicach.

Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie oraz 
Samorządowe Gimnazjum w 
Bolszewie.
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Bilety rozdane
w poprzednim „pulsie” oferowaliśmy naszym czytelni-

kom bilety do multikina w Rumi. otrzymały je osoby, wy-
łonione w konkursie.

Dostaliśmy wiele wiadomości z poprawną odpowiedzią na 
pytanie konkursowe (Karolina Gruszka). Spośród nadawców wy-
losowaliśmy zwyciężców konkursu.  Bilety do kina wygrali: Zofia 
Nadolska, joanna Będziak i marcin korczak.

Kolejna szansa już za trzy tygodnie, 13 kwietnia.

Na scenie wystąpili rodzice, ro-
dzeństwa, a także wujkowie. Wśród 
wykonawców nie zabrało absolwen-
tów szkoły, którzy pomimo upływu lat 
nadal mocno związani są ze społeczno-
ścią szkolną.

Koncert budził spore emocje, od 
aplauzu po wzruszenie. Oprócz stan-
dardowych instrumentów takich jak 
fortepian, akordeon, gitara, skrzyp-
ce czy instrumenty dęte, zabrzmiała 
harmonijka ustna, zyskując niezwy-
kłą sympatię odbiorców. Podobnie jak 
przepiękny śpiew jednej z absolwentek.

Dyrekcja szkoły dziękuje wszyst-
kim rodzinom za tak duże zaan-
gażowanie i przełamanie lęków 
związanych z wyjściem na estradę. 
Bardzo możliwe, że koncert muzyku-
jących rodzin będzie kontynuowany.

Urszula Zakrzewska

jubileuszowy koncert w szkole muzycznej

muzykujące rodziny
W Szkole Muzycznej i stopnia w Wejherowie po raz pierwszy odbył się koncert dla ro-

dzin muzykujących. inicjatywa powstała w związku z jubileuszem 45-lecia, który w tym 
roku obchodzi szkoła.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Do eliminacji regional-
nych, które odbyły się  12 
marca br. trenerki: agniesz-
ka Gwizdalska, Barbara 
Karpisz i wspierająca an-
na Hebel przygotowały aż 
trzy drużyny. 

Wszystkie wspaniale roz-
wiązały swoje Problemy 
Długoterminowe w formie 
ośmiominutowych przedsta-

wejherowo w odysei umysłu

szkoła społeczna 
znów w finale

Drużyna Społecznej Szkoły podstawowej i Gimnazjum Społecz-
nego nr 1 z Wejherowa po raz kolejny znalazła się w finale ogólno-
polskiego konkursu kreatywnego myślenia odyseja umysłu. 

wień, określiły swój Styl i z 
zaangażowaniem rozwiązy-
wały Problem Spontaniczny. 
Są to trzy składowe całego 
konkursu. Do ścisłego finału 
przeszły dwie ekipy, które 1 
i 2 kwietnia mierzyć się bę-
dą z uczniami z całej Polski, 
a stawka jest wysoka. 

Zdobywcy drugiego miej-
sca pojadą na Eurofestiwal 

na Białorusi, zaś zwycięzcy 
reprezentować będą Polskę 
na konkursie światowym w 
Stanach Zjednoczonych. 

Wejherowscy Odyseusze 
ruszyli do wytężonej pracy i 
udoskonalanie tego, co kry-
tycznie ocenili sędziowie. 
Marzą, myślą, tworzą w du-
chu współpracy. Trzymajcie 
za nich kciuki!

Warszawa, Łódź, Byd-
goszcz, Toruń, Poznań, 
Włocławek, Ostrowiec Świę-
tokrzyski i wiele innych 
miast wystawiało swoich 
najlepszych tancerzy. 

Jak zwykle było to wspa-
niałe widowisko, na którym 
nie mogło zabraknąć utalen-
towamnych tancerek i tan-
cerzy z Wejherowa. Konkurs 
stał na najwyższym pozio-
mie i emocje sięgnęły zenitu.

