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Ukazuje się od 2011 roku

Ciekawe zajęcia
i dobra zabawa

Malowanie, tkanie i lepienie, taniec, akrobacje czy zajęcia teatralne to tylko niektóre propozycje, z kto-
rych korzystają podczas zimowych ferii najmłodsi mieszkańcy Wejherowa. Zajęcia artystyczne i kulturalne, 
połaczone z przedstawieniami i projekcjami filmów odbywają się m.in. w WCK, w Muzeum, w PZPOW oraz 
w dwóch bibliotekach. W salach gimnastycznych szkół zorganizowano rozgrywki sportowe w różnych dys-
cyplinach. Na sztucznym lodowisku można pojeździć na łyżwach, a na basenie - popływać.                Str. 13

Tworzenia obrazów techniką batiku można było spróbować w pracowni plastycznej WCK, pod kierunkiem pla-
styczki Anety Fittkau. Zdolnych małych artystów, którzy świetnie radzili sobie z woskiem i farbami, nie brakowało.

- Chcę potwierdzić, że będę ubiegał się o urząd 
Prezydenta Wejherowa w tegorocznych wyborach  
samorządowych. Chcę dokończyć trudne i wielkie 
zadania, które rozpocząłem. Traktuję to jako swo-
je zobowiązania wobec mieszkańców Wejherowa 
- zadeklarował prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt na spotkaniu Ruchu Społecznego „Wolę 
Wejherowo”, którego jest liderem.     Str. 2

k. hildebrandt 
będzie kandydował

Uroczyście obchodzony Dzień Chorego w sanktu-
arium pasyjno-Maryjnym w wejherowie to już piękna 
tradycja. Ustanowiony przez św. jana pawła ii, Światowy 
Dzień Chorego oraz dzień poświęcony Matce Bożej wej-
herowskiej  przypada w najbliższą niedzielę, 11 lutego.  

Msza św. dla chorych i cierpiących z możliwością przyjęcia sa-
kramentu Namaszczenia chorych zostanie odprawiona w koście-
le św. Anny  o godz.  16.30. Na tę mszę przynosimy ze sobą róże.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie prosi ludzi do-
brej woli o pomoc chorym w dotarciu tego dnia do świątyni . 

Dzień Chorego
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Zwracając się do swoich 
sympatyków i mieszkańców 
Krzysztof Hildebrandt 
dodał:  - Mam wizję miasta 
atrakcyjnego i przyjazne-
go dla mieszkańców, a mój 
program opieram na Stra-
tegii Rozwoju Wejherowa, 
która po szerokich konsul-
tacjach z mieszkańcami zo-
stała  jednogłośnie przyjęta 
przez Radę Miasta Wejhe-
rowa. Tę strategię realizu-
ję od wielu lat i spotkało to 
się z zaufaniem i poparciem 
wejherowian.  

Na początku spotkania 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt podsumował minio-
ny rok oraz omówił plany na 
rok 2018. Ponieważ jest to 
rok wyborczy skupił się na 
podsumowaniu  3 lat obec-
nej kadencji (szczegóły obok).

W spotkaniu „Wolę Wej-

jakie są fakty? jakie są twarde dane? jakie korzyści odnieśli mieszkańcy?
Zacznę od inwestycji, gdyż one są dla mieszańców bardzo ważne. W poprzedniej kadencji 

w latach 2011-2014 wszystkie wydatki związane z inwestycjami wyniosły 113,8 mln zł. W ciągu 
trzech lat obecnej kadencji w latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycje i zawarliśmy 
umowy, które są obecnie realizowane na łączną kwotę  93,3 mln zł.  Do tego należy doliczyć 
plan na 2018 rok w wysokości 38,5 mln zł, co razem w tej kadencji daje rekordowe 131,8 mln 
zł na inwestycje z naszego budżetu. stanowić to będzie wzrost wydatków majątkowych w 
stosunku do poprzedniej kadencji o 20 mln zł, czyli o prawie 16 %. To największe miejskie 
inwestycje w najnowszej historii wejherowa.  Do tego należy doliczyć inwestycje naszych 
spółek komunalnych, ZUK i MZK w minionych 3 latach wydały łącznie 12,5 mln zł.

Tak ogromny rozmach inwestycyjny, taki wzrost jest możliwy m.in. dzięki temu, że sprawnie 
i skutecznie pozyskujemy środki zewnętrze do budżetu miasta. w obecnej kadencji zdobyli-
śmy dla miasta ponad 50 mln zł różnych dotacji. Pomimo tak wielu inwestycji nie zadłużamy 
się nadmiernie. Średni wskaźnik zadłużenia w poprzedniej kadencji 2011-2014 wyniósł 25,9 
%, zaś na koniec 2017 roku wyniósł również 25,9%. Zadłużenie nie jest zbyt duże, przede 
wszystkim jest bezpieczne, za maksymalny wskaźnik zadłużenia przyjmuje się 60%.

w latach 2015-2017 priorytet w wejherowie stanowiły drogi, na które wydatkowaliśmy 
ok. 2/3 wszystkich środków inwestycyjnych,  zarówno na realizację wielkich węzłów drogo-
wych, jak i ulic we wszystkich dzielnicach miasta. Ogółem wybudowaliśmy, wyremontowa-
liśmy, utwardziliśmy nawierzchnię jezdni lub chodników na 46 wejherowskich ulicach, 
kolejne 3 zadania są dziś w trakcie realizacji. Niezależnie od inwestycji drogowych zrealizowali-
śmy 16 zadań w zakresie budowy, remontu lub udrożnienia kanalizacji  deszczowej. 

Prowadziliśmy zróżnicowane zadania inwestycyjne w różnych dziedzinach pamiętając o 
zrównoważonym rozwoju miasta.  w wejherowskich szkołach i przedszkolach podległych 
miastu wykonaliśmy 15 zadań inwestycyjnych. W ostatnich latach zakresie walki w ze smo-
giem wspólnie z mieszkańcami zlikwidowaliśmy prawie 200 starych kopcących pieców, 
zastępując je ogrzewaniem ekologicznym. 

W tej kadencji oddaliśmy do użytku budynek komunalny, przygotowaliśmy do reali-
zacji kolejny - budowa rozpocznie się w tym roku. Trwają również prace nad projektem 
budynku socjalnego. Ponadto znaczne środki przeznaczyliśmy  na remonty zasobu miesz-
kaniowego. Realizowane były prace w parku Miejskim im. Majkowskiego oraz zadania o 
charakterze rekreacyjnym, sportowym lub turystycznym. Należy zwrócić uwagę na 9 pro-
jektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Część omawianych inwestycji 
realizowana była w ramach Programu Rewitalizacji Wejherowa. Chcę podkreślić, że zrealizo-
wane przez miasto inwestycje służą wszystkim wejherowianom.

Bardzo ważne było przygotowanie kolejnych projektów technicznych do realizacji na 
przyszłość. Samych tylko zadań drogowych z przygotowaną lub wykonywaną obecnie do-
kumentacją jest 13. 

Pokrótce przybliżyłem inwestycje z minionych 3 lat, nie wymieniając wszystkich 114 nazw zadań 
inwestycyjnych. Przechodząc do bieżącego funkcjonowanie miasta, chcę wyraźnie podkreślić, że 
wejherowski samorząd we wszystkich dziedzinach,  jak: oświata, opieka i pomoc społeczna, 
ochrona środowiska, bezpieczeństwo, komunalny zasób mieszkaniowy, transport publicz-
ny, usługi komunalne i utrzymanie czystości oraz porządku, kultura, sport i rekreacja, wspie-
ranie przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy, współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, praca administracji, itd. funkcjonował normalnie, prawidłowo i bez więk-
szych zakłóceń realizował zadania. Staraliśmy się odpowiadać na potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców oraz zapewnić najwyższy standard, oczywiście na miarę posiadanych środków.

„wolę wejherowo” aktywnie uczestniczyło w życiu miasta. Zajmowaliśmy się spra-
wami, rozwiązywaliśmy problemy i podejmowaliśmy interwencje, z którymi zwracali się do 
nas wejherowianie. Mogliśmy zawsze liczyć na wsparcie, cenne rady i uwagi mieszkańców. 

wszystkim bardzo dziękujemy za zaufanie i współpracę!
Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że wejherowo było i jest w budowie, że je-

steśmy świadkami historycznych przemian i rozwoju wejherowa, z którego korzystają 
wszyscy mieszkańcy. To nasz wspólny sukces, to realizacja naszego programu!

 Myślę, że przedstawione fakty, liczby, działania pokazują, że realizujemy obietnice i pro-
gram wyborczy mój i  „Wolę Wejherowo”.  jesteśmy skuteczni i wiarygodni. Mamy doświad-
czenie i nowe pomysły na przyszłość. Chcemy je dalej realizować, dlatego staniemy do 
wyborów samorządowych 2018. 

wybory samorządowe 2018. krzysztof hildebrandt będzie kandydował

Zobowiązania prezydenta
- Chcę potwierdzić, że będą ubiegał się o urząd Prezydenta Wejhe-

rowa w tegorocznych wyborach  samorządowych. Chcę dokończyć 
te wszystkie trudne i wielkie zadania, które rozpocząłem. Traktuję 
to jako swoje zobowiązania wobec mieszkańców Wejherowa - zade-
klarował Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt na spotka-
niu Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, mając na myśli m.in. 
wielkie inwestycje drogowo-kolejowe, o których piszemy na stro-
nie 3. K. Hildebrandt podsumował również 3 lata obecnej kadencji. 

