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Ukazuje się od 2011 roku

Pomimo unieważnienia przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku konkursu „Czyste Powietrze Pomorza - edy-
cja 2018” (o czym pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Pulsu”), mieszkańcy Wejherowa, którzy ubiegali się 
o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na bar-
dziej ekologiczne, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta będą mogli otrzymać środki z budżetu 
miasta. Celem jest wykonanie robót jeszcze w tym 
roku, aby go nie stracić.                                    Str. 3

Miasto dofinansuje 
wymianę pieców 

Uprzejmie informujemy naszych Czytelników, 
że  kolejne dwa wydania „Pulsu Wejherowa” ukażą 
się wyjątkowo w odstępach 3-tygodniowych, w 
dniach:  23 sierpnia oraz 13 września br. 

Nieależnie od daty, nasza gazeta zawsze uka-
zuje się dwa razy w miesiącu. Od połowy września 
wrócimy do wydań co 2 tygodnie.                        

     Redakcja

Na czas budowy bardzo potrzebnego w tym miejscu 
prawoskrętu, ul. Rybacka w Wejherowie została nie-
dawno zamknięta dla ruchu pojazdów. Inaczej kursu-
ją autobusy MZK w tym rejonie miasta. Inwestycję 
realizuje Powiat Wejherowski.               Str. 7

Rybacka
zamknięta

„Puls” co 3 tygodnie

Modlitwa w drodze

Zmęczonych długą 
wędrówką w upalny 
dzień, ale radosnych 
i rozśpiewanych - ta-
kich pielgrzymów, 
zmierzających z Helu 
na Jasną Górę oglą-
daliśmy wieczorem 26 
lipca w Wejherowie. 

Co roku Wejherowo 
jest ważnym punktem 
na trasie  najdłuższej w 
Polsce (638 km) Kaszub-
skiej Pieszej Pielgrzym-
ki, tym razem już 37.

26 lipca na wejherow-
skim rynku było dużo ra-
dosci i śpiewu.          Str. 10

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.kaszubska-
pielgrzymka.pl, na której są m.in. filmy i fotorelacje.

Lato
pełne
atrakcji

Koncert „Wejogra-
nie” w ostatnią niedzie-
lę 29 lipca przyciągnął 
na polanę w Parku Miej-
skim tłumy miłośników 
muzyki i dobrej zabawy. 
Na scenie - obok innych 
wykonawców - królo-
wał zespół „Enej”, a pod 
sceną bawili się wejhe-
rowianie i wakacyjni go-
ście z całej okolicy.

W sierpniu również 
nie zabraknie wakacyj-
nych atrakcji dla dzieci i 
dla dorosłych, od letnich 
koncertów i plenerowe-
go kina, po zajęcia jogi w 
parku i gry w bibliotece.                 

                         Str. 8-9

Fot. Urząd Miejski
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Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta 

Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

ŚP.
Jerzego Łucia
Dyrektora Finansowego

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

    Bogdan Tokłowicz 
      Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
      wraz z Radnymi

W uroczystej akademii 
wzięli udział m.in. zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku insp. Ro-
bert Sudenis, starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych miast i gmin w po-
wiecie wejherowskim, służby 
mundurowe i inni goście. 

Komendant Powiatowy 
Policji w Wejherowie insp. 
Beata Perzyńska podzięko-
wała funkcjonariuszom i pra-
cownikom Policji za sumienną 
i ofiarną służbę dla społe-
czeństwa, a ich rodzinom za 
wsparcie i wyrozumiałość w 
dzieleniu z policjantami tru-
dów codziennej pracy. 

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Święto Policji
W Starostwie w Wejherowie odbyła się 

uroczystość z okazji Święta Policji. Poli-
cjantom wręczono odznaczenia państwowe 
i resortowe, nominacje na wyższe stopnie 
służbowe oraz wyróżnienia. 

Pani komendant Beata 
Perzyńska odbierała gra-
tulacje, życzenia i kwiaty 
dla wszystkich policjantów 
od gości, m.in. od samorzą-
dowców (na zdj. u dołu wójt 
Gminy Łęczyce) oraz od ko-
mendanta Straży Miejskiej 
w Wejherowie, która na  co 
dzień z policją współpracuje.

W wejherowskim gar-
nizonie w ceremonialnej 
oprawie awanse na wyż-
sze stopnie otrzymało kil-
kudziesięciu policjantów. 
W powiecie 92 policjantów 
otrzymało nominacje na 
wyższe stopnie policyjne, a 
7 mundurowym wręczono 
medale i odznaczenia.

Złodzieje rowerów
Zarzuty kradzieży 3 rowerów 

dla 26-latka i zarzut kradzieży 
roweru dla 31-latka to wynik 
działań wejherowskich krymi-
nalnych. Policjanci zatrzymali 
dwóch sprawców kradzieży ro-
werów, do których dochodziło 
w lipcu br. na terenie Wejhero-
wa. Odzyskano jeden skradzio-
ny jednoślad, który wrócił już 
do właściciela. Obecnie trwają 
czynności zmierzające do odzy-
skania utraconego mienia. 

Za popełnienie tego prze-
stępstwa grozi kara 5 lat pozba-
wienia wolności.

Narkotyki
Policjanci z komórek do wal-

ki z przestępczością narkotyko-
wą z wejherowskiej komendy 
razem z funkcjonariuszami z 
gdańskiej komendy wojewódz-
kiej zatrzymali na terenie Go-
ścicina 35-letniego mężczyznę, 
który miał przy sobie substan-
cje psychotropowe. 

W przeszukaniu i znalezie-
niu narkotyków mundurowym 
pomógł pies Edek, specjalizują-
cy się w wykrywaniu substancji 
narkotycznych i na co dzień peł-
niący służbę w Pomorskim Urzę-
dzie Celno-Skarbowym w Gdyni. 
Mundurowi zabezpieczyli ok. 
150 gramów amfetaminy i kilka-
dziesiąt sztuk tabletek ekstazy. 

Na podstawie zebranego 
materiału dowodowego, pro-
kurator zastosował wobec 
mężczyzny policyjny dozór. Za 
posiadanie narkotyków zgod-
nie z Ustawą o Przeciwdziałaniu 
Narkomanii grozi kara pozba-
wienia wolności do 3 lat.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Obecnie na 150 działkach 
ogrodniczych na stałe mieszka 
411 osób. Większość działek i 
budynków jest zadbana. Kon-
trole wykazały też, że 19 wła-
ścicieli budynków na działkach 
nie posiada umowy na wywóz 
nieczystości stałych, a 15 - na 
wywóz nieczystości płynnych. 

W 5 przypadkach stwierdzo-
no przelewające się szambo, 
wprost do Potoku Pętkowickie-
go połączonego z rzeką Redą. 

Z POLICJI

Straż Miejska kontroluje
Ponad 400 mieszkańców działek

Straż Miejska wspólnie z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Sucharskiego 
przeprowadziła kompleksową kontrolę działek, które są na stałe zamieszkałe, pod kątem posia-
dania przez lokatorów umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych. 

Mieszkańcy ogródków po-
siadają 97 psów, z których 5 
nie poddano obowiązkowemu 
szczepieniu przeciwko wście-
kliźnie, a w 17 przypadkach 
nieopłacony był podatek za 
psa. Strażnicy nałożyli 3 man-
daty karne, a 61 osób pouczyli 
i wydali zalecenia. 

Najczęstszym powodem za-
mieszkiwania na terenie ogro-
dów działkowych są problemy 
rodzinne, np. rozwód, podział 

majątku, brak środków na za-
kup mieszkania, długi czas 
oczekiwania na lokal socjal-
ny, eksmisja z poprzedniego 
mieszkania, alkoholizm nieak-
ceptowany przez pozostałych 
członków rodziny. Prowadzone 
będą okresowe kontrole spraw-
dzające, a u których stwierdzo-
no nieprawidłowości, po ich 
usunięciu mają obowiązek po-
wiadomić Zarząd Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych
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- Dla mnie likwidacja sta-
rych pieców i poprawa czysto-
ści powietrza w Wejherowie 
jest priorytetowa - podkreśla 
prezydenta Krzysztof Hil-
debrandt. - Z tego powodu, 
doceniając ogromne zaan-
gażowanie mieszkańców, 
postanowiłem podjąć kroki 
umożliwiające dofinansowa-

Miasto dofinansuje wymianę pieców 
na bardziej ekologiczne ogrzewanie

Jeszcze w tym roku
Pomimo unieważnienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu „Czyste 
Powietrze Pomorza - edycja 2018” (o czym pisaliśmy w poprzed-
nim numerze „Pulsu”), mieszkańcy Wejherowa, którzy ubiegali się 
o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na bardziej ekolo-
giczne, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta będą mo-
gli otrzymać środki z budżetu miasta. Celem jest wykonanie robót 
jeszcze w tym roku, aby go nie stracić. 

Podstawowe zasady programu miasta:

•  Uchwała dotyczy rozliczenia wniosków, które zostały zło-
żone do unieważnionego przez WFOŚiGW w Gdańsku konkur-
su „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018). Regulamin nie 
przewiduje możliwości składania nowych wniosków;

•  Wysokość dofinansowania ze środków finansowych Mia-
sta Wejherowa wyniesie 35% rzeczywistych kosztów kwalifiko-
wanych poniesionych faktycznie przez wnioskodawcę;

•  Rozliczenie na podstawie faktur wystawionych na wnio-
skodawcę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót 
budowlanych wraz z potwierdzeniem właściwego organu o 
niewniesienie sprzeciwu lub uzyskanie decyzji pozwolenia 
na budowę oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej 
zrealizowanej inwestycji;

•  Łączna kwota dofinansowania ze środków Miasta Wejhe-
rowa nie może przekroczyć 380 tys. zł. 