Świat Tańca zrobił duże 
wrażenie na jurorach i po 
przebrnięciu eliminacji, w 
ścisłym finale wejherowianie 
osiągnęli następujące wyni-

Klub Taneczny „Świat Tańca” prowadzony 
przez Joannę i Jacka bernaśkiewiczów, uczest-
niczył w wielkiej rywalizacji najlepszych szkół 
tańca z polski podczas turnieju w choceniu. 

ki: 2 miejsce - Świat Tańca 
Mini, 4 miejsce - Świat Tań-
ca Juniors, 4 miejsce - Wero-
nika Lachs, 6 miejsce - Świat 
Tańca Crew, 7 miejsce - Na-
talia Szcześniak. 

- Ciężko pracowaliśmy 
na ten sukces. Wracamy 
zmotywowani do dalszego 
rozwoju - mówią Joanna 
i Jacek bernaśkiewicz. 
- Jesteśmy bardzo dumni z 
naszych tancerzy i dzięku-
jemy za tę petardę emocji, 
adrenaliny i zdartych gar-
deł naszych rodziców i ki-
biców którzy wspaniale nas 
dopingowali!

wśród najlepszych

Świat tańca 
triumfuje
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Na hali MRKS w Gdańsku rozegrano wojewódzkie elimi-
nacje Drużynowego Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn w Te-
nisie Stołowym, w których drużyna KTS-K GOSRiT Luzino 
grająca w składzie Katarzyna Płotka, Maja Jarzynowska i 
Magda Płotka (na zdjęciu w czerwonych koszulkach) zajęła 
trzecie miejsce. 

W meczu o trzecie miejsce luzinianki pokonały GKTS 
Gdańsk 4:2. 

Występ w Kartuzach okazał się pozytywnym zaskocze-
niem, bo z silniejszym rywalem wejherowianie zagrali przy-
zwoicie, twardo i nieustępliwie. Szwankowała skuteczność, 
ale w obydwu drużynach. Pod koniec spotkania świetnie po-
pisał się interwencjami nasz bramkarz, a dwie kontry dopro-
wadziły do uzyskania dwubramkowej przewagi.

Natomiast w pojedynku z gdańszczanami we własnej ha-
li, wejherowianie „przespali” pierwszą część meczu. Gra była 
chaotyczna i nerwowa, natomiast SMS spokojnie punktował 
wykorzystując błędy Tytanów. To musiało się źle skończyć. 
R. Wicon otrzymał karę, a chwilę później także M. Jankow-
ski i gdańszczanie wyszli na prowadzenie 11:5. Tytani stracili 
także P. Warmbiera, który popchnięty upadł i złamał kostkę. 

Po przerwie Tytani wyszli skoncentrowani i zaczęli odra-
biać straty bramkowe, jednak tylko do pewnego momentu, bo 
nasi zawodnicy opadali z sił oraz stracili celność strzelecką. 
Goście uszczelnili obronę i skutecznymi kontrami zdobywali 
kolejne bramki. Wejherowianie po porażce utrzymali jednak 
ósmą pozycję w ligowej tabeli.

Tytani Wejherowo: P. Jankowski, Turek, Miler, Wicon, Brze-
ski, R.Wicki, K.Wicki, Warmbier, Bartoś, Cholcha, Smoliński, 
Nowosad, M. Jankowski, Sałata, Nowociński, Sikora.

Wcześniej wejherowianie 
na własnym stadionie poko-
nali Raków Częstochowa 2:1. 
Nie był to łatwy pojedynek i 
zwycięstwo, bo goście będąc 
wiceliderem postawili trudne 
warunki. Ostatni pojedynek 
Gryfa Wejherowo z zamyka-
jącą tabelę Polonią Bytom 
nie był pomyślny dla wejhe-
rowian, którzy przegrali 1:0. 
Pierwsza połowa spotkania 
była zbyt wolna i asekuracyj-
na dla obydwu drużyn. 