Od 16 lat „Wolę Wejherowo”, którego liderem jest niezmiennie Krzysztof Hilde-
brandt,  pracuje i spotyka się regularnie w szerokim gronie mieszkańców, przed-
stawicieli różnych wejherowskich środowisk, organizacji społecznych i stowarzy-
szeń, aktywistów miejskich,  aby porozmawiać, wymienić poglądy, ale również 
po to, aby rozliczać się z tego co zrobiło i ustalać plany na przyszłość. Styczniowe 
spotkanie było przy okazji spotkaniem noworocznym, a uczestniczyło w nim pra-
wie 180 osób. Więcej na www.wolewejherowo.pl

herowo” uczestniczyli goście 
- starosta Gabriela Lisius 
i etatowy członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego 
Jacek Thiel z zaprzyjaź-
nionego komitetu „Wspólny 
Powiat”.  

Jak podkreślał prezydent 
Krzysztof Hildebrandt:

- Bardzo cieszy nas zgoda 
i zrozumienie w kontaktach 
miasto-powiat oraz cenimy 
sobie dobrą i owocną współ-
pracę, jaka ma miejsce w 
tej kadencji samorządowej, 
gdyż dzięki temu dużo więcej 
zrobiliśmy dla mieszkańców. 
Chcemy współpracować i się 
wspierać przy najbliższych, 
jesiennych wyborach.

Dotychczasową współpra-
cę z miastem podsumowała 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, określając ją 
jako bardzo dobrą.

- Ta współpraca owocuje 
wieloma sukcesami, przede 
wszystkim w zakresie in-
westycji, ale też w obrębie 
wspólnych działań kultu-
ralnych, sportowych czy or-
ganizacji pozarządowych. 
Jeżeli chodzi o inwestycje 
drogowe, można je zauwa-
żyć, po prostu poruszając 
się po drogach.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt i starosta Gabrie-
la Lisius zadeklarowali, że 
będą współpracować przy 
najbliższych, jesiennych wy-
borach samorządowych, aby 
w kolejnej kadencji stosun-
ki miasto-powiat nadal były 
tak dobre, jak obecnie. 

Spotkanie zakończyła oży-
wiona dyskusja w kuluarach, 
przede wszystkim na temat 
planów i programu wyborcze-
go na jesienne wybory.

prezydent wejherowa krzysztof hildebrandt 
podsumowuje 3 lata obecnej kadencji (2015-2017):
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- Inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym, 
to nowe wyzwanie, które  czeka miasto w kolejnych latach 
- mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Jesz-
cze w tym roku rozpocznie się budowa budynku komunal-
nego w Wejherowie. Jest to kolejny krok dla zaspakajania 
potrzeb mieszkaniowych wejherowian, którzy ze względu 
na trudną sytuację materialną i mieszkaniową potrzebu-
ją pomocy miasta. Zależy nam na tym, by miasto tętniło 
życiem, by mieszkańcy żyli w komfortowych warunkach.

Przypomnijmy,  że podczas sesji 19 grudnia 2017 r. wej-
herowscy radni przyjęli uchwałę przygotowaną przez pre-
zydenta Hildebrandta, o wniesieniu działki budowlanej do 
zasobów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego, przeznaczonej na budowę budynku komunalnego.

- Budynek przy ul. Łęgowskiego będzie budynkiem ko-
munalnym, o czynszach regulowanych przez miasto i za-
siedlany na podstawie decyzji Prezydenta Miasta – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Pro-
gram realizowany będzie ze środków Banku Gospodarstwa 
Krajowego, o które mogą ubiegać się podmioty mające już 
doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym np. Wejhe-
rowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Podejmu-
jemy wszelkie działania, aby budowa rozpoczęła się w 2018 
r. i zakończyła w roku 2019.

W naszym mieście jest wiele rodzin, które czekają na 
mieszkania, nie zarabiają na tyle dużo, by mogły dostać kil-
kaset tysięcy złotych kredytu na zakup mieszkania czy bu-
dowę domu. To jest oferta właśnie dla nich. 

Urząd Miejski przypomina, że wnioski o przydział lub za-
miane lokalu, można pobrać w Urzędzie przy ul. 12 Marca 
195. Wypełnione wnioski należy składać w Wydziale Spraw 
Lokalowych UM w Wejherowie. Decyzję o zasiedleniu podej-
mie prezydent miasta Wejherowa.

Jak podkreślił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
porozumienie z zarządem 
PKP jest efektem długich i 
żmudnych negocjacji, doty-
czących przebiegu inwesty-
cji na terenie Wejherowa.

Zastępca prezydenta 
Wejherowa Beata Rut-
kiewicz, przypomniała, że 
miasto jest już właściwie na 
półmetku drogowych roz-
wiązań w Wejherowie.

- Węzeł Wejherowo (Kwia-
towa) realizowany jest kom-
pleksowo, w pełnym zakresie 
przez miasto z udziałem 
środków unijnych. Zostanie 
całkowicie zakończony w 
2019 roku - stwierdziła Be-
ata Rutkiewicz. - Chcę jasno 
powiedzieć, że środki finan-
sowe na Węzeł  Wejherowo 
zostały w całości zabezpie-
czone, w tym na tunel pod 
torami.  Natomiast PKP wy-

O planowanej budowie tuneli pod torami kolejowymi w Śmiechowie i Nanicach, a tak-
że podziemnych przejść dla pieszych pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Takie 
zobowiązania zawiera porozumienie o współpracy między miastem Wejherowem i PKP 
Polskimi Liniami Kolejowymi, wynegocjowane przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta.  Podczas konferencji w ratuszu prezydent przedstawił zakres planowanych 
inwestycji, związanych z modernizacją linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia 
- Słupsk. Skorzystają z nich wszyscy mieszkańcy Wejherowa.

kona zadania bardzo istotne 
z punktu widzenia naszych 
mieszkańców, związane z 
modernizacją istniejącego 
przejścia podziemnego na 
stacji Wejherowo. 

Zrealizowany już został 
przez miasto Węzeł Dział-
ki, będący nieodzownym 
elementem rozwiązań dro-
gowych w Wejherowie. Ten 
węzeł musiał powstać w 
pierwszym etapie, gdyż sta-
nowi objazd dla zamknię-
tej części miasta w rejonie 
dworca PKP podczas robót 
budowlanych. 

Jeżeli chodzi o Węzeł 
Śmiechowo (Zryw) , to PKP 
bierze na siebie wszystkie 
koszty związane z budową 
wiaduktu kolejowego  (w no-
menklaturze PKP wiadukt 
kolejowy oznacza przejazd 
dla samochodów pod tora-
mi).  Miasto natomiast wy-

korzystne dla mieszkańców porozumienie miasta i pkp pLk

kolejowo-drogowe 
inwestycje w wejherowie

- Po wieloletnich trud-
nych rozmowach z PKP w 
zakresie docelowych bez-
kolizyjnych rozwiązań ko-
munikacyjnych na terenie 
naszego miasta, 18 lipca 
2017 r. podpisaliśmy poro-
zumienie z zarządem PKP. 
Umowa określa  zakres in-
westycji realizowany przez 
PKP, zwłaszcza budowy 
przejazdów pod torami 
przy Węzłach: Śmiechowo 
(Zryw) i Nanice. 

To duże wyzwanie nie 
tylko po stronie kolei,  ale 
także po stronie miasta, po-
nieważ z budową kolejo-
wych wiaduktów związane 

są inwestycje drogowe. Jest 
to trudne zadanie zarówno 
dla PKP, jak i dla miasta. 

Jak wszyscy wiemy, ko-
lej w styczniu br. ogłosiła, 
że rozpoczyna już prace 
projektowe i ma zapewnio-
ne finansowanie na całą in-
westycję.

prezydent wejherowa
krzysztof hildebrandt

konało już cały duży układ 
drogowy po północnej stro-
nie Śmiechowa, powiązany 
z mającym powstać tunelem. 

Kolejnym ważnym miej-
scem w Wejherowie jest 
Węzeł Nanice. Już wiele lat 
temu miasto zabezpieczyło 
teren na lokalizację przejść i 
przejazdów bezkolizyjnych, 
a w myśl porozumienia 
PKP zaprojektuje i wybu-
duje w tym rejonie kolejny  
wiadukt kolejowy. Plano-
wany termin zakończenia 

tych prac to 2022-2023 rok. 
Termin ten jest bezpośred-
nio związany z rozliczeniem 
środków unijnych, a więc 
musi zostać dotrzymany 
przez PKP.

- Co ważne, planowa-
ne inwestycje w części 
miejskiej muszą być ści-
śle zsynchronizowane z 
pracami realizowanymi 
przez PKP. Nie możemy 
naszej części wykonać 
ani wcześniej, ani późnej 
- dodaje prezydent miasta.

W myśl zawartego porozumienia PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. zobowiązały się do:

- w ramach Węzła Wejherowo (Kwiatowa) - przebudo-
wy istniejącego przejścia dla pieszych wraz z wyjściem 
na perony stacji Wejherowo

- w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) - budowy wia-
duktu kolejowego oraz przebudowy bezkolizyjnego 
przejścia dla pieszych na wysokości przystanku osobo-
wego Wejherowo Śmiechowo

- w ramach Węzła Nanice - budowy wiaduktu kole-
jowego,

- remontu istniejącego wiaduktu kolejowego przy ul. 
Św. Jana

Co zrobi pkp pLk w wejherowie?

PKP m.in. wyremontuje istniejące przejście pod-
ziemne na wejherowskim dworcu.

W Wejherowie przy ul. Łęgowskiego po-
wstanie budynek komunalny. Wszystko 
wskazuje na to, że budowa rozpocznie się 
jeszcze w tym roku.

Budowa ruszy w tym roku

Nowy budynek 
komunalny

Przy ul. Łęgowskiego (Osiedle Sucharskiego) w Wej-
herowie powstanie czterokondygnacyjny budynek 
komunalny, w którym znajdzie się prawie 80 lokali miesz-
kalnych. 