Konkurs „Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach wielorodzinnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku ogłosił właśnie nowy konkurs skierowany 
do jednostek samorządu terytorialnego, które wnioskowały o 
dofinansowanie dla mieszkańców w unieważnionym konkur-
sie „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018). 

Być może było to podyktowane również powszechną kry-
tyką po unieważnieniu poprzedniego konkursu. Nowy kon-
kurs dotyczy jednak tylko budynków wielorodzinnych.  

Szczegółowe informacje: https://wfos.gdansk.pl/
konkursy/wymiana-zrodel-ciepla-w-budynkach-
wielorodzinnych

Przygotowywany jest także Krajowy Program „Czyste Po-
wietrze”, ale na dzień oddania tego numeru gazety do druku 
nie został jeszcze ogłoszony i nie wiadomo, kiedy to nastąpi.    

nie z budżetu miasta, na ta-
kich samych zasadach jak w 
unieważnionym konkursie 
WFOŚiGW. 

Dofinansowanie przezna-
czone będzie  dla 52 wnio-
skodawców, którzy złożyli 
wnioski do programu „Czy-
ste Powietrze Pomorza”  z 
edycji 2018 r.

Ważne wsparcie 
właścicieli budynków 
jednorodzinnych

Prezydent przygotował 
projekt uchwały Rady Mia-
sta Wejherowa w sprawie 
przyjęcia Regulaminu okre-
ślającego zasady dofinan-
sowania zadań z zakresu 
modernizacji źródeł ciepła 
w budynkach położonych na 
terenie miasta Wejherowa w 
roku 2018.  

Dzięki tej uchwale, 52 
wnioskodawców (50 budyn-
ki jednorodzinne, 2 budynki 
wielorodzinne) może otrzy-
mać dofinansowanie na ta-
kich samych zasadach, ale z 
budżetu miasta. 

Bardzo ważne jest wspar-
cie właścicieli budynków 
jednorodzinnych, którzy za-
zwyczaj mają dużo mniejsze 
możliwości pozyskania dofi-
nansowania zewnętrznego. 

Uchwała nie różni się 
od pierwotnego programu 
„Czyste Powietrze Pomorza - 
edycja 2018 r.”. Warunkiem 
wprowadzenia uchwały w 
życie jest jeszcze uzyskanie 
pozytywnej opinii organów 
opiniujących oraz przyjęcie 
uchwały przez Radę Miasta 
Wejherowa. 

Tego lata utwardzono pły-
tami fragment ulicy Gryfa 
Pomorskiego na wysokości 
skrzyżowania z os. Dzięciel-
skiego. Utwardzony odci-
nek o długości 224 metrów 
umożliwi komfortowy prze-
jazd z ul. Gryfa Pomorskiego 
na Śmiechowie w kierunku 
osiedla Fenikowskiego oraz 

W dzielnicy Śmiechowo Północ utwardzono kolejne ulice płytami 
yomb. Doświadczenie pokazuje, że płyty te są ekologiczne, umożli-
wiają wchłanianie wody w grunt i zapewniają komfort mieszkań-
com oraz przejeżdżającym tymi ulicami kierowcom.

w  odwrotnym kierunku. 
Koszt inwestycji wyniósł 

około 240 tys. zł. Dodatko-
wo na ul. Gryfa Pomorskie-
go zainstalowane zostaną 
progi zwalniające oraz słup-
ki, które zwiększają bezpie-
czeństwo.

Kolejną ulicą, która zo-
stała utwardzona jest ul. 

Obrońców Kępy Oksywskiej, 
położona również w dzielnicy 
Śmiechowo Północ (boczna 
od ul. Gryfa Pomorskiego).

Nowej nawierzchni do-
czekał się także odcinek ul. 
Rogaczewskiego na os. Su-
charskiego. Długość utwar-
dzanej nawierzchni wynosi 
205 metrów bieżących. 

Ekologiczne płyty poprawiają komfort

Kolejne ulice 
utwardzone

Ulica Obrońców Kępy Oksywskiej to jedna z wielu uwardzonych dróg w dzielnicy 
Śmiechowo Północ.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że od dnia 26.07.2018 roku linia nr 2 i 11

z powodu prac remontowych na ulicy Rybackiej będzie jeździła objazdem.
Objazd w obydwu kierunkach ulicami:
Kociewską - I Brygady WP - 12 Marca.

Na trasie objazdu obowiązują przystanki:
kierunek Dworzec PKP:  Kociewska SKM Nanice 03 i 12 Marca przejazd kolejowy;

kierunek szpital:  Rybacka 01 i Kociewska SKM Nanice 01.
Przystanki na ulicy Prusa i Rybackiej będą nieczynne.

Prosimy pasażerów o uwzględnienie zmian w podróżach.
Przepraszamy za zakłócenia w kursowaniu autobusów.

Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl
Dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33

 Uwaga - zmiany w kursowaniu autobusów
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Należy zwrócić uwagę na 
bardzo duży wzrost kosztów 
zakupu uprawnień do emi-
sji CO2, czyli opłaty za to, 
że ciepłownia w Nanicach 
korzysta z węgla. Cena za 
uprawnienia dla ciepłow-
ni w Wejherowie wzrosła o 
250 procent. 

- To ogromne koszty, któ-
rych nie możemy uniknąć, 
gdyż wynikają z unijnej po-
lityki ograniczania zużycia 
paliw kopalnych i nie mamy 
na to wpływu - mówi Janusz 
Różalski, Prezes OPEC.  

OPEC stawia na 
inwestycje w ekologię 
i oszczędności

Zgodnie z polityką nasze-
go kraju, OPEC  inwestuje 
w nowoczesne rozwiązania, 
których celem jest zmniej-
szenie zanieczyszczenie 
powietrza poprzez  moderni-
zację obecnych źródeł ciepła i 
rozwój sieci.  Ponadto spółka 
ogranicza koszty i szuka bar-
dziej opłacalnych rozwiązań 
dla wejherowskiej ciepłowni. 

Przedsiębiorstwo prze-
znaczyło 3 mln zł na  moder-
nizację kotłów węglowych, 
co niewątpliwie zmniejszy 
emisję CO2 i pyłów. Na-
stępnie do końca 2019 roku 
planowana jest likwidacja 3 
kotłów węglowych i zastą-
pienie ich 2 kotłami gazowy-
mi. Takie działania obniżą 
w przyszłości koszty za-
kupu uprawnień do emisji 
CO2, ponieważ ciepłownia 
będzie w większym stopniu 
korzystać z gazu. Również 
w wejherowskiej elektrocie-
płowni paliwo stałe zastę-
powane jest gazem, a przy 
okazji produkcji ciepła wy-
twarzany jest prąd. Wyko-
rzystanie elektrociepłowni 
jest optymalne.

Wzrost cen na średnim 
poziomie 5,1 proc. wymagał 
od OPEC dużej dyscypliny 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
zatwierdził nową taryfę OPEC

Nowe ceny ciepła
Rosnące ceny węgla i gazu, bardzo duży wzrost kosztów upraw-

nień do emisji CO2  są przyczyną wzrostu cen za ciepło średnio o 
5,1 proc na całym obszarze obsługiwanym przez Okręgowe Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ponadto spółka  znacznie zwięk-
szyła plany inwestycyjne w ekologię i oszczędności. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę OPEC. 

Dlaczego cena OPEC się zmienia?

•  wzrost cen miału węglowego o 15%
•  wzrost cen gazu ponad 6%
•  wzrost cen uprawnień do emisji CO2 o 250%

Ponadto OPEC inwestuje i modernizuje swoją infrastruk-
turę ciepłowniczą.  Realizowane przez OPEC inwestycje ob-
niżą w przyszłości koszty, poprzez redukcję strat ciepła oraz 
poprawią jakość i bezpieczeństwo dostaw.

finansowej i poszukiwania 
możliwości obniżenia kosz-
tów własnych, dlatego 
Spółka postawiła na ogra-
niczanie strat ciepła, obni-
żenie awaryjności systemu, 
zastosowanie nowych tech-
nologii w eksploatacji sieci, 
informatyzację i - bardzo wy-
godny dla klientów -  zdal-
ny odczyt zużycia ciepła, a 
także ograniczanie zużycia 
energii elektrycznej.

- Realizujemy coraz wię-
cej inwestycji - mówi Janusz 
Różalski. - To z jednej stro-
ny powoduje obecnie wzrost 
kosztów taryfowych, ale z 
drugiej – długofalowo – po-
zwala obniżyć przyszłe kosz-
ty dla naszych klientów, a 
przede wszystkim znacząco 

poprawia jakość dostaw cie-
pła do odbiorców.

Kto zatwierdza taryfę?
Taryfę za ciepło zatwier-

dza Prezes Urzędu Regula-
cji Energetyki. Prezes URE 
analizuje czy wszystkie wy-
kazane przez przedsiębior-
stwo koszty są uzasadnione 
i mają pokrycie w dokumen-
tach. W taryfie nie zakłada 
się zysku firmy. Ten mu-
si ona wypracować sama, 
na przykład inwestując w 
oszczędne technologie i sta-
le pilnując kosztów.  

Taryfa zatwierdzona 
przez Prezesa URE 3 lip-
ca 2018 r. weszła w życie 1 
sierpnia br. 