W drugiej części gospoda-
rze ruszyli do ataku, a do-
środkowanie na pole karne 

agata Syska z uKS Team Dragon Wejherowo w Mię-
dzynarodowym pucharze polski Młodzików w pięk-
nym stylu wywalczyła brązowy medal. To największy 
sukces Agaty j w nowej kategorii wagowej. Wejherowianka 
sklasyfikowana jest na 2 miejscu w swojej kategorii wagowej 
i na 14 miejscu wśród wszystkich młodziczek.

piłka ręczna. tytani

Na ósmej pozycji 
Szczypiorniści Tytanów Wejherowo odnieśli 

wyjazdowe zwycięstwo z wyżej notowanym ry-
walem cartusią Kartuzy 17:15, aby na własnym 
parkiecie ulec SMS ZpRp ii Gdańsk 27:32.

judo. pucharowy brąz

piłka nożna. gryf

Zadyszka w Bytomiu
po radosnym początku wiosennej serii rozgry-

wek ii ligi, piłkarze Gryfa musieli przełknąć go-
rycz porażki. W bytomiu przegrali 1:0 z polonią.

zawodnik Polonii zamienił na 
zwycięskiego gola. Wejhero-
wianie próbowali w tej sytu-
acji zmienić wynik i zaczęli 
atakować bramkę bytomian, 
ale robili to bardzo nieskutecz-
nie. Bytomianom wystarczało 
rozbijanie akcji pod bramką 
żeby utrzymać wynik. 

Gryf Wejherowo zajmuje 
10. pozycję w tabeli II ligi.

Gryf Wejherowo: Ferra 
- Brzuzy (Czychowski), Ły-
siak, Mońka, Nadolski, Kołc, 
Kamiński, Klimczak, Wicon 
(Chwastek), Dampc (Czerwiń-
ski), Marczak.

Na tegorocznych pływackich Zimowych mistrzostwach polski juniorów młodszych 
Dominik Bielawa, płynąc na dystansie 100 m stylem klasycznym  z czasem 1:04:23 zdo-
był złoty medal i tytuł mistrza polski w kategorii junior - 15 lat. 

W Mistrzostwach w Ostrowcu Świętokrzyskim 15-letni wejherowianin wywalczył również dwa srebr-
ne medale na dystansach 50 m stylem klasycznym z czasem 0:29:66 i 200 m stylem klasycznym z czasem 
2:16:88 oraz V miejsce w wyścigu na 100 m stylem zmiennym. 

Kolejnym sukcesem jest pobicie przez Dominika trzech rekordów województwa pomorskiego w pły-
waniu na krótkim basenie stylem klasycznym na 50 m, 100 m i 200 m. Dominik jest zawodnikiem UKS Tri-
-Team Rumia, trenującym w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku pod okiem trenera Jacka Rząsy. 
Podczas „Gali Sportu – Rumia 2016” Dominikowi wręczono nagrodę dla najlepiej zapowiadającego się 
sportowca młodego pokolenia roku 2016

pływanie. mistrz polski 
Powiat wejherowski za-

jął drugie miejsce w Turnie-
ju Tenisa Stołowego Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Dwie 
rakiety” w Goręczynie. Nasz 
powiat uległ reprezentacji 
powiatu starogardzkiego.

W zawodach wystar-
towało 7 powiatów z wo-
jewództwa pomorskiego. 
Indywidualnie najlepszą za-
wodniczką okazała się Kata-
rzyna Płotka, reprezentująca 
ZSP nr 3 w Wejherowie. 

tenis stołowy
Luzinianki na podium
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Zawsze szybko, tanio, na czas!

GRyf - TaXi  Wejherowo

(58) 6 - 727 - 727
www.gryftaxi.pl

OGŁOSZENIA

wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

Nip 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
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 wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E

                     Łęczyce, dnia 23 marca 2017 r.

ogŁosZeNie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778. z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm)  zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce następującej uchwały:

1) Uchwała Nr XXV/53/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 51/15, 51/16, 
51/17, 51/18, 51/13, położonych w obrębie geodezyjnym Godętowo, 
gmina Łęczyce.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, 
lub na adres e-mail sekretariat@leczyce.pl, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 7 kwietnia 2017 roku

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do proto-
kołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                     Wójt Gminy Łęczyce 
                      Piotr Wittbrodt 

RekLamY 
i

ogŁosZeNia

w  puLsie 

wejheRowa

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606 101 502

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Redaktor naczelna: anna kuczmarska
tel. 606 101 502,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca: iNFo-pRZekaZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  express media w Bydgoszczy 
Nakład: 10 000 egzemplarzy                           issN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 wejherowo,  ul. polna 3/41  (w siedzibie firmy  „ARTEX”)

spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do magistratu  przy ul. 12 marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52,  58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

puNkt iNFoRmacji euRopejskiej

WAŻNE 
TELEFONY:
POgOTOWIE
58  677 61 02  
POLIcjA 
58  672 97 22 
 STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00
STrAŻ MIEjSkA
58  677 70 40
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Nowa inwestycja wtBs sp. z o.o. 
prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica 

z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym 
przy ulicy Św. anny.