Mieszkania będą 1-, 2- i 3-pokojowe z pełnym węzłem 
sanitarnym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 4 587 m kw, przy czym powierzchnia użytkowa 
lokali wyniesie 3 834 m kw. Dla każdego lokalu przewi-
dziano także jedno miejsce postojowe. 

Mieszkania ogrzewane będą z lokalnej kotłowni ga-
zowej.
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Pojazd dostosowany jest 
do przewozów osób niepeł-
nosprawnych i posiada ta-
kie rozwiązania, jak np. 
czytniki elektroniczne kart, 
nagłośnienie i monitoring 
wewnętrzny, a także kli-
matyzacja. W bazie MZK 
odbyła się prezentacja i po-
święcenie nowego autobusu.

Autobus zakupiono ze 
środków wypracowanych 
przez załogę. Koszt zakupu 
pojazdu wynosi  860 tys. zł

Prezentacja i wprowa-
dzenie do eksploatacji no-
wego niskopodłogowego 
autobusu odbyło się z udzia-
łem prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrand-
ta, który pogratulował pre-
zesowi spółki Czesławowi 
Kordelowi oraz całej zało-
dze nowego nabytku. Dodał 
też, że dzięki systematycz-
nej modernizacji taboru 
MZK Wejherowo należy do 
grona najnowocześniejszych 
zakładów w naszym kraju. 
Pojazd poświęcił ks. prałat 
Tadeusz Reszka.

Gratulacje z okazji wpro-
wadzenia do eksploatacji 
kolejnego nowego autobusu 

Nowy autobus MZK wyjechał na ulice Wejherowa. To 39. autobus 
zakupiony przez ten zakład,  a 23. z serii Solaris Urbino 12,  piąty z 
czwartej generacji i siódmy z klimatyzacją. Jak zapewnia Czesław 
Kordel  - prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej spółka 
z oo. w Wejherowie, to bardzo oszczędny, ekologiczny, przyjazny i 
bezpieczny autobus, spełniający standardy Euro-6. 

Nowoczesny, bezpieczny, wygodny

Nowy autobus MZk

na linie obsługiwane przez 
MZK  Wejherowo Sp. z 
o.o. złożyli również: staro-
sta wejherowski Gabrie-
la Lisius, przewodniczący 
Zarządu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej Hubert 
Kołodziejski i dyrektor 
Zakładu Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni Olgierd Wy-
szomirski. 

- Staramy się kupować 
przynajmniej dwa autobusy 
w ciągu roku. Obsługujemy 

Starosta Gabriela Lisius, prezydent Krzysztof Hildebrandt, prezes MZK Czesław 
Kordel oraz dwóch kierowców, którzy będą prowadzić nowy autobus: Jarosław 
Reszke i Mariusz Dejnek, podczas prezentacji pojazdu.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Komisja konkursowa z 
Urzędu Miejskiego kierowa-
ła się takimi kryteriami jak 
pomysłowość, estetyka, sa-
modzielność, niepowtarzal-
ność elementów dekoracji, 
innowacyjność, widoczność 
od strony ulicy i sąsiadów, a 
także wyraz ogólny. 

- Po raz kolejny mam 
przyjemność podziwiać i 
gratulować wyników te-
go konkursu, który każde-
go roku dostarcza pięknych 
efektów, wynikających z 
ogromnego zaangażowania, 
wysiłku, kosztów, pomysło-
wości a przede wszystkim 
osobistej pracy nad przygo-
towaniem dekoracji okien, 
balkonów i ogrodów - po-
wiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt, dziękując 
laureatom za ogrom prac 
włożonych w przygotowanie 
bogato iluminowanych deko-
racji świątecznych. - Dzięki 
temu nasze miasto jest kolo-
rowe - powiedział prezydent.

Zdobywca I nagrody w ka-
tegorii ogrodów - Zbigniew 
Wolanin (na pierwszym 
zdjęciu od góry) wyraził sa-
tysfakcję i poinformował, 
że jego ekspozycja zawiera 
około 4 tys. światełek LED, 
których zawieszenie wyma-
ga wielotygodniowej pracy. 
Tak duża dekoracja pochła-
nia sporo energii elektrycz-
nej i jest kosztowna. Dlatego 
otrzymaną nagrodę laureat 
przeznaczy na pokrycie ra-
chunku za prąd.  

W ratuszu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom 
Konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną bal-
konu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa w okresie świątecz-
no-noworocznym. 

Nagrody dla mieszkańców za dekoracje

Rozświetlają miasto

W kategorii dekoracje świąteczne ogrodów pierwsze miejsce zdobył Zbigniew wola-
nin z ul. Wczasowej, a drugie - Teresa i Tadeusz kaweccy z ul. Kusocińskiego. 

Trzecią nagrodę ex aequo otrzymali:  Ludwika Erdmann z ul. Rogali i jan Myszka z 
ul. Sędzickiego. 

Wyróżnienie przyznano halinie płońskiej-Niklewskiej z ul. I Brygady Pancernej WP. 
W kategorii dekoracje świąteczne okien i balkonów pierwsze miejsce zdobyła anie-

la Bartnicka z os. Kaszubskiego, drugie miejsce - Elżbieta i jan Cichoccy z tego sa-
mego osiedla, a trzecie: Barbara i piotr Gołębiewscy z ul. Ofiar Piaśnicy oraz henryk 
Groth z ul. Niskiej. 

Wyróżnienie otrzymali: Teresa szimichowska z os. Kaszubskiego, Renata i Marek 
Miotke z ul. Sobieskiego oraz piotr kotłowski z ul. Przemysłowej.  

Laureaci konkursu
rozległy teren, zamieszkiwa-
ny przez około 100 tysięcy 
mieszkańców, od Rumi, po-
przez Redę i Wejherowo, aż 
po Luzino, Gniewowo i Gó-
rę łącznie - wyjaśnił prezes 
MZK, Czesław Kordel.

Na zakończenie spo-
tkania w bazie MZK  jego 
uczestnicy przejechali no-
wym autobusem ulicami 
miasta, przekonując się o 
zaletach nowoczesnego po-
jazdu wejherowskiej komu-
nikacji miejskiej. 

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Na spotkaniu przedsta-
wiono działania wspierające 
uczniów  wybitnie uzdolnio-
nych w kierunkach matema-
tyki, fizyki  i informatyki, 
biologii, chemii i kompe-
tencji społecznych,   reali-
zowane w projekcie „Zdolni 
z Pomorza - powiat wejhe-
rowski” przez Powiat Wej-
herowski przy współpracy z 
Województwem Pomorskim, 

inauguracja projektu 
„Zdolni z pomorza”

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się in-
auguracja powiatowego projektu „Zdolni z Pomorza”. Celem pro-
jektu, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest stworzenie rów-
nych szans edukacyjnych najzdolniejszym uczniom. Do tegorocz-
nej edycji zakwalifikowało się ponad 200 wybitnie uzdolnionych 
uczniów - mieszkańców powiatu wejherowskiego.

które reprezentuje Depar-
tament Oświaty i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.
Projekt w imieniu Powiatu 
Wejherowskiego prowadzi 
Powiatowy Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nych  w Wejherowie.

Powiat Wejherowski od 
2011 r. uczestniczył, wraz 
z innymi powiatami woje-

wództwa pomorskiego w 
projekcie  „Pomorskie do-
bry kurs na edukację. W 
ramach obecnego projektu 
„Zdolni z Pomorza - powiat 
wejherowski”  są kontynu-
owane wcześniejsze działa-
nia,  rozszerzono wsparcie 
dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie 
biologii, chemii i kompeten-
cji społecznych. 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Obsługą programu dla 
osób pochodzących z tere-
nu powiatu wejherowskiego 
zajmuje się Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy Eu-
ropejskich w Starostwie Po-
wiatowym w Wejherowie. 

Projekt adresowany jest 
do osób pozostających bez 
pracy (z wyłączeniem osób 
przed ukończeniem 30 roku 
życia) należących do co naj-
mniej jednej z grup:

• osoby w wieku 50 lat i 
więcej,

• kobiety,
• osoby z niepełnospraw-

nościami,
• osoby długotrwale bez-

robotne,
• osoby o niskich kwalifi-

kacjach.
Projekt  „Wsparcie przed-

siębiorczości na Kaszubach” 
realizowany jest przez Po-
wiat Wejherowski we współ-
pracy z Powiatem Puckim i 

wsparcie 
przedsiębiorczości

Powiat Wejherowski realizuje projekt „Wsparcie przedsiębior-
czości na Kaszubach”, w ramach którego osoby bezrobotne uzy-
skują wsparcie finansowe i merytoryczne na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest w ramach re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 (środki finansowe w większości pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego).

Powiatem Kartuskim oraz 
Spółdzielnią Socjalną „Pa-
sja”. Efektem projektu ma 
być utworzenie łącznie 270 
nowych mikroprzedsię-
biorstw na terenie trzech 
powiatów uczestniczących 
w inicjatywnie, z czego poło-
wa (135) ma powstać terenie 
powiatu wejherowskiego.

W kolejnej turze pro-
jektu z powiatu wejherow-
skiego zakwalifikowanych 
zostało 38 osób, które 24 
stycznia w siedzibie Staro-
stwa odebrały certyfikaty 
potwierdzające ich udział 
w przedsięwzięciu. Złożo-
ne przez nich biznesplany 
zostały pozytywnie zwery-
fikowane, co pozwala przy-
znać im wsparcie oferowane 
w ramach programu.