- Do niedawna osoby przy-
wożące i odbierające dzieci z 
przedszkola parkowały na 
miejscach, będących wła-
snością Wejherowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i 
przeznaczonych dla miesz-
kańcóm okolicznych bloków, 
w tym głównie budynków nr 
19 i 21 - mówi Henryk Ja-
rosz. - Miejsc parkingowych 
przy blokach jest i tak za 
mało, więc dochodziło tam 
do konfliktów.

Radny Henryk Jarosz, ja-
ko członek Rady Nadzorczej 
WSM, podjął się negocja-
cji pomiędzy Spółdzielnią, 

Przy przedszkolu na os. Kaszubskim powstał parking, który ma 
rozwiązać problem dojazdu rodziców i opiekunów oraz innych 
interesantów do tej placówki. W rozwiązanie tego problemu za-
angażował się radny Henryk Jarosz, przewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa i Samorządów Rady Miasta.

a prezydentem Wejherowa 
w wyniku czego doszło do 
porozumienia. Prezydent 
Krzysztof Hildebrandt 
zdecydował o wybudowaniu 
parkingu na 20 miejsc obok 
przedszkola, na terenie, któ-
ry jest własnością miasta.

W rozmowy z mieszkań-
cami bloków nr 19 i 21 oraz 
zbieranie podpisów włączy-
li się działacze osiedlowi 
- Bogdan Stodolski, Hen-
ryk Rosiński i Jacek Ple-
wiński, wspierając starania 
radnego. Mieszkańcy bloków 
musieli bowiem wyrazić zgo-
dę na zbudowanie wyjazdu z 

parkingu, co wiąże się z roz-
biórką jednego przęsła płotu 
ogradzającego teren przed-
szkola i jednocześnie utratą 
dwóch miejsc parkingowych 
przy blokach.

Jak informuje zastępca 
prezydenta miasta Arka-
diusz Kraszkiewicz, któ-
ry odwiedził teren budowy, 
przy przedszkolu powstało 
20 miejsc dla samochodów 
osobowych. Trwają tam jesz-
cze prace porządkowe.

Wykonawcą inwestycji, 
której koszt wynosi ok. 120 
tys. zł  jest  Zakład Usług Ko-
munalnych w Wejherowie. 

Nowy parking przy przedszkolu

Dla rodziców

Parking przy przedszkolu jest prawie gotowy.

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Rozpoczęła się kolejna 
ważna inwestycja powiato-
wa: rozbudowa Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (I 
LO). Szkoła im. Książąt Po-
morskich zyska m.in. dwie 
nowe kondygnacje, gdzie 
znajdzie się pięć pracow-
ni oraz duże pomieszczenie 
wielofunkcyjne. 

W lipcu br. w rumskiej 
placówce podpisano umo-
wę z wykonawcą - Przed-
siębiorstwem Budowlanym 
TEAM Zbigniew Bilik, na 
kwotę 3,2 mln zł.

Enea Ironman 70.3 Gdy-
nia rozegrany zostanie w 
pierwszy weekend sierpnia, 
w dniach 3-5 sierpnia br. 

W niedzielę 5 sierpnia ko-
larze przejadą drogami po-
wiatu wejherowskiego, co 
wiązać się będzie z utrud-
nieniami w ruchu.

W Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie odby-
ła się konferencja prasowa, 
podczas której przedstawio-
no szczegółowy program za-
wodów, omówiono przebieg 
trasy, planowane zmiany 
w ruchu oraz przewidzia-
ne utrudnienia drogowe 
związane z przebiegiem za-
wodów w powiecie wejhe-
rowskim.

W spotkaniu wzięli 
udział: starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius oraz 
organizatorzy zawodów 
triathlonowych: dyrektor 
generalny Michał Drelich, 
koordynator Enea Ironman 
70.3 Gdynia Adam Okrój, 
szef zabezpieczenia trasy 
kolarskiej Marcin Kowal-
ski oraz koordynator wolon-
tariatu Anna Okrój.

Dobiega końca remont 
budynku nowego przedszko-
la specjalnego, w którym do 
niedawna funkcjonowała 
siedziba Wojskowej Komisji 
Uzupełnień w Wejherowie. 
Budynek przeszedł moder-
nizację i zyskał nowe prze-
znaczenie. 

Obecnie trwają intensyw-
ne prace wykończeniowe, 
ponieważ już we wrześniu 
br. placówka ma przyjąć 
pierwsze dzieci. 

Łączna wartość inwesty-
cji to ponad 4,5 mln zł, z 
czego 1,3 mln zł Powiat Wej-
herowski pozyskał na ter-
momodernizację budynku 
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
RPO WP na lata 2014-2020. 

Prace realizuje firma 
WOJ-MAR.

Trasa kolarska będzie przebiegać 
przez powiat wejherowski

Ironman już od jutra
Już jutro, 3 sierpnia wystartuje największa impreza sportowa 

Enea Ironman 70.3 Gdynia, w której weźmie udział około 4000 za-
wodników z 46 państw. Po raz trzeci część triathlonu, a dokładnie 
trasa kolarska dystansu głównego, rozegra się na terenie powiatu 
wejherowskiego, w gminach Szemud i Wejherowo. 

W niedzielę 5 sierpnia na terenie powiatu wejherow-
skiego zostaną zamknięte drogi:

•  w godz. 8:00-13:00 Chylońska w Koleczkowie (od granicy 
z Gdynią do DW 218).

•  w godz. 8:30-11:30 Droga wojewódzka 218, od Chyloń-
skiej w Koleczkowie przez Bieszkowice do Drogi wojewdzkiej 
224 w Nowym Dworze Wejherowskim.

•  w godz. 8:45-12:00 roga wojewódzka 224 (od DW 218 w 
Nowym Dworze Wejherowskim przez Przetoczyno do Szemuda

•  w godz. 9:00-12:30 droga powiatowa 1405G (od Szemu-
da przez Kamień i Kielno do DW 218 w Karczemkach).

•  w godz. 9:30-12:45 DW 218 (od Karczemek do Chylońskiej 
w Koleczkowie).

We wrześniu br. przyjmie pierwsze dzieci

Dobiega końca budowa 
przedszkola specjalnego

Wkrótce w powiecie wejherowskim rozpocznie działalność 
przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych. Placówka bę-
dzie funkcjonować  w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego.  Już we wrześniu br. przyjmie pierwsze dzieci. 

Remontowany budynek odwiedziła starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius oraz Małgorzata Woźniak  - 
dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjal-
nego w  Wejherowie. Paniom towarzyszył Mariusz 
Gustowski, właściciel firmy WOJ-MAR

Modernizacja dawnej siedziby WKU przy 
ul. Sobieskiego dostosuje ten budynek 
do potrzeb najmłodszych niepełnospraw-
nych przedszkolaków z powiatu wejhe-
rowskiego. Przedszkole zyskało nowocze-
sne kolorowe wnętrza, m.in. łazienki.

Konferencja w Starostwie.

Rozbudowa PZS nr 1 w Rumi

Umowę z wykonawcą podpisały starosta Gabriela Li-
sius i dyrektor PZS nr 1 w Rumi - Lucyna Penkowska.  
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AKTUALNOŚCI

- Umowa jest wynikiem 
uchwały Rady Miasta Wej-
herowa z 29 czerwca br. 
-  wyjaśnia Beata Rut-
kiewicz. - Musimy dbać o 
zabytki, które są dobrem 
narodowym i publicznym.

- Cieszę się z przyzna-
nych środków, które po-
zwolą przeprowadzić prace 
konserwatorskie i restau-
ratorskie przy ołtarzu św. 
Wojciecha.   -  mówi ks. pra-
łat Tadeusz Reszka.

Wartość planowanych 
prac wynosi ok. 157 tys. zł. 
Zgodnie z umową miasto 
przeznacza na ten cel 100 
tys. zł, a pozostałą kwotę 
pokrywa parafia.

- Wiele rzeczy w kościele 
wykonywanych jest bez dofi-
nansowania zewnętrznego, 
czyli z pieniędzy parafial-
nych - dodaje ks. T. Reszka. 
- Sami sfinansowaliśmy  wy-

Planowo przebiegają 
prace na drodze powiatowej 
Łebieńska Huta - Będargo-
wo na odcinku Będargowo - 
Kolonia w gminie Szemud. 
Powstaje tam nowy odci-
nek drogi o długości 1,7 km. 
Właśnie została wylana 
pierwsza warstwa asfaltu. 

Przewidywany termin 
zakończenia robót to koniec 
września br.

Zgodnie z harmonogra-
mem przebiegają także 
prace na drodze powiato-
wej Zelewo (gmina Luzino) 
- Zamostne (gmina Wejhe-
rowo). Planowany termin 
zakończenia prac nie jest 
zagrożony. Inwestycja zo-
stanie oddana do końca 
października br.

- Realizujemy ostatni 
odcinek trasy z Zelewa do 
Zamostnego, budowanej eta-
pami - mówi Witold Reclaf, 
wicestarosta wejherowski, - 
Cieszę się, że gminy Luzino 

Budowa i remonty dróg w powiecie

Zgodnie z terminem
Powiat wejherowski realizuje inwestycje drogowe w Wejherowie 

(piszemy o tym na siąsiedniej stronie 7) oraz na terenie kilku gmin. 
Nową nawierzchnię otrzymają drogi powiatowe z Będargowa do 
Będargowa Kolonii oraz z Zelewa do Zamostnego.