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

wejherowo, ul. parkowa 2a/20
tel. 58 677 46 16    e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

KULTURA

W Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
7 kwietnia br. o godz. 18.00 
usłyszymy pawła piekarczy-
ka i Leszka czajkowskiego, 
wykonawców koncertu „pod-
ziemna armia powraca”.

W tym samym muzeum 
w Pałacu Przebendowskich i 
Keyserlingków odbędzie się 
spotkanie z Filipem Frącko-
wiakiem - dyrektorem Izby 
Pamięci Płk. Ryszarda Kukliń-
skiego (pośmiertnie awansowa-
ny na generała bryg.) Spotkanie, 
zatytułowane  „Płk. Ryszard Ku-
kliński. Polska samotna misja”, 
połączone z wystawą, odbędzie 
się 29 kwietnia o godz. 16.00.

30 kwietnia zaplanowano 
autorski koncert  Lecha ma-
kowieckiego pt. „Barwy Wol-
ności”. Recital tego wokalisty 
odbędzie się o godz. 18.00 w 
Miejskim Domu Kultury w Re-
dzie, przy ul. Łąkowa 59 A

Sponsorem głównym wy-
darzeń jest Grupa ENERGA S.A., 
a wśród patronów medialnych 
znalazł się  „Puls Wejherowa”.

W kwietniu, który jest Miesiącem pamięci Narodowej odbędą się 
wydarzenia kulturalne oraz spotkania o tematyce historycznej i pa-
triotycznej. pierwszy koncert, zatytułowany „podziemna armia po-
wraca” odbędzie się w Wejherowie 7 kwietnia.

w muzeum piśmiennictwa i muzyki k-p

podziemna armia

Wydarzenie odbędzie się 
25 marca o godz. 16.00 w sa-
li koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Fryderyka Chopina w 
Wejherowie przy ul. Dwor-
cowej 6. Bezpłatne bilety na 
koncert dostępne są od 15 
marca w Muzeum Piaśnic-
kim przy ul. Św. Jacka 11/2.

Duet fortepianowy Do-
mbrova piano Duo tworzy 
dwóch ambitnych, pianistów 
z Dąbrowy Górniczej - Łu-
kasz Szubski i Krzysztof 
Włodarczyk, absolwenci 
Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. Podczas koncertu 
Dombrova Piano Duo zagra 
utwory D. Szostakowicza, I. 
J. Paderewskiego, G. Gersh-
wina, L. Bernsteina, A. Piaz-
zolli, F. Liszta. 

Wydarzenie będzie oka-
zją do zaprezentowania wir-
tualnego zwiedzania miejsca 
straceń w Piaśnicy. Umoż-
liwi ono internautom obej-

muzeum piaśnickie zaprasza

koncert fortepianowy 
i wirtualne zwiedzanie

Muzeum piaśnickie w Wejherowie zaprasza na koncert w wykona-
niu duetu fortepianowego Dombrova piano Duo i premierową prezen-
tację wirtualnego zwiedzania miejsca straceń w lasach piaśnickich. 

rzenie miejsc, w których w 
pierwszych miesiącach II 
wojny światowej Niemcy za-
mordowali tysiące osób. Wir-
tualny spacer tworzą zdjęcia 
sferyczne oraz ujęcia z drona. 
Poruszanie się po obszarze 
ułatwia proste menu i mapa.

Muzeum Piaśnickie bę-
dzie nawiązywać do roli 
salonu kulturalnego, jaką 
przyszła siedziba placówki - 

Villa Musica z 1926 r.- peł-
niła przed wojną. W czasie 
wojny budynek był siedzibą 
Gestapo i miejscem zarzą-
dzania działaniami, zwią-
zanymi z egzekucjami w 
Lasach Piaśnickich. 

Ponieważ willa wymaga 
generalnego remontu i do-
stosowania do działalności 
muzealnej, otwarcie placów-
ki planowane jest na 2019 r.

Dombrova piano Duo.         Fot. Tomasz Knapik