Zakwalifikowane osoby 
pochodzą z różnych rejonów 
powiatu wejherowskiego. 
Ich mikrofirmy w pierw-

szym okresie działalności 
otrzymają wsparcie finan-
sowe i szkoleniowe, aby w 
sposób trwały i efektywny 
mogły działać na konkuren-
cyjnym rynku. Otrzymane 
wsparcie stanowią:

• bezpłatne szkolenia - 
„ABC przedsiębiorczości” 
oraz dodatkowe szkolenia 
wynikających z diagnozy po-
trzeb prowadzonych przez 
doradcę zawodowego, w for-
mie Indywidualnego Planu 
Działania przygotowanego 
dla każdego uczestnika,

• do 19 350 zł jednorazo-
wej dotacji inwestycyjnej,

• do 1 850 zł comiesięcz-
nego wsparcia pomostowego 
przez pierwsze 6 miesięcy 
prowadzenia firmy.

Dzięki uczestnictwu w 
programie osoby trwale 
bezrobotne biorą odpowie-
dzialność za swoje życie za-
wodowe we własne ręce.

Choć w województwie po-
morskim nie odnotowano przy-
padków ASF, Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego robi wszystko, 
by w razie konieczności zmie-
rzenia się z wirusem być na to 
gotowym. 

- O tym problemie mówi-
liśmy w ubiegłym roku. My-
śleliśmy, że temat jest bardzo 
odległy, ale niestety wirus jest 
coraz bliżej naszego powiatu. 
Dlatego trzeba przekazywać 
informację producentom trzo-

wirus asF coraz bliżej 
naszego powiatu

w wejherowskim starostwie odbyło się spotkanie ze służbami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo w powiecie wejherowskim. podczas konferencji dys-
kutowano m.in. o afrykańskim pomorze Świń, chorobie, która w polsce zbiera 
coraz większe żniwo.

dy chlewnej, gospodarzom i 
rolnikom, bo ten problem mo-
że wkrótce ich dotknąć - tłuma-
czy Gabriela Lisius, Starosta 
Wejherowski. Stąd kolejne spo-
tkanie Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego, 
podczas którego Powiatowy 
Lekarz Weterynarii przekazała 
podstawowe informacje zwią-
zane z tym jak należy się chro-
nić przed ASF. 

- Gdyby wystąpił przypadek 
choroby u świń w gospodar-

stwie hodowlanym, powiatowy 
lekarz weterynarii wydaje de-
cyzje, związane głównie z wy-
wozem i przenoszeniem świń 
- mówi wioletta Drygas-Bo-
gucka, Powiatowy Lekarz We-
terynarii. - Wirus nie jest groźny 
dla człowieka, nie mniej czło-
wiek może przyczynić się do 
rozpowszechniania się ASF. Naj-
skuteczniejszym sposobem za-
pobiegania jest profilaktyka i 
utrzymanie czystości w obiek-
tach gospodarczych.
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA Z POLICJI

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Mariana Krumholza
byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Kierownika Wydziału Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług 

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia

składa

     Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
 wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Z  głębokim  żalem i smutkiem
przyjęliśmy  wiadomość  o  śmierci

Zofii Borakowskiej
Radnej Powiatu Wejherowskiego 

w latach 1998-2002.
                                        

Rodzinie i Najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia 

                    
składa

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 
wraz z  Zarządem Powiatu Wejherowskiego             

www.pulswejherowa.pl

archiwalne 
wydania 
„pulsu
wejherowa”
są dostępne 
w internecie:

Trwa przerwa w nauce, ale policjanci spotykają 
się z wypoczywającymi uczniami. W Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w ramach akcji profilaktycz-
no-edukacyjnej pod hasłem „Bezpieczne Ferie” 
policjantki w rozmawiały z dziećmi o bezpieczeń-
stwie podczas ferii zimowych, bezpiecznych zacho-
waniach na drodze oraz o cyber zagrożeniach. 

Ponadto tłumaczyły dzieciom, dlaczego zamarznięte sa-
dzawki, jeziora rzeki czy stawy nie są odpowiednimi miej-
scami do zabawy. Dzieci uczestniczyły w dyskusji, chętnie 
dzieliły się swoimi doświadczeniami jak również odpowia-
dały na zadawane pytania. 

Policjantka zwracała również uwagę na konieczność no-
szenia elementów odblaskowych i tłumaczyła przy tym jak 
działają odblaski, by dzieci lepiej rozumiały konieczność 
noszenia ich nawet na terenie zabudowanym. Na zakoń-
czenie dzieci otrzymały zawieszki odblaskowe. 

Policjantka, zajmująca się profilaktyką przeprowadzi-
ła 4 spotkania z dziećmi, które uczestniczą w zajęciach w 
świetlicach w Bieszkowicach, Zbychowie oraz w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
i  Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w rozmowach o zasadach bezpieczeństwa, któ-
re muszą być codziennie przestrzegane w domu, szkole, na 
podwórku i w podróży. Ważnym elementem każdego ze spo-
tkań było omówienie także zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Mundurowi tłumaczyli, że dzieciom nie wolno 
rozmawiać z przypadkowo poznanymi osobami, przyjmować 
od nich słodyczy czy innych rzeczy do jedzenia. 

Nietrzeźwa wiozła dziecko
Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komen-

dy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 24-letnią ko-
bietę, która pijana wiozła dziecko. Zdarzenie miało miejsce 
około godz. 2.00 w nocy z 2 na 3 lutego na jednej z dróg 
gminy Wejherowo. 

Młoda kobieta jechała oplem astrą, a tor jazdy wzbudził 
podejrzenie policjantów, którzy postanowili zatrzymać sa-
mochód do kontroli drogowej. Kobieta miała promil alkoho-
lu w organizmie. Podczas sprawdzania dokumentów okazało 
się, że nie miała także przy sobie prawa jazdy, dowodu reje-
stracyjnego oraz OC. Okazało się, że kierująca pijana kobieta 
z tyłu w foteliku przewoziła swoje małe dziecko.  Kobieta od-
powie teraz za   jazdę w stanie nietrzeźwości, a ponadto za 
brak wymaganych dokumentów. 

Ponadto o tym, w jaki sposób „opiekowała się” dzieckiem 
zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

policjantki 
wśród dzieci

Technicy wykonali rów-
nież oględziny uszkodzonej 
elewacji. Ujęci chłopcy mają 
od 12 do 13 lat. Za dopusz-
czenie się przez nieletniego 
czynu karalnego, Sąd Ro-
dzinny i Nieletnich może za 
stosować środki wychowaw-
cze lub środek poprawczy w 
postaci umieszczenia w za-
kładzie poprawczym.

Straż Miejska otrzymała 
także zgłoszenie, że w ho-
lu Filharmonii Kaszubskiej 
nieletni zakłócają porządek 
i zaczepiają pracowników. 

Zabezpieczyć pustostany
Strażnicy sprawdzą ogólnodostępne obiekty opuszczone i 

niezamieszkałe. Pierwsze kontrole wykazały, że w Wejherowie 
są obiekty, które nie mają ustawowych właścicieli lub spadko-
bierców i interesują się nimi bezdomni. Obiekty te stwarzają za-
grożenie dla bezpieczeństwa. Niektóre budynki mają właścicieli 
lub spadkobierców, ale nie interesują się oni swoją własnością. 

W obiektach można spotkać bezdomnych i wagarowiczów. 
Przykładem niech będzie pustostan przy ul. I Brygady Pancer-
nej WP czy Pułaskiego, gdzie bezdomni wzniecili pożary. 

Straż Miejska wystąpiła do właścicieli i zarządców pustosta-
nów o ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, este-
tyczne utrzymanie i uporządkowanie terenu. Jeśli nie zastosują 
się do zaleceń, prowadzone będą czynności wyjaśniające. 

W sytuacjach drastycznych powiadomiony zostanie Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, gdyż zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego to właściciel obowiązany 
jest zadbać o należyty stan  techniczny i estetyczny budynku.  

poczucie bezkarności i ataki ze strony nieletnich

Coraz bardziej agresywni
Na ul. Zachodniej w Wejherowie, trzech chłopców niszczyło elewacje budynku jedno-

rodzinnego. W elewację rzucali kamieniami. Na podstawie rysopisów, strażnicy miejscy 
ujęli podejrzanych o ten czyn na osiedlu Harcerskim i przekazali ich policji. 

Przybyli na miejsce funk-
cjonariusze zastali trzech 
nieletnich w wieku od 13 do 
17 lat. Chłopcy nie przyznali 
się do uszkodzenia tapicerki 
na siedzisku, ale monito-
ring to zweryfikuje. Jeśli na 
podstawie zeznań świadków 
okaże się, że do zakłócenia 
porządku oraz uszkodzenia 
mienia doszło, sprawa znaj-
dzie swój finał w Sądzie Ro-
dzinnym i  Nieletnich. 

Przy okazało się także, że 
nieletni od dłuższego czasu 
„okupują” wejherowską Fil-

harmonię, plując na ludzi, 
używając wulgaryzmów i 
dopuszczając się innych czy-
nów karalnych pomimo te-
go, że obiekt ma całodobową  
ochronę fizyczną. 

Teraz Straż Miejska na-
sili kontrole Filharmonii i w 
jej obrębie. 

Nieletni dopuszczają się 
coraz więcej czynów karal-
nych. Straż Miejska w Wej-
herowie ostatnio ujęła aż 
siedmiu nieletnich. W rejo-
nie tunelu samochodowego 
przy ul. Rejtana 12-latek 

rzucał śnieżnymi kulami w 
wjeżdżające do tunelu sa-
mochody. Po zwróceniu mu 
uwagi przez interweniują-
cych strażników, chłopak 
stał się jeszcze bardziej 
agresywny. Sprawa znalazła 
swój finał w Sądzie Rodzin-
nym i Nieletnich. 

Czyn którego się dopu-
ścił nieletni, stanowi wykro-
czenie i zgodnie z ustawą w 
sprawie postępowania z nie-
letnimi, sprawa trafiła do 
Sądu Rodzinnego i Nielet-
nich w Wejherowie.
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WYDARZENIA

Zawodniczka karate 
tradycyjnego Małgorzata 
Zabrocka została Najlep-
szym Sportowcem Wejhe-
rowa 2017 roku, instruktor 
kickboxingu Rafał Karcz 
- Najlepszym Trenerem, a 
zespół piłki ręcznej Tytani 
- Najlepszą Drużyną. 