Od lewej: dyrektor Zarządu Drogowego Robert Lorbiec-
ki, wicestarosta Witold Reclaf, sołtys Kochanowa Łucja 
Tokarska oraz członek Zarządu Powiatu Wejherowskie-
go - Wojciech Rybakowski na budowie drogi w Zelewie.

i Wejherowo zostaną połą-
czone utwardzoną w całości 
drogą. Ta inwestycja z pew-

nością jest bardzo potrzebna, 
a budowana droga to bedzie 
zupełnie nowa jakość.

100 tys. złotych przeznaczyło Miasto Wejherowo na sfinansowa-
nie rewitalizacji zabytkowego ołtarza św. Wojciecha w kościele pw. 
Świętej Trójcy w Wejherowie. Zastępca prezydenta Beata Rutkie-
wicz podpisała umowę na dotację z proboszczem parafii Świętej 
Trójcy - ks. prałatem Tadeuszem Reszką.

Dotacja na remont ołtarza

W trosce o zabytki

mianę stu dębowych ławek, 
remont marmurowej podło-
gi czy wymianę betonowych 
schodów wejściowych na 
schody z pełnego kamienia.

Dzięki staraniom księdza 
proboszcza oraz wsparciu 
miasta, okazała Kolegiata z 
roku na rok pięknieje z ze-
wnątrz oraz w środku. 

Ks. Tadeusz Reszka oraz zastępcy prezydenta Wejhero-
wa: Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz.

We wtorek 14 sierpnia o godz. 18:15  
z kościoła klasztornego na Kalwarię wyru-
szy procesja.  O godz.18:30 na placu przed 
Kaplicą Kajfasza rozpocznie się nabożeń-
stwo ku czci Matki Bożej, a o godz. 19:00 
uroczysta msza św. Po mszy św. procesja 
ze świecami przejdzie od kaplicy Domku 
Matki Bożej do kaplicy Grobu Maryi.

 W środę 15 sierpnia o godz. 9:15  pro-
cesja z kościoła klasztornego przejdzie na 

15 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej odbędzie się Odpust 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dwudniowe uroczysto-
ści odbywają się na Górze Synaj przy kaplicy Dom Kajfasza, ale 
też u stóp Góry Oliwnej, przy kaplicy Grób Maryi.

Kalwarię, gdzie o godz. 9:30 zaplanowano 
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia 
NMP (plac przed Kaplicą Kajfasza).

O godz. 10:00 zostanie odprawiona su-
ma odpustowa pod przewodnictwem o. 
Łukasza Rosiaka, kapelana Sióstr Fran-
ciszkanek w Orliku.

 Po sumie, zgodnie z tradycją, odbędzie 
się błogosławieństwo ziół i kwiatów, ponie-
waż jest to święto Matki Bożej Zielnej.

15 sierpnia - święto Matki Bożej Zielnej

Odpust na Kalwarii

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

            Łęczyce, dnia 02.08.2018r.
RIR.6721.3.2018.KMa

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
dla działki nr 37 obr. Godętowo gmina Łęczyce

Uchwała Rady Gminy Łęczyce nr LII/ 26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jed. z 2017r. poz. 1073, 1566) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 
pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania 
na środowisko (tekst jed. z 2017r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018r. poz. 810, 1089) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały Nr LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 
37 obr. Godętowo gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obr. Godętowo w gminie Łęczyce.

Projekt w/w planu zawierać będzie zakres ustaleń zgodny z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu w/w planu dla 
środowiska.

Wnioski do projektu w/w mpzp oraz do prognozy mogą być składane w terminie nie 
krótszym niż 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, to jest do dnia 31.08.2018r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49 Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

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

       Wójt Gminy Łęczyce
           Piotr Wittbrodt

O G Ł O S Z E N I E

Rondo na Węźle Śmiechowo, u zbiegu ulic Patoka i Jaśminowej, otrzymało nazwę: Rondo 
Pierwszych Osadników Dzielnicy Śmiechowo Północ 1934. Z tej okazji w minony ponie-
działek 30 lipca odbyła się uroczystość z udziałem mieszkańców i władz miasta.

Do tego tematu wrócimy w kolejnym wydaniu „Pulsu Wejherowa”, 23 sierpnia.

Rondo otrzymało imię
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Fot. Starostwo

INWESTYCJE

Tydzień temu, 26 lipca 
rozpoczęła się budowa do-
datkowego pasa ruchu do 
skrętu w prawo z ulicy Ry-
backiej w drogę krajową nr 6 
oraz remont ulicy Rybackiej 
w Wejherowie. 

Rozpoczęła się budowa prawoskrętu na ulicy Rybackiej w Wejhe-
rowie. Nawierzchnia tej powiatowej drogi zostanie też wyremonto-
wana. Z powodu zamknięcia ul. Rybackiej kierowcy muszą liczyć 
się z utrudnieniami.

Zamknięta ulica Rybacka

Budowa prawoskrętu
i remont nawierzchni

Powiat Wejherowski 
znalazł się w gronie 23 po-
morskich samorządów, któ-
re otrzymały pieniądze z 
Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konku-
rencyjności Regionów po-
przez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. 

25 lipca br. w siedzibie 
Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego odbyło się uroczy-
ste podpisanie umów między 
wojewodą pomorskim, a be-
neficjentami rządowego pro-
gramu. Dokument podpisał 
wicewojewoda pomorski 
Mariusz Łuczyk oraz wi-
cestarosta wejherowski Wi-
told Reclaf.

Warto dodać, że wśród 
samorządów, które otrzy-

Dla Powiatu na budowę ronda

Blisko 650 tys. zł
rządowej dotacji

Dofinansowanie z rządowego programu w wysokości 639 893 zł 
wesprze realizowane już zadanie - budowę ronda na skrzyżowa-
niu ulic Judyckiego, Wniebowstąpienia i 12 Marca w Wejherowie.  
Inwestycję prowadzi Powiat Wejherowski przy wsparciu Miasta.

mały rządowe wsparcie 
znalazła się także Gmina 
Linia i Gmina Szemud.

Łączna pula dotacji na 

przebudowę i modernizację 
dróg lokalnych w wojewódz-
twie pomorskim wyniosła 
27,3 mln zł.

Od lewej: wicestarosta wejherowski Witold Reclaf, 
wicewojewoda Mariusz Łuczyk oraz członek Zarządu 
Powiatu Wojciech Rybakowski.

Termin zakończenia bu-
dowy ronda był wyznaczony 
na koniec lipca br. Jednak 
jak wyjaśnia dyrektor Zarzą-

Niestety, nie udało się zakończyć w planowanym terminie bu-
dowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 12 Marca, Wniebowstąpienia 
i Judyckiego w Wejherowie. Okazało się, że zadanie jest bardziej 
skomplikowane, niż się spodziewano.

du Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskie-
go, Robert Lorbiecki, pod-
czas prac ziemnych ekipy 

napotkały na wiele niezi-
dentyfikowanych kolizji, co 
spowodowało opóźnienia.

- Inwestycje w centrach 
miast są najtrudniejsze, po-
nieważ co innego pokazują 
nam mapy, a na co innego 
napotykamy w rzeczywi-
stości. Chodzi o instalacje 
znajdujące się pod ziemią - 
tłumaczy Robert Lorbiecki. 
- Wszystko zostało uporząd-
kowane i zaewidencjonowa-
ne, ale dodatkowe sieci i rury 
w ziemi wymagają kontaktu 
z projektantem czy inspekto-
rem nadzoru.

Budowa ronda zakończy 
się jeszcze w sierpniu br.

Ulica została zamknięta 
na odcinku od drogi krajo-
wej nr 6 do skrzyżowania z 
ulicą Kaszubską (z możli-
wością dojazdu mieszkań-
ców do parkingu w rejonie 
posesji 14 i 16). Na dalszym 

odcinku, od skrzyżowania z 
ulicą Kaszubską do ronda na 
skrzyżowaniu z ulicą Necla 
zostanie wprowadzony ruch 
jednokierunkowy.

Roboty drogowe potrwają 
do 31 października br. 

Przed rozpoczęciem inwestycji na ul. Rybackiej spotkali się (od lewej): dyrektor 
Zarządu Drogowego Robert Lorbiecki, starosta wejherowski Gabriela Lisius i wice-
starosta Witold Reclaf.                                                     Fot. Starostwo w Wejherowie

Termin przesunięty do końca sierpnia br.

Inwestycja jeszcze trwa
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LATO W WEJHEROWIE

Joga w Parku to cykl bezpłatnych spotkań prowadzo-
nych przez nauczycieli jogi. Zajęcia odbywają się w wejhe-
rowskim parku w każdą niedzielę o godz. 9.30, do końca 
sierpnia br. Zajęcia, popularyzujące jogę wśród mieszkań-
ców miasta zainicjowała jest Magda Ziemińska - nauczy-
cielka i założycielka Szkoły jogi 12 asan w Wejherowie. 
Zainspirowana widokiem joginów, ćwiczących jogę w par-
kach w Indiach zapragnęła przenieść to na grunt lokalny.

Trzecia edycja
Tegorczne zajecia jogi to już trzecia edycja wydarzenia, 

która przyciąga rekordową liczbę uczestników dochodzącą 
nawet do 100 osób jednorazowo! Ogromne zainteresowa-
nie  świadczy o potrzebie, jak i pozytywnym oddziały-
waniu jogi na człowieka. Uczestnicy cieszą się z tego, że 
dzięki praktyce jogi pozbyli się bólów kręgosłupa, są lepiej 
rozciągnięci, a także odczuwają większy spokój psychiczny 
i pozytywne nastawienie do życia.

Urząd Miejski serdecznie zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych, którzy chcieliby spróbować swoich sił i przekonać 
się, jakie korzyści joga może przynieść w ich życiu.   

Joga w parku: w każdą niedzielę, do końca sierpnia

Recepta na zdrowie i kondycję
Wakacyjne zajęcia „Joga w Parku”, prowadzone przez Magdę (córka) i Romana (ojciec) 

Ziemińskich przyciągają liczną grupę mieszkańców Wejherowa.

Joga znaczy jedność
Jak podkreśla Magda Ziemińska  na Jogę w Parku 

przychodzą bardzo różni ludzie, od mam z noworodkami 
w wózkach, po osoby starsze. Przychodzą też całe rodzi-
ny. Jogę ćwiczą osoby o różnych sylwetkach oraz o różnej 
sprawności. To wszystko nie ma znaczenia, bo Joga w 
Parku integruje. Każdy staje się częścią całości. Bo joga 
to znaczy jedność.

- Tato zrobił kurs instruktorski jogi w tym roku, koń-
cząc jednocześnie 59 lat. Jest dla mnie inspiracją i myślę, 
że może być również dla innych osób, dlatego ważne jest 
dla mnie, aby swoim przykładem pokazywał, że joga jest 
dla każdego - mówi Magda Ziemińska dodając, że pan Ro-
man dzięki ćwiczeniom i medytacjom jogi pozbył się wielu 
problemów zdrowotnych m.in. z częstoskurczem serca, co 
wcześniej wymagało leczenia zastrzykami.

Osobom zainteresowanym ćwiczeniami jogi polecamy 
stronę internetową 12asan.pl

https://12asan.pl/2018/01/18/moja-joga-moja-vipassana/ 

Fot. Urząd Miejski

- Zwróciłem się do prezydenta miasta o wyrażenie zgody 
na warsztaty malarskie na rynku. Otrzymaliśmy zgodę i 
jak widać działamy już czwarty rok - informuje Tadeusz 
Trocki. - Nasze warsztaty cieszą się zainteresowaniem 
mieszkańców i turystów.

Przechodnie podchodzą do sztalug, przyglądają się pra-
cy artystów, dopytują o różne sprawy dotyczące malar-
stwa. Malującym artystom przynosi to satysfakcję, bo to 
jest nie tylko plener, ale także galeria, w której można 
podziwiać powstające obrazy.

- Można się do nas przysiąść i malować razem z nami - 
dodaje Tadeusz Trocki.

Wejherowskich artystów ze Stowarzyszenia Plastyków 
ZKP można spotkać na placu Jakuba Wejhera w środy i 
soboty w godzinach 10-14, przy ładnej pogodzie.

Na wejherowskim rynku latem można 
spotkać artystów, malujących obrazy. Ini-
cjatorem pleneru miejskiego jest Tadeusz 
Trocki, prezes Stowarzyszenia Plastyków 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wej-
herowie im. Stefana Lewińskiego.

Letni plener malarski

Artyści 
na rynku

5 sierpnia, godz. 17:00 
- kubańska grupa Cubania  

12 sierpnia, godz. 17:00 - 
Zespół Holeviaters  – polski 
zespół charakteryzujący się 
niecodziennym połączeniem 
muzyki folk z brzmieniem 
swingowych standardów, 
ballad jazzowych. Niebywały 
warsztat gry instrumentalnej 
połączony z charyzmatycz-
nym, żywiołowym folklorem 
daje poczucie ciągłej tanecz-

Od kubańskich rytmów, przez folk i swing do tanga

Letnie koncerty i spektakl
W każdą niedzielę lipca i sierpnia w Parku im. Aleksandra Majkowskiego w ramach cyklu Muzyczne Lato 

odbywają się koncerty. W sierpniu, na małej plenerowej scenie wystąpią:

nej euforii.. Założycielami 
grupy Holeviaters są Anna Ma-
lacin- Karpiel (wokalistka) oraz 
Krzysztof Czech (skrzypek). 

19 sierpnia, godz. 17:00 
- Paweł Nowak - Milonga 
Baltica. To kwartet grający 
tradycyjne argentyńskie tan-
go, zwłaszcza z lat 20., 30. i 
40. ubiegłego wieku. Odpo-
wiedni repertuar oraz spo-
sób prowadzenia koncertów 
sprawiają, że występy zespołu 

przeradzają się w niepowta-
rzalną wycieczkę po świecie 
tanga. Kwartet ma na koncie 
sporo występów na festiwa-
lach i imprezach tanecznych 
zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą. Zespół tworzą: Paweł A. 
Nowak - bandoneon, Tomasz 
Siarkiewicz - skrzypce, Igna-
cy Jan Wiśniewski - fortepian, 
Maciej Sadowski - kontrabas

26 sierpnia, godz. 17:00 - 
Teatr Tęcza zaprezentuje spek-

takl dla dzieci „Przygody 
Kubusia”.  Widzowie będą mieli 
wpływ na wydarzenia dziejące 
się na scenie, aktywnie uczest-
nicząc w przygodach naszego 
bohatera. Kubuś napotka wiele 
przeszkód. Czeka go spotkanie 
z diabłem, śmiercią i smokiem, 
ale dzięki odwadze i pomocy 
ze strony najmłodszej publicz-
ności doskonale poradzi sobie 
w każdej sytuacji. Zatem jego 
przygody zakończą się tak, jak 
na bajkę przystało. Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIA

Z Helu na Jasną Górę przez Wejherowo

Modlitwa w drodze

Piękna tradycja, po-
łączona z głęboką wiarą 
społeczności kaszubskiej 
to podstawa corocznej 
pielgrzymki łodziami z 
Nadola do Żarnowca.

Pielgrzymka przez jezioro z Nadola do Żarnowca

Tradycyjnie popłynęli na odpust św. Anny

Fot. Starostwo w Wejherowie Fot. Starostwo w Wejherowie

Po raz 26. mieszkańcy gmi-
ny Gniewino oraz wakacyjni 
goście wzięli udział w wodno-
-pieszej pielgrzymce z Nadola 
do parafii w Żarnowcu na od-
pust ku czci św. Anny. Uro-
czystościom przewodził ksiądz 
biskup Wiesław Szlachetka. 

Pielgrzymowanie tradycyj-
nie zakończyło się uroczystą 
mszą świętą.

Po raz 37. pielgrzymi pokonuja najdłuższą w Polsce trasę, prowadzącą 
do Najświętszej Pani na Jasnej Górze. Droga z Helu do Częstochowy liczy 
638 kilometrów. Są to swoiste rekolekcje w drodze. Na trasie nie może za-
braknąć Wejherowa - duchowej stolicy Kaszub.

Pielgrzymi średnio dziennie pokonują 35 km. 
Po 19 dniach wędrówki, 12 sierpnia dotrą do Czę-
stochowy. Udział w Pielgrzymce jest niesamowitą 
przygodą i głębokim przeżyciem duchowym. To 
czas budowania więzi z Bogiem i relacji z innymi 
ludźmi. Można się o tym przekonać m.in. czytając 
codzienne relacje na stronie: 
   www.kaszubskapielgrzymka.pl/aktualnosci/

O drugim dniu pielgrzymowania napisano tam 
tak:  „...Bardzo ważnym punktem dzisiejszej dro-
gi była modlitwa w lasach piaśnickich - miejscu 
męczeńskiej śmierci tysięcy Polaków i Kaszubów 

- wielkich patriotów i najczęściej też ludzi wiel-
kiej wiary.

Zakończyliśmy dzień wyjątkowo, czując się 
trochę jak św. Paweł i inni Apostołowie, którzy 
na placach miast głosili Ewangelię. Gdy do-
szliśmy do Wejherowa, stanęliśmy na Rynku, 
gdzie przez śpiew, taniec i modlitwę staraliśmy 
się dać piękne świadectwo naszej wiary i to, że 
jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.

Pielgrzymom, wśród których nie brakuje 
mieszkańców powiatu wejherowskiego, życzymy 
wytrwałości i zdrowia.

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.kaszubskapielgrzymka.pl, na której są 
m.in. filmy i fotorelacje z kolejnych dni wędrówki, ale też ciekawe opisy.
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AKTUALNOŚCI

Po sześciu latach użyt-
kowania siedziba Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przechodzi 
generalny remont, na któ-
ry był już najwyższy czas. 
Pomieszczenia w starym 
budynku WUTW otrzymał 
dzięki przychylności władz 
w kwietniu 2012 roku, a już 
10 maja odbył się tam inau-
guracyjny wykład z ekolo-
gii, wygłoszony przez panią 
Wiktorię Rocławską. 

Od tamtego dnia przez 
dwie sale wykładowe, szat-
nie i inne pomieszczenia 
przewijało się tygodniowo 
około 300 osób. Dzięki sta-
ranności, dbałości i szcze-
gólnej troski  słuchaczy i 
wolontariuszy, przez sześć 
lat uniwersytet cieszył oczy 
wszystkich uczestników za-
jęć, mimo że nie obyło się 
bez całego szeregu niedo-
godności. Zdarzały się bo-
wiem zalania, wyłączone 
bywało ogrzewanie gazowe, 
połamana została poręcz 
przy schodach wejściowych, 
ale największym problemem 
stały się zagrzybione ściany 
nasiąkające wodą deszczo-
wą przy każdej mniejszej czy 
większej ulewie.

Ponieważ wśród naszych 
studentów mamy osoby 
wszelakiej profesji, z kłopo-
tami radziliśmy sobie zado-

Parter budynku przy ulicy Kopernika 13 przypomina w tej chwili wielki plac budowy. 
Dzięki pomocy finansowej miasta, słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku sami remontują swoją siedzibę.

walająco. Przyszedł jednak 
czas na kapitalny remont, 
chociaż nasza uczelnia nie 
dysponuje żadnymi fundu-
szami na zrealizowanie ta-
kiego przedsięwzięcia. 