Zawody II Wejher Cross 
Games - zostały uznane za 
Najlepszą Promocję Sporto-
wą Wejherowa i Wydarzenie 
Sportowe minionego roku.

Rafał Szlas został 
Działaczem Sportowym 
Ostatniego 20-lecia, a za 
Sportowe Odkrycie 2018 
roku uznano Agatę Syskę, 
zawodniczkę judo.

Jak powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa, kultura 
fizyczna i sport jest bardzo 
ważną dziedziną życia lo-
kalnej społeczności.

- Priorytetem ostatnich 
lat jest budowa i moderni-
zacja miejskiej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej 
- mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhe-
rowa. - To także wspieranie 

Pierwsza Wejherowska Gala Sportu odbyła się w styczniu w Filharmonii Kaszubskiej. 
Podczas Gali wręczano nagrody i wyróżnienia najlepszym sportowcom i trenerom 2017 
roku. Przyznano też nagrody za najciekawsze wydarzenie sportowe i promocję miasta 
poprzez sport. Wejherowska Gala Sportu jest świętem wejherowskiego sportu. 

klubów i stowarzyszeń kul-
tury fizycznej w formie do-
tacji i innych działań. Każdy 
uprawiający sport, to oso-
ba z charakterem, która w 
pewnym okresie życia do-
konała wyboru swojej drogi 
życiowej. Wszystkim laure-
atom serdecznie gratuluję i 
życzę wytrwałości. Dzięku-
ję także sponsorom, którzy 
wspierają działalność wej-
herowskich klubów umoż-
liwiając im osiąganie coraz 
lepszych wyników.

- Jestem wzruszona i za-
szczycona tym wyróżnieniem 
- powiedziała Małgorzata 
Zabrocka. - Dziękuję Kapi-

tule Konkursu, ale przede 
wszystkim mojemu trenero-
wi Mirosławowi Ellwartowi.

Laureatka głównej na-
grody przygotowała wido-
wiskowy pokaz karate w 
wykonaniu grupy zawodni-
ków Karate Klubu Wejhero-
wo i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku YMCA Wejherowo.

Podczas Gali sportu wrę-
czono również Wyróżnienia 
Specjalne. W kategorii Naj-
lepszy Sportowiec i Najlepsza 
Promocja Sportowa Wejhero-
wa wyróżniono strongmana 
Mateusza Ostaszewskie-
go. W kategorii Najlepszy 
Trener Wejherowa 2017 r. 

wyróżnienie specjalne otrzy-
mał Wojciech Wasiek -  tre-
ner drużyn młodzieżowych w 
WKS „Gryf”. Wyróżnienia 
otrzymali także: drużyna 
WKS „Gryf” - rocznik 2003 
w kategorii Drużyna Roku, 
Wejherowski Klub Kultu-
rystyczny „APOLLO” za 
zorganizowanie Pucharu Eu-
ropy Strongman, zawodnicz-
ka karate Julia Mudlaff i 
kickbokser Dorian Kupc 
- rocznik 2007 jako Sporto-
we Odkrycie Roku 2017 oraz 
Krzysztof Ruchalski z In-
tegracyjnego Stowarzysze-
nia Sportowego „START” w 
kategorii Działacz Sportowy 
Ostatniego 20-lecia.

Inicjatorem Wejherow-
skiej Gali Sportu jest radny 
miejski i działacz sportowy 
Rafał Szlas. Kapitule prze-
wodniczył  radny Jacek 
Gafka, który podkreślił: 
- Wspólną pracą pokazali-
śmy, że można zrealizować 
świetne, wejherowskie świę-
to sportu. 

Gali towarzyszył występ 
wokalistki Moniki Kitel, 
oraz występy tancerzy.

wejherowska Gala sportu

Najlepsi sportowcy i trenerzy nagrodzeni

Powyżej: prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz 
najlepsi sportowcy 2017 roku: Małgorzata Zabrocka i 
Mateusz Ostaszewski. 
Poniżej: nagrody najmłodszym sportowcom wręczał 
Hubert Skrzypczak. Po prawej radny Jacek Gafka - 
przewodniczący Kapituły Konkursowej, który również 
był jednym z prowadzących Galę.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Zrzeszenie kaszubsko-pomorskie w wejherowie

podsumowanie starego i plany na nowy rok

Oddział ZK-P w Wejhe-
rowie liczy 197 członków, 
działających w 6 klubach: 
hafciarskim „Tulpa”, skata 
sportowego, Stowarzysze-
niu Plastyków im. Stefana 
Lewińskiego, Towarzystwie 
Śpiewaczym im. Jana Trep-
czyka, Klubie Młodych i Klu-
bie ZKP Strzebielino.

Dużym osiągnięciem or-
ganizacji w 2017 r. był 

W niedzielę 4 lutego w wejherowskim Muzeum odbyło się no-
woroczne spotkanie członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, poprzedzone uroczystą mszą świętą w kościele św. Stanisława 
Kostki. Prezes wejherowskiego oddziału ZK-P Mirosław Gaffka 
podsumował działalność organizacji w 2017 roku oraz przedsta-
wił plany na obecny  rok.

remont siedziby przy pl. Ja-
kuba Wejhera, w której m.in. 
zastąpiono piece węglowe 
centralnym ogrzewaniem 
OPEC. Remont kosztował 
ponad 250 tys. zł. Głównym 
tegorocznym przedsięwzię-
ciem będzie wprowadzenie 
nowego sztandaru Oddziału 
ZKP, gdyż obecny wysłużony 
sztandar ma prawie 30 lat. 

Podczas spotkania wrę-

czono 12 nowych legitymacji 
członkowskich oraz podzię-
kowania dla najaktywniej-
szych działaczy. 

Były prezes partu Zrze-
szenia w Wejherowie - Hen-
ryk Kanczkowski otrzymał 
Statuetkę Jakuba Wejhe-
ra, którą wręczył w imieniu 
prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta jego zastępca Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.
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Wejherowska edycja wy-
darzenia Verba Sacra jest 
unikatowa, bo fragmen-
ty biblii prezentowane są 
po kaszubsku. Wydarzenie 
organizuje Urząd Miejski 
w Wejherowie, Wejherow-
skie Centrum Kultury oraz 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
Kościół pw. Trójcy Świętej 
w Wejherowie należy do je-
denastu kościołów Europy, 
w których odbywają się Mo-
dlitwy Katedr Polskich. 

Oprawę zapewnili w tym 
roku znani muzycy pod kie-
runkiem Cezarego Pacior-
ka, który specjalnie na tę 
okazję skomponował muzy-
kę. Razem z nim wystąpi-
li: Jerzy Małek, Grzegorz 
Nagórski i Piotr Lemań-
czyk. Autorem scenariusza i 
reżyserem jest Przemysław 
Basiński. W tym roku pre-
zentację Verba Sacra wzbo-
gaciły nagrania wybranych 
fragmentów Apokalipsy zre-

Tekst opatrzony został 
zdjęciami z wyspy Patmos, a 
więc miejsca, w którym Apo-
kalipsa powstała. 

- Nowa publikacja poprzez 
zawarte treści i ilustracje 
może być drogowskazem do 
przybliżenia Księgi  Apo-
kalipsy i zainspirowania do 
wgłębienia się w jej treść. 
Pędzlem i piórem przedsta-
wiono niezwykłą myśl za-
wartą w tej Księdze - mówiła 
podczas promocji publikacji 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, która obję-
ła honorowym patronatem 
książkę. 

Księga Apokalipsy św. Jana Apostoła była tematem tegorocznej, 
edycji widowiska religijno-artystycznego Verba Sacra – Modlitwy 
Katedr Polskich. Fragmentów Biblii w języku kaszubskim wy-
słuchaliśmy w wejherowskiej Kolegiacie po raz piętnasty. Tekst 
przetłumaczony z języka greckiego przez o. prof. Adama R. Sikorę 
czytała, jak co roku, Danuta Stenka.

alizowane na greckiej wy-
spie Patmos, wyświetlane w 
kościele na dużych ekranach. 
To na tej wyspie powstał ory-
ginalny tekst Księgi spisany 
przez św. Jana.

- Spotykamy się już po raz 
piętnasty, by wsłuchać się 
w treści Biblii i napawać się 
pięknem języka Małej Ka-
szubskiej Ojczyzny – powie-
dział otwierając wydarzenie 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - To 
Państwo jesteście współ-
twórcami kaszubskiego cy-
klu Verba Sacra. To Państwa 
liczna obecność, skupienie, 
szczere zasłuchanie i gorą-
ce serca budują klimat tego 
wieczoru. Dzisiaj mury Kole-
giaty wypełnione będą słowa-
mi przetłumaczonej z języka 
greckiego na język kaszubski 
Apokalipsy Św. Jana Ewan-
gelisty, który Objawienie 
spisywał na greckiej wyspie 
Patmos. Na Patmos znalazł 
się, by usłyszeć i zapisać Sło-

wo Boże. Verba Sacra to nie 
tylko słowa, to także muzyka.

Jak podkreślił o. prof. 
Adam R. Sikora, Apoka-
lipsa jest księgą pociechy i 
umocnienia dla cierpiących 
chrześcijan. Jest także wiel-
ką księgą przestrogi dla tych 
wszystkich, którzy lekko-
myślnie odrzucają Boga i bu-
dują świat bez niego.

- Księga Apokalipsy jest 
aktualnym orędziem kie-
rowanym do Kościoła na 
wszystkich etapach jego 
wędrówki. Nie jest kata-
stroficzną zapowiedzią groź-
nych wydarzeń przyszłości, 
ale jest objawieniem rze-
czywistości Bożej, prawdy 
o Dniu Ostatecznym, któ-
ry zapewni ostateczny już 
triumf dobra - prof. dr hab. 
Adam Ryszard Sikora.

29 stycznia br., kiedy od-
bywało się czytanie Apoka-
lipsy św. Jana, Kolegiata 
była wypełniona słuchaczami 
z Wejherowa i okolic.

apokalipsa św. jana

Verba sacra po raz 15.

Co roku, zimą wejherowianie i goście z innych miejscowości mają okazję wysłuchać 
fragmentów Biblii w języku kaszubskim w wykonaniu znakomitej aktorki, pochodzą-
cej z kaszubskiego Gowidlina - Danuty Stenki.                              Fot. Anna Kuczmarska

promocja książki i wernisaż 

apokalipsa na obrazach
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 

Wejherowie odbyła się promocja książki „Apokalipsa św. Jana w 
obrazach Macieja Tamkuna”. Publikacja zawiera polskie i kaszub-
skie tłumaczenie Księgi, którego autorem jest prof. dr hab. Adam 
Sikora. Ilustracje stanowią zdjęcia obrazów Macieja Tamkuna, któ-
ry swoje dzieła w oryginale zaprezentował w pałacu.

Maciej Tamkun i ojciec Adam Sikora, autorzy nowego 
wydawnictwa.                      Fot. Starostwo w Wejherowie

Goście podczas promocji nowego wydawnictwa.                             Fot. Zygmunt Pałasz

Celem konkursu jest m.in. 
wzbogacenie i rozwój kultury 
kaszubskiej. Nadesłane teksty 
(koniecznie do dnia 20 sierp-
nia 2018 r.) zostaną wykorzy-
stane przez kompozytorów 
w Ogólnopolskim Konkursie 

Muzeum piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-pomorskiej w wejherowie zaprasza 
osoby dorosłe tworzące w języku kaszubskim do udziału w ii Ogólnopolskim konkur-
sie Literackim im. jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim. 

konkurs im. jana Trepczyka

Kompozytorskim im. Renaty 
Gleinert na piosenkę w języku 
kaszubskim. Po wypełnieniu 
puli utworów planowane jest 
wydanie śpiewnika.

Na zwycięzców oczekują 
atrakcyjne nagrody finansowe. 

Regulamin konkursu jest 
zamieszczony na stronie inter-
netowej Muzeum jak również 
na muzealnym profilu na Fa-
cebooku. Konkurs uzyskał do-
finansowanie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
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Bibliotekarze chcą, by 
ich książnica była miejscem 
spotkań, wymiany myśli, 
rozwoju i wypoczynku, od-
powiadającym na potrzeby  
intelektualne, kulturalnei 
integracyjne czytelników. 

Projekt „W kręgu kul-
tury” zakłada realizację 
cyklu spotkań w czterech 
dziedzinach, zwanych krę-
gami, w okresie od stycznia 
do maja 2018 roku. Pierw-
sze kręgi rozwijają już swoją 
działalność. Krąg litera-
tury to przede wszystkim 
spotkania Dyskusyjnych 
Klubów Książki, działają-
cych przy bibliotece. 

Krąg teatru to działalność 

w Miejskiej Bibliotece publicznej w wejherowie

w kręgu zdrowia i urody
Biblioteki XXI wieku przeobrażają się w centra życia społecznego i kulturalnego 

społeczności lokalnej.  Korzystając z efektów prac remontowych i pozyskanej dzięki 
nim nowej sali, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała projekt „W 
kręgu kultury”,  który stanowić będzie bogatą ofertę kulturalną dla czytelników. Jego 
inauguracja odbyła się 24 stycznia.

bibliotecznej grupy teatralnej 
„Errata”, która, oprócz spo-
tkań z poezją, szykuje się do 
premiery spektaklu charyta-
tywnego „Na wodzie”. 

Krąg gier rozpoczął dzia-
łalność w grudniu i skupia 
zarówno młodszych, jak i 
starszych czytelników wo-
kół gier planszowych („Plan-
szówkowa odskocznia” i 
„Rodzina się zgrywa!”). 

Kolejny jest krąg „Zdro-
wia i urody”, który roz-
począł się wykładem o 
zdrowym odżywianiu 24 
stycznia. Swoisty dekalog 
zdrowego odżywiania przed-
stawiła Ada Dubaniewicz 
- lekarz i dietetyk. Pojawi-

ło się wiele interesujących 
faktów, które obalały mity 
dotyczące zasad żywienia. 
Zgromadzeni goście mieli 
okazje poznać rzetelne dane 
i zalecenia Światowej Orga-
nizacji Zdrowia. Dowiedzie-
li się czego unikać, a na co 
zwracać szczególną uwagę. 

Uzupełnieniem wykładu 
była prezentacja ofert ksią-
żek związanych z omawia-
nym tematem, które znaleźć 
można w Wypożyczalni dla 
Dorosłych. Każdy uczest-
nik zabrał ze sobą specjal-
nie przygotowaną zakładkę, 
która była podsumowaniem 
wykładu prelegentki.

Kolejne spotkanie z cy-
klu  „W kręgu zdrowia i uro-
dy” zaplanowano na 21 
lutego na godz. 17.00. 

Tym razem gościem bi-
blioteki i czytelników bę-
dzie wizażystka - Martyna 
plińska, która zaprezentu-
je zasady prawidłowego i 
pieknego makijażu.

Bibliotekarze zachęcają 
do korzystania z bogatej 
oferty w ramach projektu 
„W kręgu kultury”.

pokaz  makijażu

„kaszubi” - kolejna książka pisarza z Luzina

prawdziwa rodzinna opowieść

Przekazany w darze obrus jest przykładem haftu szko-
ły wejherowskiej, która pani Ludwika Wesserling aktywnie 
popularyzuje. Znana hafciarka jest prezesem klubu „Tulpa” 
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie.

Kaszubskojęzyczny rękopis opowiadania pt. „Strachy w 
młynie Łączyńskiem” autorstwa Ottona Karsznego (pseudo-
nim „Sambor znad Bałtyku”) pochodzi z początku XX wieku.

Autor wielu opowiadań i powieści z przeszłości Pomorza 
w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę został 
pierwszym nauczycielem języka polskiego w Sierakowi-
cach, a później pierwszym polskim wójtem tej gminy. Rę-
kopis przekazała Irena Kulwikowska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach. Zostanie on przepisany 
we współczesnej pisowni kaszubskiej i wydany przez wejhe-
rowskie Muzeum. Będzie to wkład tej instytucji w obchody 
100. rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę.

piękny obrus i cenny rękopis

Muzeum 
powiększa zbiory 

- Napisałem o ludziach, 
których już nikt nie pamię-
ta, a którzy istnieli napraw-
dę i swoim życiem tworzyli 
historię narodu zwanego 
Kaszubami - pisze autor we 
wstępie do książki „Kaszu-
bi. - Takimi ludźmi są moi 
dziadkowie, prości miesz-
kańcy Kaszub, których los 

Utalentowany pisarz, mieszkaniec Luzina - Włodzimierz Zaczek wydał kolejną cieka-
wą książkę. Autor powieści „Prusacy”, „Ocalony”, „Była sobie gmina” i innych jest zna-
ny przede wszystkim czytelnikom z Kaszub. „Kaszubi” to tytuł najnowszej pozycji tego 
pisarza, opartej na prawdziwych wydarzeniach. 

wplatał w wydarzenia roz-
grywające się na Pomorzu 
w latach dwóch wojen, dzie-
lącego ich okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego i 
wczesnego okresu narzuco-
nego nam przez sowieckich 
wyzwolicieli komunizmu. 

Akcja tej ciekawej powie-
ści paradokumentalnej roz-

grywa się głównie w gminie 
Szemud, od momentu odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości w 1918 roku do roku 
1952. Głównym bohaterem 
powieści jest Józef Zaczek, 
urodzony w 1895 roku w ro-
dzinie Feliksa Zaczka i Ju-
lianny z domu Pranczk.

Wnukiem Józefa jest au-

tor książki, Włodzimierz 
Zaczek. Pisarz pochodzi z 
Wejherowa. W. Zaczek był 
kiedyś strażakiem (przez 
20 lat), a w dojrzałym już 
wieku ukończył studia 
prawnicze. Auto książki 
zna nie tylko przepisy pra-
wa, ale imponuje bogatą 
wiedzą historyczną.

Spotkanie z autorem i promocja książki „Kaszu-
bi” miała miejsce pod koniec ub. roku zarówno w 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, jak i w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej przy ul. Dworcowej. Z tego spotkania 
pochodzi zdjęcie, na którym Włodzimierz Zaczek 
podpisuje nową powieść dla czytelniczek.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie wzbogaciło 
swoje zbiory o piękny, haftowany obrus, po-
darowany przez Ludwikę Wesserling. Mu-
zealne zbiory powiększyły się też o cenny 
kaszubskojęzyczny rękopis.
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Festiwal Mundus Cantat był dla zespo-
łu sprawdzianem umiejętności aktualnego 
składu pod kierunkiem Tomasza Chyły. 
Systematyczna praca przyniosła spodzie-
wany efekt. Wejherowianie zdobyli Srebr-
ny Dyplom, zajmując pierwsze miejsce w 
kategorii  chórów dorosłych, a drugie wśród 
wszystkich uczestników festiwalu.

W zabytkowym Chełmnie chórzyści z 
Wejherowa mieli okazję rywalizować ze zna-
komitymi chórami i zespołami wokalnymi z 
całego kraju. Trud włożony w przygotowa-
nia, ale przede wszystkim miłość do muzyki 
pozwoliły na zdobycie Złotego Pasma i Sta-
tuetki Marszałka Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. 