Od czego jednak pomy-
słowość koordynator WUTW 
Krystyny Laskowskiej?

Po dokonaniu przez na-
szego studenta Kazimierza 
Wójcika dokładnych opi-
sów, wyliczeń i zestawienia 
potrzeb, pani koordynator 
udała się do pana dr Bogu-
sława Suwary, sekretarza 
miasta Wejherowa, który 
prowadzi w naszym uniwer-
sytecie wykłady na temat 
mediacji i negocjacji. Wie-
lokrotnie teorię urozmaicał 
przykładami własnych ne-
gocjacji. Wykłady spełniły 
swoje zadanie: przepełnio-
na wiedzą K. Laskowska po-
szła negocjować możliwości 
pomocy w przeprowadzeniu 
remontu siedziby uniwer-
sytetu. Zasięg uzyskanego 
wsparcia ze strony władz 
miasta przeszedł nasze ocze-
kiwania.

Realizacja zadania spo-
czywała w rękach trzech 
panów. Wzorowi studenci, 
a przy tym aktorzy uniwer-
syteckiego teatru „Srebrna 
Nitka”: Kazik Wójcik, Bog-
dan Krawczyk i Jurek 
Murlikiewicz (Kazik do te-

go jeszcze poeta), w strojach 
adekwatnych do wykonywa-
nej pracy przewracają sie-
dzibę Uniwersytetu do góry 
nogami. Cóż, przecież nawet 
w Biblii jest powiedziane, że 
„na początku był chaos”. Pa-
nowie nie tylko poświęcają 
swój czas i wysiłek, ale do 
prac remontowych wykorzy-
stują własny sprzęt. 

Zagrzybiona ściana zo-
stała wyremontowana, a 
potem rozpoczęło się malo-
wanie. Aby dopełnić miary 
szczęścia, budynki na ulicy 
Kopernika podłączono do 
miejskiego systemu ogrze-
wania, co uwalnia nas od 
uciążliwych zmagań z urzą-
dzeniami gazowymi.

W ciągu trzynastu lat 

działalności w Wejherowie 
niejednokrotnie mogliśmy 
się przekonać, jak bardzo 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku jest instytucją potrzebną, 
dającą wielu osobom radość i 
nadzieję na ciekawe i atrak-
cyjne życie w jego jesieni. 

Zaangażowanie samych 
uczestników uniwersytetu 
w remont, ale przede wszyst-
kim wielka przychylność 
władz są dowodem na to, jak 
bardzo byliśmy tu potrzebni. 
Za to zaangażowanie i za tę 
przychylność z całego serca 
dziękujemy. 

W październiku zainau-
gurujemy czternasty rok na-
szej działalności.

Bogna Zubrzycka
z WUTW YMCA

Studenci sami osuszają, naprawiają, malują 

Wakacyjny kapitalny remont
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fot. Ewa Kozakiewicz

Po lewej: Kazimierz Wójcik (na pierwszym planie) i jego pomocnik ...Bogdan Tokłowicz.

Letnia 
Biblioteka

W lipcu odbyło się kilka ciekawych spotkań, o których in-
formowalismy w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa”. 
Rozpoczęła się także gra terenowa „Między książkami”, któ-
ra polega na rozwiązywaniu zadań, prowadzących do sylwet-
ki konkretnego autora książek z zakresu literatury pięknej.  
Zabawa dotyczy trzech autorów i trwa trzy tygodnie, od 23 
lipca do 10 sierpnia. 

Na każdego autora poświęcono jeden tydzień. Codziennie, 
czyli przez 5 dni będą do rozwiązania zadania w różnych 
częściach biblioteki przy ul. Kaszubskiej, które przybliżają 
uczestnika do osoby autora. W każdy piątek do godziny 15.00 
uczestnicy muszą podać bibliotekarzowi nazwisko autora i 
wrzucić kupon do urny. Spośród prawidłowych odpowiedzi 
losowany jest zwycięzca, ktory otrzymuje książkę w nagrodę. 

Na tarasie Pałacu Przebendowskich, dzięki współpracy 
z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,  
w czwartki i piątki w godz. 14.00-18.00 działa Letnia Bi-
blioteka w Pałacu. 

W Letniej Bibliotece w Pałacu odbyły się już kameralne 
spotkania z autorami pod hasłem „Literackie Piątki”. 17 
sierpnia o godz. 17.00 zaplanowano kolejne takie spotkanie, 
tym razem z Aleksandrą Kurowska-Susdorf pt. „Edyka-
cyjny wymiar kaszubskiej pustej nocy”. Wstęp wolny.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zaprasza na różne wydarzenia, zaplanowane 
podczas letnich wakacji. Niektóre spotkania 
odbywają się w siedzibie Biblioteki przy ul. Ka-
szubskiej, inne - w Letniej Bibliotece w Pałacu.

Konkurs organizowany pod hasłem „Aby wypełnić ludz-
kie serce, wystarczy walka prowadząca ku szczytom” (Albert 
Camus) ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do 
debiutantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na te-
renie województwa pomorskiego. 

Konkurs rozgrywany w dwóch grupach wiekowych: „A” - 
od 16 do l9 lat oraz „B” - od 20 lat. W grupie wiekowej „A” 
obowiązuje jedna kategoria, w której można przedstawiać 
utwory poetyckie lub prozatorskie. W grupie wiekowej „B” 
obowiązują dwie kategorie : proza i poezja.  

Termin nadsyłania prac mija 22 października 2018 
r. Na laureatów czekają nagrody finansowe , ufundowane 
przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i 
rzeczowe, ufundowane przez starostę wejherowskiego - Ga-
brielę Lisius.

Z regulaminem konkursu literackiego można zapoznać 
się w Bibliotece lub na stronie internetowej placówki:  

https://biblioteka.wejherowo.pl

Powiew Weny
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 

im. Aleksandra Majkowskiego ogłasza XIII edy-
cję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Po-
wiew Weny” pod patronatem  Prezydenta Miasta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.
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KULTURA

Projekt otrzymał dofinansowanie ze 
środków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Głównym celem projektu jest poszerza-
nie wśród lokalnej społeczności wiedzy zwią-
zanej z okresem odbudowy państwowości 
polskiej po odzyskaniu niepodległości w kon-
tekście regionalnym. Organizatorzy chcą 
także przybliżyć postać ostatniego przedwo-
jennego burmistrza Teodora Bolduana. 

Wejherowskie Centrum Kultury wysto-
sowało apel do mieszkańców, aby włączyli 
się w poszukiwanie materiałów, zdjęć (rów-
nież w zbiorach rodzinnych) mówiących o 
okresie odbudowywania państwowości na 
Pomorzu, w tym związanych z działalnością 
Teodora Bolduana w Wejherowie. 

Zgromadzone materiały i informacje po-

Wejherowskie Centrum Kultury wraz z trzema wejherowskimi szkołami: Szkołą Podstawową nr 9. im. generała Józefa Wybickiego, 
Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 - I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Szkołą Podstawową nr 11 im. Teo-
dora Bolduana realizuje projekt „Oblicza Niepodległej”, aby włączyć się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

służą przy kolejnych działaniach w ramach 
projektu, w tym przy tworzeniu publika-
cji, wystawy, izby pamięci i do dalszych 
dziennikarskich poszukiwań. W ramach 
projektu odbędą się nietypowe lekcje hi-
storii, konkursy dla szkół  a także konkurs 
rodzinny dla mieszkańców Wejherowa - 
„Karta z życia mieszkańców Wejherowa”. 

Będzie także możliwość nauczenia się 
tworzenia gazet i kartek z pamiętnika wzo-
rem lat 20-30 XX wieku. W tym celu odbędą 
się specjalne warsztaty pisarsko-kaligraficz-
ne – zapisy właśnie trwają.  Dodatkowe infor-
macje na stronie internetowej WCK. 

W Galerii Filharmonii Kaszubskiej od 19 
października do 16 listopada 2018 r. trwać 
będzie wystawa, której tematem będzie ży-
cie mieszkańców w latach 20-30 XX wieku. 

Planowany jest także spektakl teatralno 

-muzyczny „12 opowieści na dobre czasy”, 
który wystawiony zostanie dwukrotnie:

21 października o godz. 16.00 na Placu 
Jakuba Wejhera - otwarty dla publiczności 
oraz 11 listopada o godz. 17.00 w Filharmonii 
Kaszubskiej - otwarty dla publiczności (wej-
ściówki dostępne będą od 11 października w 
kasach Filharmonii.)

W Wejherowie spotkać będzie można 
grupę młodzieży, która z zapałem szpera, 
pyta, zbiera informacje, materiały, wypo-
wiedzi, wspomnienia związane z okresem 
budowy państwowości w regionie oraz na 
temat burmistrza Teodora Bolduana. Wej-
herowskie Centrum Kultury prosi o jej 
życzliwe przyjęcie.

W ramach projektu powstanie publi-
kacja, a zasoby zgromadzone podczas 
realizacji przedsięwzięcia udostępnione 

zostaną również w wirtualnej izbie pamię-
ci znajdującej się na stronie 

www.teodor-bolduan.manifo.com 
Szczegóły projektu na stronie 
www.wck.org.pl.

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje projekt wspólnie z trzema szkołami

Oblicza Niepodległej

Twórczość artysty, uro-
dzonego w Chojnicach to 
malarstwo, rzeźba, plakat, 
mała forma rzeźbiarska, me-
dalierstwo, a także realiza-
cje w zakresie architektury i 
scenografii. 

W dorobku artysty jest 
także twórczość poetycka. 

Prace jednego z czołowych polskich artystów znajdują się 
w wielu prestiżowych galeriach muzealnych na całym świe-
cie, m. in. takich jak Britisch Museum w Londynie, Ermitaż 
w St. Petersburgu, Museum of Modern Art w Szanghaju.

Dyrektor Muzeum - Tomasz Fopke jest zaszczycony 
propozycją artysty, z którym miał możliwość współpraco-
wać podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć kultural-
nych. Jak widać zaowocowały one perspektywą stworzenia 
w Wejherowie galerii o światowej randze.

W Galerii Wejherowskiego Centrum Kultury 19 lipca otwarto wy-
stawę „4 żywioły”, na której można oglądać obrazy Janusza Gerar-
da Jutrzenki-Trzebiatowskiego, żyjącego i tworzącego w Krakowie.

Janusz Jutrzenka-Trze-
biatowski jest laureatem 
wielu nagród i członkiem 
stowarzyszeń, m.in. Związ-
ku Polskich Artystów Pla-
styków, Związku Literatów 
Polskich, Stowarzyszenia 
Artystyczno-Literackiego i 
innych. Artysta, który osobi-

ście wziął udział w wernisa-
żu wystawy w Wejherowie,  
wystawiał swoje prace w 
wielu krajach na różnych 
kontynentach. W jego do-
robku są 224 wystawy indy-
widualne oraz udział w 516 
wystawach międzynarodo-
wych i ogólnopolskich. 

Prace Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego

Cztery żywioły 
na obrazach w WCK

Dla Muzeum w Wejherowie 

Kolekcja
Profesor Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski 

wybitny malarz, plakacista i medalier uro-
dzony na Kaszubach wydał oświadczenie 
woli przekazania kolekcji swoich obrazów 
na rzecz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

Lato w pełni, cieszymy się 
wakacjami, niechętnie my-
śląc o nadchodzącej jesieni.  
Wystarczy jednak zajrzeć na 
stronę internetową Wejherow-
skiego Centrum Kultury, żeby 
przekonać się, że jesień w Wej-
herowie zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie.

We wrześniu i listopadzie na 
scenie Filharmonii Kaszubskiej 
wystąpią najjaśniejsze gwiaz-
dy polskiej muzyki, poza tym 
zobaczymy popularnych akto-
rów, m.in. Cezarego Pazurę z 
programem kabaretowym oraz 
Jana Peszka i braci Grabow-
skich w spektaklu Bogusła-
wa Schaeffera. Usłyszymy też 
znakomitą wokalistkę Fabię 
Rebordao, której koncert po-
prowadzi Marcin Krydryński.

Krystyna Prońko, Na-
tasza Urbańska, Natalia 
Kukulska i Michał Bajor 
- takie gwiazdy zaśpiewa-
ją jesienią w Wejherowie. 
Zabłyśnie też gwiazda 
prosto z Portugalii -  Fa-
bia Rebordao.

Gwiazdy
na jesień

Szczegóły na: www.wck.org.pl
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KULTURA

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 1967 roku założono 
Komitet Organizacyjny Mu-
zeum Kaszubskiego, a wśród 
pierwszych darczyńców była 
hafciarka Franciszka Maj-
kowska, siostra dra Alek-
sandra Majkowskiego, 
która po wojnie mieszkała 
w Wejherowie, a także prof. 
Gerard Labuda,  wybit-
ny historyk, urodzony na 
Kaszubach, kształcący się 
przed wojną  m.in. w wejhe-
rowskim gimnazjum im. kró-
la Jana III Sobieskiego.

Trzy siedziby
1 września 1968 roku, 

uchwałą Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej  po-
wołano do życia Muzeum. 
Pierwotnie mieściło się w 
dwóch niewielkich izbach 
w kamienicy przy ulicy 
Sienkiewicza 10. Po kilku 
latach, placówkę  przenie-
siono do willi przy ulicy So-
bieskiego 239. Już wówczas 
muzealnicy postulowali, by 
docelową, główną  siedzibą 
muzeum został wejherow-
ski pałac, co nastąpiło do-
piero w 1994 roku, w ćwierć 
wieku po otwarciu muzeum.

Pięćdziesiąt lat temu powstało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Była to pierwsza instytucja 
muzealna w  naszym mieście. Nieprzychylność władz komunistycznych nie zraziła wejherowskiego środowiska kulturalnego, które 
podjęło udaną próbę powołania placówki. Z okazji 50-lecia działalności Muzeum w jego siedzibie w Pałacu Przebendowskich i Keyser-
lingków otwarto wystawę jubileuszową. W pięknych pałacowych wnętrzach zaprezentowano cenne zbiory.

50 lat Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

Jubileuszowa wystawa tylko do końca sierpnia

Cenne zbiory wejherow-
skiego muzeum ukazują  
bogactwo i kulturowe  dzie-
dzictwo regionu. Wystawa 
jubileuszowa to okazja, by 
pokazać najciekawsze zbio-
ry, stanowiące niepowta-
rzalną skarbnicę wiedzy o 
naszej kulturze. 
Zabytkowe starodurki
Szczególne miejsce wśród 

zabytków zajmują druki 
gdańskie, w tym prace gdań-
skich uczonych, publikacje 
poświęcone dziejom Pomo-
rza i Gdańska. Do elity hi-
storyków zajmujących się 
Gdańskiem należeli: Caspar 
Schultz, autor Historii Re-
rum Prussicuarum (1599), 
i Reinhold Curicke, którego 
bogato ilustrowana historia 
Der Stadt Dantzig histori-
sche Beschreibung (1687, 
1688), stanowi jedną z naj-
cenniejszych monografii 
Gdańska.

Wśród starodruków znaj-
duje się pierwsze w Polsce 
dzieło botaniczne - ilustro-
wany „Zielnik Herbarzem z 
ięzyka Łacińskiego zowią”, 
wydany w Krakowie w  1613 

r., nad którym jego autor Si-
mon Syrennius (1540-1611), 
pracował ponad 30 lat.

Na wystawie pokazujemy 
także jedne z najstarszych i 
unikatowych dokumentów, 
starodruków związanych z 
Wejherowem i jego okolica-
mi oraz założycielem miasta 
Jakubem Wejherem.

Twórcy z Kaszub
Muzeum szczyci się posia-

daniem zabytków piśmien-
nictwa kaszubskiego z XIX 
i XX wieku, takich jak pier-
wodruki i kolejne wydania 
dzieł Floriana Ceynowy, 
Hieronima Derdowskie-
go, Aleksandra Majkow-
skiego i innych.

Na wystawie można zo-
baczyć tytuły lokalnych cza-
sopism XIX/XX w., takie jak 
Kreis-Blat für den Neustäd-
ter Kreis  (tygodnik powiatu 
wejherowskiego 1842-1920), 
Pielgrzym (1869-1939), Ga-
zeta Gdańska (1891-1939), 
Zrzësz Kaszëbskô (1933-
1939, 1945-1947), Gazeta 
Kaszubska, Gazeta Kościer-
ska i Gazeta Gdyńska, Kle-
ka  i inne. 

Zabytki muzyczne
Pokazane na wystawie za-

bytki muzyczne to  materiały 
drukowane i rękopiśmienne 
oraz instrumenty muzycz-
ne  wykonane przez współ-
czesnych twórców ludowych. 
Wśród eksponatów znajdu-
je się spuścizna kompozy-
torska twórców związanych 
z Pomorzem, m.in. rękopi-
sy pieśni Jana Trepczy-
ka oraz Tusze Kalwaryjskie 
na orkiestrę dętą, zebrane i 
opracowane przez wejhero-
wianina Alfonsa Patera. 

Dzieła sztuki
Do najważniejszych eks-

ponatów Muzeum należą 
obrazy Mariana Mokwy 
(1889-1987),wybitnego pol-
skiego marynisty, ceramika 
z warsztatów Leona Necla 
z Chmielna i Józefa Kazi-
mierczaka z Kartuz.

Nie brakuje prac, prze-
kazanych do zbiorów przez 
hafciarkę  Franciszkę Maj-
kowską oraz rzeźbiarkę 
Otylię Szczukowską.

Uzupełnieniem wysta-
wy są zbiory fotograficzne, 
kartograficzne, falerystycz-
ne, numizmatyczne , sfragi-
styczne oraz filatelistyczne.

Ekspozycję można zwie-
dzać do 31 sierpnia 2018 r.

Wystawę otwierali: starosta wejherowski Gabriela 
Lisius, Edmund Kamiński - współinicjator powoła-
nia Muzeum i były dyrektor placówki oraz kurator 
wystawy, Maciej Kurpiewski.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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OGŁOSZENIA

Produkcja ciepła 
i energii elektrycznej 
w kogeneracji
W okresie letnim Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej otrzymuje zlecenia od Energa 
Operator na uruchomienie silnika gazowego i pro-
dukcję  energii elektrycznej, w poszczególnych go-
dzinach danego dnia. 

Z uwagi na to, że latem ciepło produkowane jest 
wyłącznie na potrzeby ciepłej wody, uruchomienie 
silnika gazowego wiąże się z wyłączeniem z produk-
cji kotłów węglowych. 

W stanach awaryjnych lub przy ponownym rozpale-
niu kotłów węglowych,  pomimo zaawansowanej insta-
lacji odpylania oraz optymalizacji warunków spalania 
miału mogą powstać krótkotrwałe, kilkuminutowe, 
nietypowe aspekty środowiskowe, tj. ciemniejsze za-
dymienie z komina.  

OPEC dokłada wszelkich starań, aby proces po-
nownego rozpalenia kotłów węglowych był jak naj-
mniej odczuwalny dla środowiska. 

Jak pracuje latem Zakład 
Energetyki Cieplnej?

Na terenie Wejherowa OPEC dostarcza ciepło, które pochodzi z własnych 
źródeł -  ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. Latem dostawa cie-
pła na potrzeby ciepłej wody realizowana jest w oparciu o silnik gazowy. 

Na potrzeby dostarczania ciepłej wody wykorzystywany jest silnik gazowy

Aspekty środowiskowe są ważnym elementem 
działalności przedsiębiorstwa, które od lat realizu-
je politykę środowiskową, związaną z wdrożonym 
Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym 
z normą ISO 14001:2004.

Plany inwestycyjne 
dotyczące infrastruktury
W planach inwestycyjnych w najbliższym czasie 

OPEC uwzględnił modernizację kotła węglowego 
wraz z montażem nowej, wydajniejszej instalacji 
odpylania. Zakończenie inwestycji przewidziano 
wstępnie na koniec stycznia 2019 roku. Natomiast 
w roku 2019/20 zaplanowano montaż dwóch jed-
nostek gazowych, co wiąże się z likwidacją dwóch 
kolejnych kotłów węglowych. 

Zrealizowanie wspomnianych inwestycji przyczyni 
się do zmniejszenia ewentualnych uciążliwości dla są-
siedztwa ciepłowni Nanice oraz zwiększenia komfor-
tu życia mieszkańców miasta Wejherowa. 

   Artykuł na prawach ogłoszenia.
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SPORT

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

O G Ł O S Z E N I E

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.

Głównym turniejem bę-
dzie Counter Strike: Global 
Offensive - 5 vs 5, którego 
faza grupowa rozpocznie się 
w sobotę o godzinie 9:00, na-
tomiast w niedzielę przej-
dziemy do fazy play-off, by 
wyłonić najlepszą drużynę. 

Rozgrywki można śle-
dzić na żywo w telewizji E-
-SPORT TV oraz na kanale 
Twitch.tv/ESPTVPL. Zapi-
sy na turniej indywidual-
ny FIFA 18 odbędą się w 
pierwszy dzień wydarzenia 
od godziny 9:00 do 12:00. 

 Na uczestników i widzów 
czeka mnóstwo atrakcji, na 
które zapraszają Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz SU-
PER GAME e-sport. 

Dla odwiedzających 
przygotowano turniej indy-
widualny FIFA 18, symula-
tor rajdowy Gran Turismo 
Sport  marki TAG Heuer 
oraz strefę free2play! Zwy-

W pierwszy pojedynku po gwizdku sędziego nasi piłka-
rze ruszyli do ataku i w 3. minucie nowy zawodnik Gryfa 
A. Liberacki zdobył oczekiwaną przez kibiców pierwszą 
bramkę. 25. minut później sędzia wskazał na biały punkt 
na polu karnym i rzut karny na gola zamienił K. Wicki. 
Niestety w 45. min. gry na naszym polu karnym niepo-
trzebny faul na napastniku gości i z karnego gola zdobył 
P. Szyc. Druga połowa rozpoczęła się odważnymi atakami 
gości i niestety pokazem słabej skuteczności zawodników 
Gryfa. Goście byli skuteczniejsi i strzelili bramkę wyrów-
nującą w 85. minucie. 

W pojedynku z Rowem wejherowianie znowu zaczęli 
od mocnego uderzenia i w 5. min. strzelili gola. Zdobył go 
kolejny nowy zawodnik Gryfa, K. Włodyka. Po kilku minu-
tach powinno być już trzy do zera, jednak bramkarz gości 
ratował sytuacje. Druga połowa się wyrównała, a goście 
zaczęli zagrażać wejherowskiej bramce. W 66. Min. zespół 
gości uratowała poprzeczka, a potem słupek. Jednak mimo 
ataków obydwu drużyn wynik się nie zmienił.

Gryf Wejherowo: Więckowicz - Brzuzy, Gulczyński, 
Wicki, Liberacki, Goerke - Włodyka (Ryk), Kołc, Sikorski 
(Bury), Chwastek (Ewertowski) - Czychowski (Rogalski). 

Piłka nożna. Gryf Wejherowo

Remis 
i zwycięstwo

Wejherowianie na inaugurację kolejnych 
rozgrywek II ligi w piłce nożnej zremisowali 
na własnym boisku z Górnikiem Łęczna 2:2. 
W drugim spotkaniu ligowym też na Wzgó-
rzu Wolności pokonali ROW 1964 Rybnik 1:0.

Kolejna edycja cyklu wydarzeń e-sportowych LG HIRO Quersus 
Wakacyjne SUPER GAME e-sport zagości w Wejherowskim Cen-
trum Kultury już w dniach 4-5 sierpnia. 

Gry sportowe na ekranie komputera

Super Game w WCK

cięzcy zgarną atrakcyjne 
nagrody. Wstęp na wyda-
rzenie jeste darmowy.

Każdy z odwiedzających 
będzie miał niepowtarzal-
ną szansę, aby przetestować 
najnowocześniejsze, ultra-
szybkie komputery marki 

HIRO oraz płynną grę w 144 
Hz lub 240Hz na gamingo-
wych monitorach marki LG.

Więcej informacji na fan-
page’u: 
facebook.com/superga-
meesport 
oraz na sgesport.com!
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O G Ł O S Z E N I E 

WTBS sp. z o.o.   Wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/
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NIERUCHOMOŚCI

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

KULTURA

„Festival des Choeurs 
Lauréats” w Vaison-la-Ro-
maine to festiwal z 25-letnią 
tradycją, na który zapra-
szani są wyłącznie laureaci 
międzynarodowych konkur-
sów muzycznych. Idea festi-
walu polega na wyłonieniu 
spośród laueratów konkur-
sów chóralnych trzech naj-
lepszych zespołów z całego 
świata, zróżnicowanych pod 
względem ilości chórzystów 
w następujący sposób: ze-
spół kameralny, chór ka-
meralny oraz chór powyżej 
dwudziestu osób. 

Reprezentowali 
Polskę
W tym roku zaproszono 

do udziału w festiwalu trzy 
kraje - Łotwę, Indonezję i 
Polskę. Nasz kraj reprezen-
tował Zespół Wokalny Ar-
t’n’Voices. Oktet w ubiegłym 
roku (2017) zajął dwa dru-

Francuskie tournée zespołu Art’n’Voices 

Pięć koncertów w pięknej Prowansji
Pochodzący z Wejherowa zespół Art’n’Voices właśnie wrócił z 

tygodniowej trasy koncertowej po Prowansji. Koncerty śpiewa-
ków odbywały się w ramach „Festival des Choeurs Laureats” - fe-
stiwalu, na który zaproszeni byli wyłącznie laureaci konkursów 
zorganizowanych przez E.G.P. Association (Europejskie Stowa-
rzyszenie Nagród Grand Prix). Oktet wykonał pięć koncertów w 
różnych częściach regionu.

gie miejsca w międzynarodo-
wym konkursie chóralnym 
Guido d’Arezzo we Włoszech. 
Dzięki sukcesowi z Arezzo, w 
tym roku Art’n’Voices otrzy-
mało zaproszenie na fran-
cuską trasę koncertową, w 
ramach „Festival des Cho-
eurs Laureats”. 

Koncerty odbywały się w 
pięciu miejscowościach na 
terenie Prowansji: Rhône 
Valley,  Buis Les Baron-
nies, Malataverne, Vaison 
La Romaine, Vars. 

Zaśpiewali
po kaszubsku
Art’n’Voices na tę wy-

jątkową trasę koncertową 
przygotowało obszerny pro-
gram, złożony z 80 minut 
samej muzyki, zawierający 
cały przekrój muzyki kla-
sycznej: renesansowe mo-
tety, pieśni romantyczne, a 
także utwory współczesne. 

Nie zabrakło też akcentów 
lokalnych: śpiewacy wyko-
nali kilka utworów w języ-
ku kaszubskim (parafrazę 
kaszubskiej kolędy „Bi Bi 
Synku Bi” oraz „Reboczi” 
i „A w Radeni” z Suity Ka-
szubskiej Anny Rocław-
skiej-Musiałczyk). 

Wszystkie koncerty 
zgromadziły tłumy sympa-
tyków chóralistyki, którzy 
szczególnie zainteresowani 
byli muzyką młodej kom-
pozytorki - Anny Rocław-
skiej-Musiałczyk. 

Wystapią w Gdańsku
i w Koscierzynie
Trasa koncertowa po Pro-

wansji to nie jedyne plany 
koncertowe zespołu w czasie 
tych wakacji. Oktet usłyszy-
my już w najbliższą niedzie-
lę 5 sierpnia w Gdańsku 
oraz 19 sierpnia w Koście-
rzynie na Festiwalu „Nie-

podległa Wielu Wymiarów”. 
Art’n’Voices na co dzień 

związany jest ze swo-
ją siedzibą w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie.                         MJ

O wszystkich najnowszych planach Art’n’Voices moż-
na dowiedzieć się z ich oficjalnego profilu na Facebooku: 

https://www.facebook.com/artnvoices/

Art’n’Voices występuje w składzie:  soprany - Małgorzata Priebe i Maria Kru-
eger,  alty - Anna Rocławska-Musiałczyk i Marta Jundziłł,  tenory - Mateusz 
Warkusz i Szymon Duraj, basy - Tomasz Chyła i Filip Czajkowski.