Wysoka punktacja dała zespołowi trzecią 
pozycję wśród 28 chórów, biorących udział 
w konkursie.

Każdy wyjazd chóru Cantores Veihero-
vienses i udział w festiwalach, konkursach 

sukcesy Chóru Cantores Veiherovienses

Nagrody 
na festiwalach

Okres okołoświateczny był dla chóru Cantores Veiherovienses 
czasem wytężonej pracy. Poza lokalnymi koncertami, chór wziął 
udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Muzyki Adwen-
towej i Świątecznej Mundud Cantat w Sopocie oraz w Ogólnopol-
skim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.

 Chór Cantores Veiherovienses zaprosza każdego, kto 
myśli o śpiewaniu, do wstąpienia w szeregi chórzystów. 
Członkami chóru są nie tylko zawodowcy, którzy z muzyką 
mają do czynienia na co dzień, ale też amatorzy, dla których 
muzykowanie jest pasją i przyjemnością. 

Zapraszamy wszystkich, którzy podzielają nasze zamiło-
wania i są gotowi wspólnie podejmować kolejne wyzwania 
muzyczne.   Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, w 
poniedziałki i środy, w godzinach od 19:30 do 21:30 w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej (Pa-
łac Przebendowskich) w Wejherowie.

Najlepiej umówić się na przesłuchania, pisząc na adres:
kontakt@cantores-wejherowo.pl
Aktualne informacje o chórze można też znaleźć na:       
www.facebook.com/CantoresVeiherovienses

czy koncertach jest doskonałą okazją do pro-
mowania naszego miasta i regionu. Dlate-
go chór zawsze może liczyć na wsparcie ze 
strony władz lokalnych. Wyjazd do Chełmna 
został zorganizowany dzięki pomocy Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie.

Nagroda przywieziona przez wejherow-
ski chór z festiwalu w Chełmnie.

Finał konkursu „Lider 
Polskiego Biznesu” i uroczy-
stość wręczenia statuetek, 
przyznawanych przez Busi-
ness Centre Club ma ponad 
dwudziestoletnią tradycję. 
Dodatkową imprezą jest au-
kcja dzieł sztuki, z której 
dochód przeznaczony jest na 
działalność charytatywną. 

artystka z wejherowa w warszawie

Obrazy sprzedane
na szczytny cel

Po raz kolejny w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w War-
szawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, połą-
czona z wystawą i charytatywną aukcja obrazów. Po raz drugi w 
tym prestiżowym spotkaniu wzięła udział artystka z Wejherowa. 
Longina Wysocka zaprezentowała w stolicy dwa obrazy, które zo-
stały sprzedane.

Longina Wysocka i jej obrazy, prezentowane podczas aukcji w Warszawie.

- Bardzo się cieszę, że po-
nownie zostałam zaproszo-
na na tę uroczystość, a moje 
prace zostały dostrzeżone i 
docenione, a także przezna-
czone na szczytny cel - mówi 
Longina Wysocka. - Mam 
wielką satysfakcję ponie-
waż pośród wystawionych 
na aukcji obrazów są prace 

wybitnych artystów. Znala-
zła się tam litografia Andy 
Warhola, a także drzeworyt 
Salvadora Dali. Atmosfera 
wydarzenia była bardzo uro-
czysta, po raz kolejny spotka-
łam w warszawie życzliwych 
ludzi. Dlatego niedawny wy-
jazd do stolicy uważam za 
bardzo udany.

Spektakl zatytułowa-
ny „Na wodzie” i oparty na 
znanym, kultowym filmie 
„Rejs” Marka Piwowskie-
go, odbędzie się w bibliotece 
23 lutego. Tak jak podczas 
podobnych wydarzeń w 
ubiegłych latach, na sce-

spektakl charytatywny
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Chorego (o uroczy-

stościach z tej okazji piszemy na str. 1) tradycyjnie już Miejska Biblioteka 
Publiczna przygotowuje spektakl charytatywny. Dochód z przedstawienia 
zostanie przeznaczony na rzecz Hospicjum pw. św. Judy Tadeusza.

nie wystąpią osoby znane 
z życia publicznego, m.in. 
miejscy radni. Zagrają tak-
że aktorzy grupy teatralnej 
„Errata” pod kierunkiem 
Eweliny Magdziarczyk-
-Plebanek, która spektakl 
wyreżyserowała.

Wkrótce w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. 
Kaszubskiej 14 ruszy sprze-
daż biletów. 

Szczegóły pojawią się 
m.in. na stronie interneto-
wej: http://biblioteka.wej-
herowo.pl

Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie oraz 
Stowarzyszenie Artystów 
i Plastyków „Pasja” zapra-
szają na otwarcie wystawy 
malarskiej pt. „Piękno ka-
szubskiego morza i okolic 
Stila. Plener malarski w 
Sasinie”. 

Wernisaż odbędzie się 9 
lutego o godz. 18.00  w Mu-
zeum. Wstęp wolny.

wernisaż
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WYDARZENIA

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

O G Ł O S Z E N I E

W imprezie brały udział Morsy z Iławy, Grudziądza, 
Warszawy, Mrągowa, Gdyni , Elbląga, Mikołajek i innych 
miejscowości - łącznie przedstawiciele 27 klubów. Nasze 
miasto reprezentowało 29 członków wejherowskiego Klu-
bu Morsów z prezesem Zenonem Pawlakiem. Wprawdzie 
pogoda była prawie wiosenna, ale polskie Morsy w Szwecji 
bawiły się znakomicie. Co ciekawe, w Szwecji morsowanie 
jest mało popularne. Nieliczni morsujący Szwedzi wchodzą 
do wody dopiero w połowie marca. 

Po wspólnej kąpieli oraz wieczornym zwiedzaniu Karls-
krony z przewodnikiem, na promie Stena Line (organiza-
tor), którym podróżówali uczestnicy imprezy odbył się bal 
kostiumowy, bardzo udany. Wejherowie imponowali efek-
townymi strojami (zdjęcie obok).

Z wejherowa do karlskrony

Morsy w szwecji
W szwedzkiej Karlskronie na wyspie Has-

slo odbył się ogólnopolski zlot „Morsów”, 
czyli miłośników zimowych kąpieli w mo-
rzu lub jeziorze. Nie zabrakło tam silnej i 
barwnej reprezentacji Wejherowa.

Na zdjęciu powyżej: silna wejherowska ekipa w Szwecji.
Poniżej: wejherowianie ze starożytnego Egiptu.

W pomorskim etapie ry-
walizacji, 16 marca w So-
pocie, powiat wejherowski 
będą reprezentować ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 im. ks. 
Edmunda Roszczynialskiego 
z Wejherowa, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Redy, 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Jakuba Wejhera 
z Wejherowa oraz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 

Uczestnicy z powiatu wejherowskiego

Olimpiada ZUs
Zakład Ubezpieczeń społecznych ogłosił wyniki i etapu olimpiady wie-

dzy o ubezpieczeniach społecznych. Do kolejnego, wojewódzkiego etapu 
zakwalifikowało się 20 trzyosobowych zespołów z pomorskich szkół, w 
tym z powiatu wejherowskiego. 

nr 2 im. Hipolita Roszczynial-
skiego z Rumi. 

26 kwietnia w Warszawie 
odbędzie się ogólnopolski 
finał olimpiady. 

Osiem uczelni oferuje in-
deksy zwycięzcom olimpia-
dy organizowanej przez ZUS.   
Wiele innych szkół wyróżnia 
laureatów dodatkowymi punk-
tami w procesie rekrutacji.  Te 
korzyści są efektem umów i 
porozumień o współpracy, ja-

kie ZUS zawiera z uczelniami.
W połowie lutego ZUS 

uruchomi na Facebook’u 
fanpage  „Olimpiada. Warto 
wiedzieć więcej o ubezpiecze-
niach społecznych”, gdzie bę-
dą publikowane informacje 
pomocne uczniom, przygo-
towującym się do Olimpiady. 

Więcej o projekcie  „Lekcje z 
ZUS” oraz olimpiadzie wiedzy 
znaleźć można na stronie: 

www.zus.pl/edukacja

Do 2015 r. B. Obajtek pracował w Nadleśnictwie Gdańsk, 
a od 2016 r. kierował Nadleśnictwem Choczewo. Jest ini-
cjatorem budowy drogi dojazdowej do plaży z Lubiatowie. 
Zadecydował też,  aby choczewscy policjanci, niemający po 
pożarze swojej siedziby, korzystali z budynku Nadleśnictwa 
w Choczewie i pełnili w nim dyżury dla mieszkańców.

Bartłomiej Obajtek ma 40 lat i od ponad 16 lat związany 
jest z Lasami Państwowymi. Pracę zawodową rozpoczynał 
w Nadleśnictwie w Myślenicach, po czym pracował w Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Z Choczewa do Gdańska

awans 
nadleśniczego

Bartłomiej Obajtek nadleśniczy z Chocze-
wa otrzymał nominację na dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Gdańsku. Szefuje jej od 25 stycznia br.

Urząd Miejski w Wejherowie zaprasza zain-
teresowanych mieszkańców na spotkanie in-
formacyjno-konsultacyjne w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2018. 

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego obradować bę-
dzie w czwartek (dzisiaj), 8 lutego o godzinie 18:00 
w miejskim Ratuszu. Serdecznie zapraszamy!

Rusza Budżet
Obywatelski

Dzisiaj spotkanie
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FERIE ZIMOWE

Tegoroczne ferie dobiegają końca, ale na razie uczniowie 
dobrze się bawią, korzystając z bogatej oferty miasta Wejhe-
rowa i powiatu. Wejherowskie Centrum Kultury, Biblioteki 
- Miejska i Powiatowa, Muzeum PiMK-P, Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych  przygotowały szereg 
atrakcji dla młodych wejherowian. 

Zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach odbywają się w 
halach sportowych wejherowskich szkół, a na lodowisku i 
krytej pływalni przy SP nr 8 obowiązują promocyjne ceny. 

więcej zdjęć na: 
facebook.com/pulswejherowa

Próba przedstawienia teatralnego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.

Ferie w wejherowie

Dzieci dobrze
się bawią

Zajęcia z batiku (po lewej) oraz zajęcia tkackie (po prawej) w Wejherowskim Centrum Kultury.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie dzieci korzystają z codziennych zabaw oraz atrakcyjnych i lubianych przez nich animacji (po prawej).

Powyżej i u dołu: lepienie figurek z gliny podczas zajęć 
artystycznych w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki K-P.
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spORT

O G Ł O S Z E N I E

Zwycięska drużyna grała 
w składzie: Paulina Brze-
ska, Patrycja Cierocka,  
Karolina Drewa, Zuzanna 
Frey, Angelika Górska, We-
ronika Karmazy, Klaudia 
Langa, Anna Miszka, Kor-
nelia Szymańska, opiekun 
drużyny - Adam Duda.

Zepoły zostały nagrodzo-
ne pucharami, statuetka-
mi, medalami i dyplomami. 

Organizatorami zawo-
dów byli: Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie oraz Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 w Rumi.

W rozgrywkach Lu-
zińskiej Ligi Halowej 
GOSRiT Luzino wy-
grał z Chopinem Wej-
herowo 5:1. 

Młodzi zawodnicy GO-
SRiT przystąpili w okro-
jonym składzie, jednak 
nie przeszkodziło im to w 
strzeleniu dwóch bramek 
i zgarnięciu pełnej puli w 
zawodach. 

W meczu kolejki, w któ-
rym GOSRiT podejmował 
Chopina, luzinianie pewnie 
wygrali 5:1 i zagwarantowa-
li sobie kolejny tytuł Luziń-
skiej Ligi Halowej. 

Coraz śmielej radzi sobie 
ekipa KS Kaszuby, która w 
ostatnich kolejkach jest w 
świetnej formie. Potwierdza 
to zaskakująca wygrana nad 
Wikędem 5:4. Na uwagę za-
sługuje fenomenalna bramka 
nowego nabytku żółtych ko-
szulek - Tomka Neubauera.

Tenisistki GOSRiT 
Luzino występujące 
w drugiej lidze kobiet 
regionu kujawsko-po-
morskiego, pokona-
ły na wyjeździe GKTS 
Gdańsk 8:4. 

Spotkanie rozegrano na 
obiekcie Centrum Szkolenia 
Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego im. A. Grubby w 
Gdańsku.

Gospodynie meczu stawi-
ły zacięty opór faworytkom 
tego spotkania, tenisistkom 
z Luzina. Jednak wyśmie-
nita gra całej drużyny, a 
zwłaszcza Magdy i Kasi Płot-
ka, które wygrały wszystkie 
swoje pojedynki nie pozwo-
liło drużynie z Gdańska od-
nieść sukcesu. 

Magda Płotka 3,5 pkt.
Kasia Płotka 2,5 pkt.
Małgorzata Fidala 1 pkt.
Małgorzata Mika 1 pkt.

Start (godz. 9.00) i meta będzie zlokalizowana w Parku 
Miejskim w Wejherowie. Limit czasu na pokonanie 21 km 
to 3,5 godziny. Limit zawodników wynosi 600 osób. Opłata 
startowa do końca maja wynosi 50 zł.

TriCity Trail Półmaraton jest dystansem towarzyszącym 
biegowi ultra - 80 km+ oraz zawodom na dystansie Maraton+ 
(47 km). W ramach lipcowej imprezy zaplanowane są także 
biegi dla dzieci i młodzieży - TriCity Trail Junior. Najmłodsi 
będą rywalizować na dystansach od 300 m do 2 km. Więcej 
informacji i zapisy na stronie: www.tricitytrail.pl. 

Tym samym obie zawodniczki wywalczyły awans do tur-
nieju głównego III Grand Prix Polski w Łomży, który zosta-
nie rozegrany w dniach 23-25 lutego. 

W kategorii juniorów szóste miejsce zajął Przemysław 
Dosz.

Tenis stołowy

Finał sióstr 
z Luzina

W rozegranym III Wojewódzkim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Juniorów i Juniorek w Tenisie 
Stołowym, Katarzyna i Magda Płotka z GOSRiT 
Luzino spotkały się w finale turnieju, w którym 
lepszą okazała się Kasia. 

Tenis stołowy
Lepsze od 
drużyny 
z Gdańska

            Łęczyce, dnia 8.02.2018 roku 

           OBwiEsZCZENiE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 
54 ust. 3 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 (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
działek nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/13, położonych w obrębie geodezyjnym Godętowo, 
gmina Łęczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.02.2018 r. do 
9.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 5.03.2018r .w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy o godz.16:00 .

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 
2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z 
późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 23.03.2018 roku       
       Wójt Gminy Łęczyce

          Piotr Wittbrodt

Futsal dziewcząt. Licealiada

wygrały wszystkie mecze
Na hali PZS nr 2 w Rumi, odbyła się Powiatowa Licealiada w Futsalu 

Dziewcząt. Turniej cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, a zwycię-
żyły dziewczęta z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie, które 
wygrały wszystkie spotkania. 

wyniki zawodów:
I miejsce - Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie , II -  PZS nr 2 w Wejherowie, III - PZS 

nr 1 w Rumi, IV - PZS w Redzie, V - PZS  nr 1 w Wejherowie, VI - PZS nr 2 w Rumi, VII - PZS nr 
3 w Wejherowie, VIII - Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie.

Luzino
GOsRiT 
zwycięzcą

TriCity Trail półmaraton

Trwa rejestracja 

piłka ręczna

Zagrają Tytani
W najbliższą sobotę 10 lutego drugoligowi 

szczypiorniści Tytani Wejherowo zapraszają do 
hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Śmie-
chowskiej 36 w Wejherowie. O godz. 17.00 zmie-
rzą się tam z drużyną MKS MOSiR Kętrzyn.  

Ruszyły zapisy do czwartej edycji przełajowego 
półmaratonu towarzyszącego biegowi ultra TriCity 
Trail. Zawody są rozgrywane na malowniczej pętli po-
prowadzonej ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego w okolicy Wejherowa. W tym roku impreza 
odbędzie się 8 lipca.
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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

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

REKLAMY, OGŁOsZENIA

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

Wydawca: iNFO-pRZEkaZ  
z siedzibą w Rumi 

Adres korespondencyjny:
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

Druk:  Express Media 
             w Bydgoszczy 
Nakład: 10000 egzemplarzy                           
issN: 2083-5671

Redakcja nie odpowiada za treść 
nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania i redagowania 
nadesłanych tekstów.
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 Kursy kat.  A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
8 lutego 2018 r., a kolejny 22 lutego
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tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

aDMiNisTRaTOR
NiERUChOMOŚCi

wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ROZMAITOŚCI

N A S Z  P A R T N E R

skUTECZNa REkLaMa 
 w  pULsiE wEjhEROwa

606  101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

inspektorat ZUs w wejherowie organizuje 16 lutego br. bez-
płatne szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego, poświę-
cone elektronicznej obsłudze zwolnień lekarskich (e-ZLa).

W czasie szkolenie omówimy najważniejsze regulacje w prze-
pisach wprowadzających obowiązek wystawiania zwolnień lekar-
skich wyłącznie w formie elektronicznej. Lekarze dowiedzą się jak 
założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jak wygląda 
obsługa i o bieg e-ZLA oraz jakie są formy jego podpisania. 

szkolenie rozpocznie się 16 lutego 2018 r. o 10.00 w siedzi-
bie inspektoratu przy ul. sobieskiego 294. 

Od lipca lekarze będą wystawiali zwolnienia wyłącznie w formie 
elektronicznej. Wystawienie takiego zwolnienia trwa krócej, lekarz 
ma bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz 
członków rodziny. Po wpisaniu PESEL pozostałe dane identyfikacyj-

wejherowski ZUs zaprasza lekarzy na szkolenie
ne uzupełniają się automatycznie, a adres pacjenta czy dane płatni-
ka można wybrać z listy.  

System weryfikuje poprawność zwolnienia, podpowiada kod li-
terowy oraz numer statystyczny choroby. Dostępny jest też podgląd 
zwolnień wystawionych wcześniej. Lekarze nie będą już musieli do-
starczać dokumentu do ZUS, ani przechowywać jego kopi. e-ZLA 
trzeba podpisać elektronicznie. Dotychczas można było to zrobić 
za pomocą profilu zaufanego ePUAP bądź podpisu kwalifikowane-
go. Od grudnia 2017 r. ZUS udostępnił nowe rozwiązanie. Jest nim 
bezpłatny certyfikat.

Po szkoleniu umożliwiamy założenie profilu na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS. 

Zgłoszenia uczestnictwa ZUs przyjmuje telefonicznie pod 
numerem 58 572 97 17. 

Zima - mroźna, uciążliwa i ...piękna!
Wejherowo i cały powiat 

wejherowski wypiękniały, 
gdy szare trawniki, skwe-
ry, drzewa, budynki i in-
ne obiekty (a także śmieci) 
przykrył bielutki puch. 

Najpiękniej jest w wej-
herowskim parku, w lesie 
oraz poza miastem, gdzie 
można podziwiać zimowe, 
bajeczne wręcz krajobrazy. 
Ale nawet w mieście zrobiło 
się bardzo ładnie. A dzieci, 
jeszcze wypoczywające na 
feriach, mają wielką frajdę 
z zabaw na śniegu.

Niestety, zima niesie też 
sporo uciążliwości z koniecz-
nością odśnieżania na czele 
i utrudniona komunikację.

Cóż, taki mamy klimat... więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa


