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Deszczowy Sylwester

Deszcz i wiatr nie odstraszyły miłośników Sylwestra w parku, no i tradycji 
stało się zadość. Wejherowianie tłumnie i wspólnie witali 2015 rok, a nowo-
roczne życzenia składał im prezydent miasta.                                                 Str. 9

Budżet
na 2015 rok 
uchwalony

przychodnie
już otwarte

Królewski orszak

W święto Trzech Króli ulicami Wejherowa przeszedł tradycyjny orszak.   Str. 4

Po niepokojącym początku roku, kiedy 
większość ośrodków zdrowia w powiecie wej-
herowskim była zamknięta, od poniedziałku 5 
stycznia pacjenci mogą już korzystać z wszyst-
kich przychodni w Wejherowie i z większości 
placówek POZ w powiecie. Ich szefowie pod-
pisali umowy z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na 2015 rok.

 2 stycznia br. w trosce o pacjentów zwołano nadzwy-
czajne posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wej-
herowskiego. W Starostwie w Wejherowie spotkali się 
samorządowcy i lekarze, aby porozmawiać o możliwości 
wyjścia z trudnej sytuacji.

Szefowie zamkniętych tego dnia placówek Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej przedstawili swoje argumenty, a 
członkowie komisji jednogłośnie przyjęli treść petycji do 
władz państwowych. Apelowali o dalsze negocjacje, które 
jak wiadomo zaczęły się 6 stycznia.                    Str. 2

Rada Miasta w Wejhe-
rowie uchwaliła  budżet 
miasta na 2015 rok, za-
proponowany przez pre-
zydenta K. Hildebrandta. 
Oprócz kontynuacji in-
westycji w Śródmieściu, 
szczególny nacisk zosta-
nie położony na zadania w 
dzielnicach poza centrum. 

Budżet uchwalono jed-
nogłośnie - 21 głosów za, 
nikt się nie wstrzymał, nikt 
nie był przeciw.          Str. 3

Tegoroczny budżet 
uchwalili również radni 
powiatowi oraz gminni.

          Str. 5

po remoncie
Dyrekcja PKP zlitowała się nieco nad wejherowskim 

Dworcem Głównym i odnowiła jego wnętrza (choć przy-
dałby się generalny remont). Pomalowane ściany, no-
wa posadzka, okna i drzwi na pewno poprawiły wygląd 
dworca. W holu zrobiło się jaśniej, czyściej, estetycznie. 
Gdyby jeszcze wstawiono tam ławki i usunięto kilka 
mankamentów, pasażerowie byliby zadowoleni. Na ra-
zie niektórzy narzekają.                                       Str. 7

Urząd Miasta opubliko-
wał ciekawe dane na temat 
liczby mieszkańców Wejhe-
rowa, która w porównaniu 
do ub. roku zmalała o 222 
osoby. 31 grudnia 2014 r. 
w Wejherowie zameldowa-
nych było 48 337 osób, w 
tym 47 055 – na pobyt stały. 

W 2014 roku urodziło się 
492 wejherowian (w 2013 - 
512), zmarło zaś 469 (w 2013 
- 434).  W Szpitalu Specjali-
stycznym w Wejherowie w 
2014 roku urodziło się 3 064 
dzieci. Jak wynika z danych 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
ub.  roku wejherowianie za-
warli 408 ślubów (w 2013 r. 
- 384) i odnotowali 168 roz-
wodów (w 2013 r. – 133). 

W 2014 roku najpopu-
larniejszym imieniem nada-
wanym dla dziewczynek w 
Wejherowie były w kolejno-
ści: Zuzanna, Lena, Julia, Zofia 
i Maja, a dla chłopców: Jakub, 
Kacper, Szymon, Filip i Jan.
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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci 

śp.

Pani Maryli Lubińskiej-Szyperek

wieloletniego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia

 składa

        Krzysztof Hildebrandt
           Prezydenta Miasta Wejherowa
             wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

WAŻNE 
TELEFONY:

POgOTOWiE
58  677 61 02  

POLicjA 
58  672 97 22 
 
STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00

STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Powia-
tu Wejherowskiego w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego, mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu 
wejherowskiego zwraca się z apelem o kontynuację rozmów 
Ministra Zdrowia z przedstawicielami lekarzy rodzinnych, któ-
re doprowadzą do niezwłocznego podpisania porozumienia, 
co umożliwi otwarcie gabinetów lekarskich i udzielanie świad-
czeń pacjentom. 

Powiat Wejherowski liczy  ponad 200  tysięcy mieszkań-
ców i jest największym powiatem ziemskim w województwie 
pomorskim. Na dzień dzisiejszy ok. 150 tysięcy mieszkańców 
naszego powiatu jest pozbawionych podstawowej opieki me-
dycznej i bezpośredniego  dostępu do lekarza rodzinnego. 

Komisja Zdrowia apelowała o rozmowy

gdy przychodnie
były zamknięte

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wejherowskiego. Od 
lewej: przewodnicząca komisji Łucja Słowikowska, starosta Gabriela Lisius oraz 
lekarze: Jolanta Foltman, Barbara Wilczyńska, Piotr Pelcer i Mirosław Ruciński.2 stycznia nieczynne były 

największe placówki medycy-
ny rodzinnej w mieście: NZOZ 
Bukowa, NZOZ Kaszuby, 
NZOZ Medycyna Rodzinna i 
NZOZ Cormed. Kilkadziesiąt 
pacjentów, którzy potrzebowa-
li pomocy medycznej, przyjęły 
uruchomione specjalnie gabi-
nety w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie. 

Tego dnia, w nadzwy-
czajnym posiedzeniu Komi-
sji Zdrowia, obok członków  i 
przewodniczącej  komiji Łucji 
Słowikowskiej, uczestniczy-
ła starosta powiatu, Gabriela 
Lisius i członek Zarządu Po-
wiatu Jacek Thiel, a także 
lekarze kierujący placówkami 
Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej: Barbara Wilczyńska - 
SPZOZ w Łęczycach,  Piotr 
Pelcer - NZOZ w Luzinie, Jo-
lanta Foltman - NZOZ Bu-
kowa, Joanna Żurek - NZOZ 
nr 3 Provita Medica w Rumi i 
Mirosław Ruciński - NZOZ 
Medycyna Rodzinna, prezes 
pomorskiego oddziału Kole-
gium Lekarzy Rodzinnych w 
Polsce.

Lekarze przedstawiali ar-

gumenty, z powodu których 
nie zgadzają się na podpi-
sanie umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Wska-
zywali zwłaszcza na niena-
leżycie przygotowany pakiet 
onkologiczny oraz związany z 
tym podział pacjentów.

- Protestujemy przeciw se-
gregacji na pacjentów na nowo-
tworowych i pozostałych, m.in. 
cierpiących na cukrzycę, cho-
roby krążenia, astmę. Pacjent 
onkologiczny jest tak samo 
ważny, jak inni, a my chcemy 
leczyć jak najlepiej wszystkich 
pacjentów - mówili lekarze.

- Wprowadzenie pakietu 
onkologicznego powinny po-
przedzić szkolenia i program 
pilotażowy - stwierdziła B. Wil-
czyńska, apelując o aneksowa-
nie umów na dotychczasowych 
warunkach i odłożenie pakie-
tu, a także o dalsze negocjacje. 

- Przepraszamy pacjentów 
za zamknięte przychodnie, ale 
to, co proponuje minister Ar-
łukowicz to kpina i arogancja. 
Podpisanie umowy na tych wa-
runkach oznacza m.in. ograni-
czenie liczby wizyt u lekarzy 
rodzinnych i skrócenie czasu 

petycja Komisji Zdrowia, wysłana do pre-
zydenta Rp, premiera i Ministra Zdrowia

wizyt. Większość lekarzy kry-
tycznie odnosi się do propono-
wanych zmian - stwierdził M. 
Ruciński, powołując się także 
na zdanie wybitnych autory-
tetów, takich jak prof. Adam 
Windak (były konsultant kra-
jowy w dziedzinie medycyny 
rodzinnej) i słynny onkolog 
prof. dr hab. Jacek Jassem.

- Wypowiedzi ministra zdro-
wia są bulwersujące, pan Ar-
łukowicz mówi wciąż o dwóch 
miliardach, a nie mówi o postu-
latach, o które walczymy  - po-
wiedziała J. Foltman.

- Ze względu na bezpieczeń-
stwo pacjentów mówimy „nie” 
- dodał P. Pelcer. 

- Jesteśmy w stałym kon-
takcie z wojewodą, który in-
formuje, że kolejni lekarze 
podpisują umowy - mówiła 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Sytuacja w powie-
cie wejherowskim, jednym 
największych powiatów ziem-
skich, jest najtrudniejsza na 
całym Pomorzu. 2 stycznia bez 
opieki dotychczasowych leka-
rzy pozostało niemal 150 tysię-
cy osób. Mieszkańcy powiatu 
muszą mieć opiekę medyczną. 

Mam nadzieję, że dalsze nego-
cjacje doprowadzą do zakoń-
czenia konfliktu, który odbija 
się na pacjentach.

Członkowie Komisji Zdro-
wia RP przegłosowali treść 
petycji, którą radni i Zarząd 
Powiatu skierował do najwyż-
szych władz państwowych. 
Radni jednogłośnie przyję-
li stanowisko, aby przedłużyć 
dotychczasowe umowy i nadal 
prowadzić negocjacje ze stroną 
rządową. 

Szefowie placówek POZ w 
Wejherowie i powiecie wejhe-
rowskim ostatecznie 4 stycznia 
podpisali umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Po-
za kilkoma przychodniami w 
Rumi, wszystkie ośrodki zdro-
wia w powiecie wejherowskim 
5 stycznia zostały otwarte. Nie 
oznacza to zgody lekarzy na wa-
runki, narzucone przez rząd. 
Protesty lekarzy w całym kra-
ju, 6 stycznia doprowadziły do 
rozmów z ministrem zdrowia. 
Gdy zamykaliśmy to wydanie 
„Pulsu”, rozmowy trwały.                 

    Anna Kuczmarska 

Z początkiem nowego 2015 roku mieszkańcy Wejherowa zastali za-
mknięte przychodnie. W związku z trudną sytuacją w służbie zdrowia, 
w trosce o pacjentów, 2 stycznia w Starostwie odbyło się nadzwyczajne 
posiedzenie  Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady 
Powiatu Wejherowskiego. 

Na stronie internetowej Ośrodka Zdrowia w 
Luzinie czytamy: 

Informujemy naszych pacjentów, że Ośrodek Zdrowia bę-
dzie czynny od 5 stycznia br. Narzucone przez Ministerstwo 
Zdrowia warunki pracy są nierealne do zrealizowania bez 
konieczności segregacji pacjentów na tych lepszych (z zielo-
ną kartą onkologiczną) i gorszych, mimo że też chorujących 
na poważne schorzenia. Spowoduje to znaczne zakłócenia 
w pracy lekarzy i wydłużenie czasu oczekiwania na poradę.

Mimo gróźb i represji zewsząd byliśmy razem w jednym 
szeregu z innymi protestującymi ośrodkami w powiecie, wo-
jewództwie i kraju. Nadal popieramy protestujących!

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

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

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-pRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk: polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 12 000 egzemplarzy              ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo,  ul. polna 3/41  (siedziba firmy „ARTEX)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „pulsie 
        Wejherowa” znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl
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Tegoroczne dochody Wejherowa wyniosą 152 313 655 zł, nato-
miast wydatki 149 518 213 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 
795 442 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągnię-
tych przez gminę w latach ubiegłych. 

W 2015 roku planowane wydatki majątkowe, przede wszyst-
kim na inwestycje, wyniosą 17 659 188 zł. 

OśWIaTa I SPRaWy SPOŁecZNe
Budżet oświaty na rok 2015 zaplanowano w wysokości 52 895 

154 zł, natomiast wstępna subwencja oświatowa to kwota 34 804 
076 zł. Miasto musi więc znów dopłacić ze swojego budżetu ponad 
18 milionów złotych do zadania rządowego. To niezwykle obciąża 
wydatki z budżetu kosztem innych zadań, np. inwestycyjnych. 

W budżecie na 2015 roku przewidziano niemałe pieniądze na 
sport, kulturę, pomoc społeczną i organizacje pozarządowe.

INWeSTycJe DROGOWe
W zakresie inwestycji kontynuowane będą rozpoczęte i za-

planowane zadania w Śródmieściu, ale wydatnie zwiększone 
zostaną środki na zadania poza centrum -  na Śmiechowie, 
Dzielnicy Przemysłowej i pobliżu Osiedla Sucharskiego, co zapo-
wiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt w wystąpieniu inau-
guracyjnym po zaprzysiężeniu na pierwszej sesji w tej kadencji.  

Na zadania drogowe poza centrum przeznaczonych zosta-
nie ponad 75% środków inwestycyjnych. Na uwagę zasługu-
je budowa połączenia drogowego ulicy Sucharskiego z drogą 
krajową nr 6 - „Węzeł Działki” (4 mln zł na 2015 r. i 4 mln 
zł na 2016 r. ) oraz dalsze przygotowania do budowy „Węzła 
Kwiatowa” z tunelem, a także „Węzła Zryw” z tunelem i całym 
układem drogowym na Śmiechowie. 

Jako pierwszy etap prac zostanie wykonana m.in.  kanaliza-
cja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego i okolicach za 2,6 mln zł. 
Rozpocznie się też za 2,5 mln zł budowa układu drogowego ul. 
Lelewela-Nadrzeczna, łączącego ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Chopina. 
Wykonana zostanie m.in. ul. Leśna. 

W sumie realizowanych będzie 17 zadań drogowych 
za łączną kwotę 13,7 mln zł, z czego za 10,5 mln zł poza 
centrum.

POZOSTaŁe INWeSTycJe
Kontynuowana będzie rewitalizacja Parku Miejskiego im. 

Majkowskiego, przewidziano budowę zaplecza sanitarno-szat-
niowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk spor-
towych przy Szkole Podstawowej nr 9, zakończy się realizacja 
budynku mieszkalnego przy ul. Iwaszkiewicza na 64 mieszkania 
komunalne. Planowane jest wykonanie projektu technicznego 
nowego zagospodarowania tzw. starego basenu przy ul. Kalwa-
ryjskiej-Strzeleckiej w ramach Program Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa oraz inne zadania.

Na ostatniej w ubiegłym roku sesji wejherowscy radni jednogłośnie uchwalili i przyjęli okla-
skami budżet miasta na 2015 rok zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydenta, oprócz kontynuacji inwestycji w śród-
mieściu, szczególny nacisk zostanie położony na zadania w dzielnicach poza centrum -  na 
śmiechowie, Dzielnicy Przemysłowej i w pobliżu Osiedla Sucharskiego. 

Jak przyznali sami radni, pierwsza sesja budżetowa w VII kadencji Rady Miasta Wejhero-
wa okazała się historyczną,  bowiem budżet uchwalono jednogłośnie - 21 głosów za, nikt się 
nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. 

Sukces prezydenta hildebrandta

proinwestycyjny i prorozwojowy 
budżet Wejherowa na rok 2015

Zależy mi, aby Wejherowo 
było przyjazne dla mieszkańców
prezydent Wejherowa 
Krzysztof hildebrandt

- Budżet ten został tak 
skonstruowany, aby Wejhe-
rowo mogło się harmonijnie 
rozwijać, zgodnie z naszą 
strategią opracowaną na 
lata 2012- 2022. Rok 2015 
to kolejny trudny rok dla fi-
nansów samorządowych. 
Zaproponowany przez mnie 
budżet Wejherowa zapew-
nia dalszą poprawę warun-
ków życia mieszkańców i 
zabezpiecza funkcjonowa-
nie miasta we wszystkich 
dziedzinach. 

Zawsze stawiam sobie 
wysoko poprzeczkę, bo za-
leży mi, aby Wejherowo by-

ło prężnie rozwijającym się 
miastem, przyjaznym dla 
mieszkańców, dbającym 
o porządek, dziedzictwo 
kulturowe i historyczne, 
zapewniającym możliwe 
najwyższy standard życia 
wejherowianom. 

Budżet jest realizacją 
wniosków ruchu „Wolę Wejherowo”
przewodniczący klubu radnych 
„Wolę Wejherowo” 
Wojciech Kozłowski

- Ten budżet jest dobry, 
podobnie jak i poprzednie, 
co potwierdzili mieszkań-
cy  ponownie wybierając w 
pierwszej turze  Krzysztofa 
Hildebrandta na prezydenta. 
My, jako radni „Wolę Wejhe-
rowo” od wielu lat wspieramy 
prezydenta Wejherowa i je-
steśmy współodpowiedzial-
ni za zarządzanie miastem. 
Prezydent już wcześniej za-
powiadał  kierunek inwesty-
cji miejskich na kolejne lata. 

Ten budżet jest realiza-
cją wniosków mieszkańców 
oraz naszych, co daje nam 
satysfakcję, że jesteśmy sku-
teczni, że nasze postulaty są 
realizowane i przynoszą ko-
rzyści wejherowianom. 

Wejherowska Platfor-
ma Obywatelska rozrabia-
ła i machała szabelką, a my 
spokojnie rozmawialiśmy z 
prezydentem, bez agresji  i 
konfrontacji ustalaliśmy pla-
ny na najbliższe lata. Nie je-
steśmy zaskoczeni tym, że 
obecnie szerzej wchodzimy 
z inwestycjami na osiedla 
poza centrum. W ostatnich 
latach realizowaliśmy bo-
wiem inwestycje, na któ-
re mogliśmy zdobyć środki 
unijne i były one zlokalizo-
wane w Śródmieściu: Fil-
harmonia Kaszubska, Park 
Miejski, Wałowa i okolice, 

promenada nad rzeką Ce-
dron. Jednak Prezydent Hil-
debrandt obiecał nam, że po 
ich wykonaniu szczególny 
nacisk położymy na Śmie-
chowo, Dzielnicę Przemy-
słową, Osiedle Sucharskiego 
i inne miejsca bardziej odle-
gle od centrum. I to się te-
raz staje faktem. Prezydent 
Krzysztof Hildebrandt do-
trzymuje danego słowa. 

Oczywiście wcześniej na 
osiedlach też były budowa-
ne drogi, ale teraz będzie ich 
więcej. Chcę podkreślić, że 
my - jako „Wolę Wejherowo” 
- nie zapominamy, w prze-
ciwieństwie do Platformy 
Obywalelskiej o mieszkań-
cach w Śródmieściu Wejhe-
rowa. Tu mieszkają tysiące 
wejherowian i ich potrzeby 
są dla nas bardzo ważne. 

Dlatego postulowaliśmy 
kontynuację Programu Re-
witalizacja Śródmieścia Wej-
herowa i to również znalazło  
swoje odbicie w budżecie na 
2015 rok.

W budżecie na 2015 r. zabezpieczono 400 tys. zł na realiza-
cję po raz pierwszy budżetu obywatelskiego miasta Wejhe-
rowa. Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych 
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta 
na wskazane i wybierane bezpośrednio przez mieszkańców 
projekty mieszczące się w kompetencjach gminy. 

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą za-
dania inwestycyjne i nie inwestycyjne. 

Teksty przygotowane wspólnie 
z portalem www.male-trojmiasto.pl

Dochody i wydatki

Budżet obywatelski

W poprzedniej kadencji budowano i utwardzano 
drogi w śmiechowie i innych dzielnicach (na zdję-
ciu ul. Wschodnia). W tym roku i w obecnej kadencji 
władz takich inwestycji będzie więcej.
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Podczas składania życzeń prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że ks. Tadeusz 
Reszka jest kapłanem, który całym sercem oddany 
jest swojej posłudze, osobą otwartą na ludzi, emanują-
cą radością życia i gościnną, aktywnie współpracującą 
z władzami samorządowymi Wejherowa, człowiekiem 
pełnym życzliwości a przy tym pokornym, pomocnym, 
kochającym dzieci, szanującym ludzi starszych. 

- Księże Prałacie, jesteś w Wejherowie tyle lat, że 
wierzymy, iż pokochałeś to miasto – powiedział pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Objąłeś 
we władanie wiele oddanych Kościołowi dusz, a także 
zabytkowe mury szacownej Kolegiaty, posadowionej 
w historycznym miejscu, wybranym przez samego Ja-
kuba Wejhera. Pięknie odnowiona Kolegiata, jej wnę-
trze i bryła zewnętrzna wraz z witrażami, jest Księże 
Prałacie Twoim dziełem. Wiele serca wkładasz w to, 
by świątynia biła blaskiem swojej przeszłości. Nieza-
przeczalnym sukcesem jest wybudowany Dom Ja-
na Pawła II, dzieło służące wszystkim mieszkańcom 
Wejherowa. Jesteśmy Ci wdzięczni Księże Prałacie za 
to, że otwierasz drzwi „swojej” świątyni na uroczysto-
ści patriotyczno-religijne, sam będąc ich aktywnym 
współorganizatorem i osobą odpowiedzialną za mery-
toryczną obsługę uroczystości. Dziękujemy Ci, że go-
ścisz kolejne edycje Cyklu „Verba Sacra” i jak pięknie 
kiedyś powiedziałeś - „Verba Sacra to spotkanie z Bo-
giem, to umocnienie duchowe każdego z nas”.   

W uroczystości wzięli udział włodarze Wejherowa 
oraz starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Li-
sius, a także przedstawiciele wejherowskich przedsię-
biorców i organizacji pozarządowych. Jubilatowi i jego 
gościom zaśpiewał Chór „Camerata Musicale.

W grudniu w wejherowskiej kolegiacie odbyła się uroczysta 
msza św. z okazji 10-letniej posługi kapłańskiej księdza prałata 
Tadeusza Reszki, dziekana Dekanatu Wejherowskiego, probosz-
cza parafii pw. Trójcy świętej w Wejherowie. 

Już dziesięć lat w Wejherowie

Jubileusz ks. proboszcza

Ks. Tadeusz Reszka objął wejherow-
ską parafię 19 grudnia 2004 roku. 

Przybył do nas z parafii w nadmor-
skiej Juracie, gdzie był proboszczem 
przez 12 lat i gdzie zbudował kościół. 

Ks. prałat uzyskał święcenia kapłań-
skie w 1985 roku, w tym roku będzie 
więc świętował kolejny jubileusz - 30 
lat kapłaństwa.

Mędrcy świata, Monarchowie...

Orszak na ulicach
Jak co roku, 6 stycznia tłumy mieszkańców Wejherowa wzięły 

udział w królewskim orszaku. Królewskim, bo na jego czele szli Trzej 
Królowie, a towarzyszyły im chorągwie, kolędnicy, orkiestra i para-
fianie ze wszystkich wejherowskich parafii. Przybyły całe rodziny, 
było wiele starszych osób, a większość uczestników miała symbolicz-
ne królewskie korony.

Orszak Trzech Króli pro-
wadził Wojciech Rybakow-
ski i Misternicy Kaszubscy. 
Zaśpiewał też Chór z Luzina 
pod batutą Tomasza Fopke, 
zagrała Gminna Orkiestra Dę-
ta z Gminy Wejherowo. 

Orszak przeszedł ulicą 12 
Marca i ul. Klasztorną do par-
ku,  gdzie przy Pałacu uczest-
nicy obejrzeli scenkę wizyty 
Trzech Króli u Heroda, a potem 
powrócił na rynek, aby śpiewać 
kolędy przy stajence i Świętej 
Rodzinie. To było piękne święto 
w pięknej oprawie - manifesta-
cja wiary, a jednocześnie inte-
gracja mieszkańców.

Podobny Orszak odbył się 
6 stycznia w Rumi, gdzie rów-
nież nie zabrakło wspólnego 
śpiewania kolęd i wielu atrak-
cji dla uczestników.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa  oraz w galerii na: www.pulswejherowa.pl
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O G Ł O S Z E N I E

AKTUALNOŚCI

Główną pozycją wydatków 
budżetu są wydatki bieżące, 
które stanowią 96,39 % cało-
ści wydatków i wynoszą po-
nad 131 mln zł. Związane są 
z funkcjonowaniem i utrzy-
maniem jednostek organiza-
cyjnych powiatu, udzieleniem 
dotacji celowych i dotacji pod-
miotowych, wydatkami na 
obsługę długu (tj. odsetki od 
kredytów oraz na programy 
finansowane z udziałem środ-
ków unijnych.

ReMONTy DRÓG 
W planie wydatków bie-

żących uwzględniono rów-
nież remonty zadaniowe dróg 
powiatowych, które będą 
realizowane po uzyskaniu do-
finansowania z programu pn. 
„Narodowy program przebu-

Budżet powiatu uchwalony jednogłośnie

Będą inwestycje drogowe
i dotacje dla organizacji

Radni powiatu wejherowskiego 23 grudnia przyjęli jednogłośnie 
budżet powiatu na 2015 rok. W budżecie zaplanowano dalsze remonty 
dróg, znalazły się środki finansowe na inwestycje, pomoc społeczną, 
edukację, kulturę, sport oraz na dotacje dla organizacji pozarządo-
wych. To budżet odpowiedzialny i prorozwojowy - twierdzi starosta 
powiatu wejherowskiego, Gabriela Lisius.

dowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój”. Chodzi o następujące 
odcinki dróg: Sasino - cieko-
cinko  (koszt 350 tys. zł), Li-
nia - Niepoczołowice (530 
tys. zł), Rozłazino - Dzięcie-
lec 400 tys. zł. 

Wszystkie trzy inwestycje 
będą w połowie finansowane 
prze powiat a w połowie przez 
gminy, na terenie których 
znajdują się drogi (Choczewo, 
Linia, Łęczyce). Ponadto zapla-
nowano remont drogi powiato-
wej na odcinku Wejherowo 
– Gniewowo za  200 tys. zł

INWeSTycJe 
DROGOWe
Do najważniejszych za-

dań wydatków majątkowych, 
które stanowią 3,61 % ogółu 

Sesję poprzedziło spo-
tkanie wigilijne radnych, 
dyrektorów jednostek or-
ganizacyjnych powiatu i 
naczelników wydziałów sta-
rostwa. Gościem spotkania 
wigilijnego był ks. prałat Ta-
deusz Reszka.

Ponadto radni uchwalili Powiatowy Program Rozwoju Pie-
czy Zastępczej na lata 2015-2017. Projekt przedstawiła Iwona 
Romanowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, która omówiła funkcjonowanie rodzin zastępczych na te-
renie powiatu wejherowskiego oraz potrzeby w tym zakresie.

Budżet powiatu wej-
herowskiego na 2015 rok  
zaplanowano w następu-
jacych kwotach:

dochody 140 722 464 zł 

wydatki   136 368 975 zł

wydatków (4,9 mln zł), nale-
żą inwestycje drogowe, któ-
re również będą realizowane 
po uzyskaniu dofinansowania 
ze wspomnianego programu 
przebudowy dróg lokalnych. 

Zaplanowano przebudowę 
drogi powiatowej na odcinku 
Mierzyno - Tadzino za 500 
tys. zł ( 50-procentowym udzia-
łem Gminy Gniewino), budowę 
dwóch zatok autobusowych 
w miejscowości Barłomino                                                                 
(60 tys. zł), przebudowę dro-
gi w Kielnie (500 tys. zł, w 
tym połowa z budżetu Gmi-
ny Szemud), rozbudowa drogi 
nr 1404G na terenie Gminy 
Wejherowo wraz z budową 
chodników, zatok, oświetlenia 

oraz kanalizacji deszczowej. Ta 
inwestycja kosztująca ponad 
1,3 mln zł będzie częściowo fi-
nansowana  przez Gminę Wej-
herowo (355 tys. zł) oraz spółkę 
Eko-Dolina (600 tys. zł).
OcIePLaNIe SZKOŁy
I SaMOcHÓD 
DLa STRaŻaKÓW

W 2015 roku kontynuowany 
będzie projekt pn. „Termomo-
dernizacja budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 
w Wejherowie”, dofinansowa-
ny ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG.

Ponadto w budżecie 
uwzględniono zakup samocho-
du operacyjnego i średniego 
samochodu ratowniczo-gaśni-

czego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wejherowie za 250 tys. zł. Za-
kup ten będzie realizowany z 
dotacji celowej na zadania z  
administracji rządowej. 

ODPOWIeDZIaLNy 
I PROROZWOJOWy
- Budżet powiatu wejhe-

rowskiego na 2015 rok jest 
nie tylko budżetem odpowie-
dzialnym, w którym w ra-
mach posiadanych dochodów 
zabezpieczono podstawowe 
potrzeby niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania 
wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych, ale również bu-
dżetem prorozwojowym, w 
którym przewidziano środki 

finansowe na zadania inwe-
stycyjne i remontowe - po-
wiedziała na sesji budżetowej 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski.  - Jest to rów-
nież budżet otwarty, który 
będzie zmieniany w zależno-
ści od dodatkowych źródeł do-
chodów, bądź oszczędności w 
planowanych wydatkach. 

Ponieważ przedświąteczna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego połączona była ze 
spotkaniem wigilijnym, na stołach pojawiły się białe obrusy i świece.

Zdaniem wójta Luzina Ja-
rosława Wejhera oraz gmin-
nych radnych, priorytetową 
inwestycją jest przygotowanie 
budowy sieci kanalizacyjnej w 
Luzinie, Kębłowie i Robako-
wie. Zaplanowano, że do końca 
lipca br. powstanie dokumen-
tacja techniczna, do końca ro-
ku gmina uzyska pozwolenie 
na budowę, a w przyszłym ro-
ku inwestycja będzie realizo-
wana.

Kanalizacja, wodociągi, boisko i chodniki

plany inwestycji w Luzinie
Sesje budżetowe odbyły się również w samorządach gminnych powiatu 

wejherowskiego. M.in. Rada Gminy w Luzinie przyjęła budżet gminy na 2015 
rok, zaplanowany po stronie wydatków jak i dochodów na ponad 62 mln 
złotych. Prawie 10 mln zł (16 % kwoty wydatków) zostanie przeznaczonych 
na inwestycje, m.in. poprawiające stan kanalizacji i dróg na terenie gminy.

Na ul. Lipowej, kard. S. Wy-
szyńskiego i ul. Robakowskiej 
powstaną nowe chodniki, a ul. 
Kwiatowa doczeka się moder-
nizacji - otrzyma nawierzchnię 
asfaltową i odwodnienie.

Zaplanowano rozbudowę 
stacji uzdatniania wody i po-
wstanie dwóch zbiorników, a co 
za tym idzie dwóch stref ciśnie-
nia z uwagi na różnice wysoko-
ści. Przepompownia zwiększy 
wydajność o 100 procent, co 

pomoże w zaopatrzeniu w wo-
dę mieszkańców Luzina, m.in. 
na wyżej położonych osiedlach. 
Powstanie nowy ciąg technolo-
giczny dla Barłomina. 

W Kębłowie zaplanowa-
no budowę wielofunkcyjnego 
boiska, a w Luzinie rozpoczę-
cie modernizacji centrum wsi, 
gdzie powstanie m.in. park i 
staw. Teren rekreacyjno-spa-
cerowy położony będzie na ob-
szarze 3 hektarów.                 AK.

W związku z zakończeniem pracy na stano-
wisku Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa, 
z całego serca pragnę podziękować wszystkim 
osobom, z którymi miałem przyjemność współ-
pracować w okresie ostatnich 15 lat. 

Biblioteki Publicznej, Wejherowskiego Centrum Kultury, organizacjom pozarządo-
wym, Radnym Miasta Wejherowa i wszystkim tym, którzy pomagali w zmienianiu 
naszej wejherowskiej rzeczywistości.

Współpraca z Państwem była dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji i zadowolenia. 
Jednocześnie życzę wszystkim powodzenia oraz wielu sukcesów zawodowych i oso-
bistych. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyj-
nych za codzienną pracę, która miała wymiar zawodowy, ale także przyjacielski. Dzięki 
współpracy wszystkich Państwa mogliśmy zrealizować wiele odważnych planów.   

Kończąc ten etap pracy cieszę się, że będę mógł służyć Państwu i naszemu miastu 
jako Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa.  Z wyrazami szacunku  

          Bogdan Tokłowicz

Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Hildebrandto-
wi Prezydentowi Miasta Wejherowa za okazaną życzliwość 
i serdeczną atmosferę w naszych wzajemnych kontaktach.

Dziękuję całemu środowisku oświatowemu, pracowni-
kom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej
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PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO

- Od nowego roku na-
stąpiła zmiana przepi-
sów, dotycząca płatników 
podatku dochodowego. 
Jakie zmiany są najważ-
niejsze?  

- Od 1 stycznia 2015r. 
płatnicy podatku dochodo-
wego od osób fizycznych i 
inne podmioty nie pełnią-
ce funkcji płatnika w tym 
podatku, którzy informa-
cje  PIT-11, PIT-8C, PIT-R, 
IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 
sporządzają dla więcej niż 
pięciu podatników (osób fi-
zycznych) lub przy ich spo-
rządzaniu korzystają z 
usług biura rachunkowego, 
mają obowiązek składania 
urzędom skarbowym ww. 
informacji oraz rocznego 
obliczenia podatku PIT-40, 
a także deklaracji PIT-4R 
oraz PIT-8AR, wyłącznie za 
pomocą środków komunika-
cji elektronicznej. 

- Jak  płatnicy mają 
przesłać informacje?

- W tym celu Minister-
stwo Finansów wprowadzi-
ło rozwiązanie ułatwiające 
wypełnianie obowiązków i 
usprawniające składanie 
wybranych PIT-ów drogą 
elektroniczną, tj. Uniwer-
salną Bramkę Dokumentów 
(UBD). 

Bramka umożliwi złoże-
nie w ramach jednej trans-
misji danych do 20 000 
informacji oraz pobranie 
jednego Urzędowego Po-
świadczenia Odbioru (UPO) 
dla całej wysyłki. Oznacza to 
wprowadzenie dokumentu 
wielopozycyjnego, umożli-
wiającego płatnikom podat-
ku dochodowego od osób 
fizycznych oraz podmiotom 
niepełniącym funkcji płat-
nika w tym podatku, wysy-
łanie urzędowi skarbowemu 
zbiorczej informacji o docho-

dach osób fizycznych, opa-
trzonej jednym podpisem. 

- a dla samego pracow-
nika coś się zmienia?

- Nie, płatnik ma w dal-
szym ciągu ma obowiązek 
przekazania informacji do 
końca lutego 2015 r.  

- a jeśli ktoś zatrudnia 
mniej niż pięciu pracow-
ników?

- W stosunku do tej gru-
py płatników zmiany są 
niewielkie. W dalszym cią-
gu mają możliwość składa-
nia dokumentów do urzędu 
skarbowego w formie papie-
rowej z tą różnicą, że będą 

Radca prawny Marcin Kokoryka:  881-485-296
współpracujący z Kancelarią prawno-Windykacyjną

„Sokół” -  tel. 604-313-502
odpowie na pytania naszych Czytelników, 

przesłane na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
Do radcy prawnego można również dzwonić 

pod podane wyżej numery telefonu. 

Rozmowa z anną Jankowską, kierownikiem Działu  Obsługi Bezpośredniej  Urzędu Skar-
bowego w Wejherowie

obowiązani przesłać urzędo-
wi skarbowemu w terminie 
krótszym o miesiąc, tj. do 
końca stycznia 2015 roku 

- Gdzie można znaleźć 
więcej informacji na ten 
temat?

- Polecam płatnikom stro-
nę internetową www.por-
talpodatkowy.mf.gov.pl 
(zakładka Dla płatników)  
oraz infolinię uruchomioną 
w ramach Krajowej Infor-
macji Podatkowej. 

- Dziękujemy za in-
formacje, a numery te-
lefonów informacyjnych 
podajemy poniżej.

uniwersalna Bramka Dokumentów, 
czyli zmiany w przepisach podatkowych

Elektroniczne informacje

Infolinia Krajowej Informacji podatkowej
Z telefonów stacjonarnych można dzwonić na numer tele-

fonu:  801 055 055, a z telefonów komórkowych na numer: 
22 330 03 30. Numer  +48 22 330 03 30  przeznaczony jest 
dla połączeń z zagranicy.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 -16:00.

Ostatnio zwróciła się do mnie czytelniczka, której syn zo-
stał skazany wyrokiem sądu  za popełnione przestępstwa 
na karę pozbawienia wolności. Osadzenie syna w zakładzie 
karnym bezpośrednio odbije się na niej, bowiem syn jest 
dla niej jedyną rodziną, a pani jest osobą niepełnosprawną. 
Syn opiekuje się matką, pomaga jej finansowo, bo renta nie 
pozwoliłaby się jej utrzymać. Kobieta nie może liczyć na po-
moc innych osób a pomoc państwa nie zapewnia jej mini-
mum pozwalającego przetrwać. Czy istnieje zatem sposób, 
by syn pomimo wyroku nadal pozostał i mógł jej pomagać?

Są dwie niezależne od siebie drogi, dające możliwość osiągnięcia 
oczekiwanego efektu. Po pierwsze, o ile syn czytelniczki nie został 
jeszcze osadzony, można złożyć wniosek o odroczenie wykonania 
kary pozbawienia wolności na podstawie art. 151 § 1 Kodeksu kar-
nego wykonawczego. Wniosek taki składa się do sądu, który wydał 
wyrok w I instancji, chyba że skazany na stałe przebywa w okręgu 
innego sądu, wtedy sądem właściwym jest sąd równorzędny miejsca 
stałego pobytu skazanego. Opłata od wniosku to 80 zł wnoszone za 
pomocą przelewu na konto sadu lub za pomocą znaczków opłaty 
sądowej naklejonych bezpośrednio na wniosek. 

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na 
okres do roku (w wyjątkowych wypadkach do lat dwóch) jeżeli  na-
tychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego 
rodziny zbyt ciężkie skutki. Muszą to być jednak ponadstandardo-
we skutki osadzenia, chęć kontynuacji zdobytej pracy, czy wynaj-
mu mieszkania nie spełnia tego wymogu. W przypadku czytelniczki, 
rzeczywiście jej sytuacja i pomoc jaką świadczy jej syn mogą prze-
konać sąd do zastosowania dobrodziejstwa odroczenia wykonania 
kary pozbawienia wolności. Warto pamiętać, że odroczenie kary po-
zbawienia wolności na łączny okres roku, a kara nie przekracza 2 lat 
pozbawienia wolności, sąd może warunkowo zawiesić jej wykonanie 
na okres od 2 do 5 lat (popularnie nazywa się to „zawiasami”). 

 Przy składaniu wniosku warto dodać jako drugi punkt wniosek 
o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu roz-
patrzenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wol-
ności, w przeciwnym razie może zdarzyć się tak, że wniosek choć 
zasadny nie będzie mógł być uwzględniony z uwagi na to, że kara 
jest już realizowana. 

Nawet gdy kara pozbawienia wolności jest już realizowana, ska-
zany może wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu przerwy w karze 
zgodnie z art. 153 § 2 k.k.w., przesłanki przyznania takiej przerwy są 
ważne względy rodzinne i osobiste. Sądem właściwym do rozpozna-
nia takiego wniosku jest sąd penitencjarny.  

Drugą możliwością jest wystąpienie do sądu penitencjarnego o 
wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektro-
nicznego. Taką możliwość mają osoby których wyrok nie przekracza 
jednego roku (a nie popełnił przestępstwa w warunkach szczegól-
nej recydywy, określonej w art. 64 § 2 k.k.), jest to wystarczające dla 
osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego 
pobytu, odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-
-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot 
prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozo-
rujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego. Ważne jest również, 
że osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyrazi-
ły pisemną zgodę na taka formę odbywania kary przez skazanego. 

     Marcin kokoryka

pRAWNIK RADZI

Odroczenie kary 
lub inny nadzór

Od 24 grudnia do północy 
28 grudnia 2014 r. na tere-
nie powiatu wejherowskiego 
doszło do trzech wypadków 
drogowych oraz trzynastu ko-
lizji drogowych. Policjanci za-
trzymali pięciu nietrzeźwych 
kierowców i jednego pod kar-
nymi m.in. za przekraczanie 
dozwolonej prędkości i brak 
zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa. Dodatkowo policjanci 
zatrzymali kierowcę narusza-
jącego sądowy zakaz kierowa-
nia pojazdami, zatrzymali 7 
praw jazdy, 19 dowodów re-
jestracyjnych i skontrolowali 
472 pojazdy.

W Wigilię wczesnym po-
południem trzy osoby zostało 
potrącone na przejściu dla pie-

Wzmożone kontrole drogowe i patrole policjantów z „drogówki” na ulicach miały miejsce 
m.in. w świąteczny „długi weekend”. To zapewne ograniczyło liczbe wypadków i kolizji, któ-
rych nie udało się uniknąć. Nie było na szczęście śmiertelnych zdarzeń drogowych.

Święta na drogach

potrąceni piesi i audi na drzewie

szych na ul. Chopina. Dwoje 
rannych zostało przetranspor-
towane do szpitala. Ze wstęp-
nych policyjnych ustaleń 
wynika, że 65-letnia kobieta 
kierująca mercedesem, jadąc 
w kierunku miejscowości Ką-
pino, potrąciła troje pieszych 
prawdopodobnie przechodzą-
cych przez przejście dla pie-
szych. Kobieta była trzeźwa.

Także w Wigilię rano w 
Kniewie, 21-latek kierujący 
samochodem audi 80, prawdo-
podobnie podczas wykonywa-
nego manewru wyprzedzania, 
stracił panowanie nad pojaz-
dem i uderzył w drzewo. Po-
licjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie 

oraz technicy kryminalisty-
ki zbadali sprawę na miejscu 
zdarzenia. Ranny kierowca 

został przetransportowany do 
szpitala. Badania wykazały, 
że  był trzeźwy.
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Na dworcu PKP w Wejherowie w grudniu zakończono remont, 
podczas którego odmalowano ściany i wymieniono posadzkę, a 
także uzupełniono tynki wewnętrzne, wymieniono okna oraz 
drewniane wahadłowe drzwi. Z myślą o osobach niepełnospraw-
nych podniesiono chodnik i obniżono okienko kasowe. Koszt re-
montu to ponad 100 tys. zł.

Niestety, pasażerowie, z którymi rozmawialiśmy w wyremon-
towanych wnętrzach dworca zwracają uwagę na mankamenty i 
„niedoróbki”, takie jak brak ławek i zegara w dworcowej pocze-
kalni. Nowe pojemniki na śmieci przy kasach są bardzo małe, a 
w kącie nieopodal drzwi stoi zniszczony i brzydki kosz, szpecący 
odnowione wnętrze. Nad drzwiami napis-wskazówka brzmi: „ul. 
Pl. Piłsudskiego”. Trochę tego za dużo  - jeśli plac, to już nie ulica.

Ponieważ remont zakończono w połowie grudnia, ściany nie 
miały szansy wyschnąć, tym bardziej, że hol dworca nie jest 
ogrzewany. W pobliżu wahadłowych drzwi (przy silnym wietrze 
otwierających się bez potrzeby), ściany są wyraźnie wilgotne. Na 
jasnym tynku wciąż widać ciemniejsze  plamy.                               BaK.

Ponieważ ulica Judyckie-
go to droga powiatowa, inwe-
stycja została zrealizowana w 
większości za pieniądze z bu-
dżetu powiatu. Powiat wyłożył 
444 tys. zł, a 100 tys. zł dołożyło 
do tej inwestycji miasto.

Przypomnijmy, że prace 
drogowe rozpoczęły się pod ko-
niec października ub. r. W ra-
mach inwestycji naprawiono 
m.in. popękaną nawierzchnię 
jezdni poprzez ułożenie no-
wych warstw bitumicznych, 
przebudowano zniszczone 
ścieki poprawiając odwodnie-
nie nawierzchni, wyremonto-
wano chodniki i wymieniono 
krawężniki, a także utworzo-
no 2-metrowej szerokości pas 
zieleni po prawej stronie ulicy 
Judyckiego, od skrzyżowania z 
ul. Rzeźnicką do skrzyżowania 
z ul. 12 Marca.

Miejski Zakład Komuni-
kacji Wejherowo Sp. z o.o. za-
wiadamia, że od 7 stycznia, z 
inicjatywy wójta Gminy Wejhe-
rowo na linii nr 12 z Wejhero-
wa do gowina wprowadzono 
dodatkowe kursy w dni po-
wszednie, (poza okresem let-
nich wakacji).

Kurs linii 12 z ul. Suchar-
skiego do gowina: odjazd o 
7:06, a z Dworcowej o 7:13. Przy-
jazd do Gowina o 7:27.

Kursy z gowina do Wejhe-
rowa na Dworzec pKp: 

- odjazd o 7:30; przyjazd o 
7:45.

- odjazd o15:20; przyjazd do 
Wejherowa o 15:36.

Kurs z Wejherowa - Dwo-
rzec pKp: odjazd o 15:00; przy-
jazd do Gowina o 15:17.

 *  *  *
MZK zawiadamia również, że 

na linii 10 wprowadzono do-
datkowy kurs wykonywany we 
wszystkie dni tygodnia.

Kurs linii 10 z Os. Kaszub-
skiego do Kębłowa: odjazd z 
przystanku Pomorska o 20:42, 
z przystanku

Broniewskiego (Dworzec 
PKP) o 20:48 i przyjazd do Kę-
błowa o 21:03.

Zjazd z Kębłowa o 21:05 do 
Zajezdni MZK.

Korekcie uległy wcześniej-
sze kursy w kierunku Kębłowa 
z przystanku Pomorska: są o 
18:42 i 19:42.

Dla poprawy jakości usług 
wybrane kursy linii nr 10 ob-
sługiwane są przez wielkopo-
jemny autobus: z przystanku 
Wejherowo Pomorska o godz. 
6:40,14:35, 15:37 i 17:07, a z 
przystanku Kębłowo Kościół o 
7:25, 14:59, 16:28 i 18:05.
 *  *  *

Z  inicjatywy Burmistrza Re-
dy MZK uruchomiło nową linię 
autobusową numer 17: Reda 
Dworzec pKp - Reda Cmen-
tarz.  Z dworca w Redzie linia 
biegnie ulicami: Gdańska - Ob-
wodowa - Łąkowa - Gniewow-
ska - Buczka - Gniewowska 
- Reda Cmentarz.

Szczegóły na stronie 
www.mzkwejherowo.pl

Zmiany w 
komunikacji 
miejskiej

ulica Judyckiego  w Wejherowie po remoncie

Nawierzchnia i odwodnienie
W strugach deszczu oddano do użytku zmo-

dernizowaną ulicę Judyckiego w Wejhero-
wie. Ulica została wyremontowana na całej 
długości, czyli od przystanku PKP Nanice do 
skrzyżowania z ul. 12 Marca. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 544 tys. zł. 

Przekazanie ulicy do użyt-
ku miało miejsce 19 grudnia. 
Uczestniczyła starosta powia-
tu wejherowskiego Gabriela 
Lisius, wicestarosta Witold 
Reclaf, etatowy członek Za-
rządu Powiatu Jacek Thiel. 
Obecny był również prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt.

Modernizacja ul. Judyc-
kiego to pierwsza od lat, ale 
jak zapowiada prezydent, nie 
ostatnia inwestycja wspólnie 
realizowana przez miasto i po-
wiat. Oprócz nowej nawierzch-
ni, droga zyskała odwodnienie 
z prawdziwego zdarzenia, co 
pozwoliło w końcu uporać się, 
z problemem wód opadowych. 
Przedtem ulica bywała zale-
wana przez wodę deszczową 
zwłaszcza na odcinku prowa-
dzącym do stacji SKM. Jacek Thiel, Gabriela Lisius i Witold Reclaf tuż po odbiorze ul. Judyckiego.

Wejherowski Dworzec Główny PKP został 
wyremontowany, a jego wnętrze jest teraz ja-
sne i czyste, wyposażone w nowe okna i drzwi. 
Nadal jednak - zdaniem pasażerów - dworco-
wa poczekalnia nie jest dobrze wyposażona. 

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

Odświeżony Dworzec główny wygląda lepiej, ale ściany są wilgotne

Brakuje ławek i zegara

Całodobowa 
informacja:
58 572 29 33

AKTUALNOŚCI
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Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

powitanie Nowego Roku

W parku i w Filharmonii

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa

piękne widowisko i wzruszające spotkanie

Baśniowe jasełka

Pogoda nie zachęcała do 
zabawy, a mimo to wejhero-
wianie przyszli w noc sylwe-
strową do Parku Miejskiego, 
aby tradycyjnie wspólnie po-
witać Nowy Rok. Niektórzy 
bawili się dłużej przy muzy-
ce zespołu „Zgredybillies”, 
inni przybyli tuż przed pół-
nocą, żeby obejrzeć efektow-
ny pokaz sztucznych ogni. 
Wszyscy wysłuchali życzeń 
prezydenta Wejherowa, 
Krzysztofa Hildebrand-
ta, który na scenie pojawił 
się w towarzystwie prze-
wodniczącego Rady Miasta, 
Bogdana Tokłowicza.  
Uczestnicy zabawy razem 
odliczali ostatnie sekundy 
starego roku. 

A potem były życzenia, 
szampan, uściski, huk pe-
tard i rozświetlone fajerwer-
kami niebo nad miastem.

W ten magiczny wie-
czór w Filharmonii Wejhe-
rowskiej odbył się Koncert 
Sylwestrowy. O swoich wra-
żeniach z tego wydarzenia 
opowiada jedna z wolon-
tariuszek  Wejherowskie-
go  Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Oto relacja: 

Wchodzić w NOWY ROK 
wśród dźwięków pięknej mu-
zyki - bezcenne. Wspaniała 

orkiestra ze Lwowa, soliści: 
śpiewacy, instrumentaliści i 
tancerze podarowali nam w 
naszej Filharmonii cudow-
ne dwie godziny muzyki na 
najwyższym poziomie.  Moż-
na powiedzieć że aż na było 
żal, że ten rok się kończył, 
jeśli na  jego pożegnaniu  to-
warzyszyły nam wspaniałe  
utwory  Straussa, Verdie-
go, Bizeta w profesjonalnym 
wykonaniu.

A na widowni?  Zasłu-
chani wielbiciele i znawcy 
dobrej muzyki. Wytworne 
garnitury, lśniące suknie 
wieczorowe,  futra,  fryzu-
ry i wreszcie elegancki toast 

W domach, na balach oraz na miejskich i gminnych imprezach 
plenerowych witaliśmy 2015 rok - z nadzieją, że będzie dobry. Jak 
zwykle o północy składaliśmy sobie serdeczne życzenia pomyślności, 
miłości i zdrowia. Oby się nam spełniły! 

W Wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej tuż przed świętami od-
była się premiera Jasełek, pt. „Piękno - odbiciem dobra”, przygo-
towanych przez grupę teatralną „astra”, działającą przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. 

Artystyczny występ nie-
słyszących artystów, którzy 
poprzez gest, mimikę, ruch 
potrafią przekazać treści uni-
wersalne był po prostu pięk-
nym widowiskiem. Scenariusz 
oparto na baśni H.Ch. Ander-
sena „Królowa Śniegu”, a prze-
słanie tej historii, podobnie jak 
jasełek mówi, że dobro potra-
fi ogrzać nawet serce z lodu, 
wywołując eksplozję radości. 
Czas świąt Bożego Narodze-
nia szczególnie przypomina 
nam, iż wnętrze człowieka ma 
ten wymiar przestrzeni, który 
można wypełnić dobrem. 

Przedstawienie, które miało 
wspaniałą oprawę muzyczną, 
efekty dekoracyjne, świetlne, 
kostiumy, zakończono kolędą 
„Bóg narodzi się”, przekazaną 
również w języku migowym. 

Po spektaklu na scenie po-
jawiła się dyrektor ośrodka 
ewelina Lulińska-Kuklik 
oraz ks. dziekan Tadeusz 
Reszka, który odczytał słowa 
Ewangelii wg św. Łukasza. Na 
koniec dzielono się opłatkiem i 
składano życzenia. 

Patronat nad Jasełka-
mi objął prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, 
obecny na widowni, a dzięki 
przychylności dyrektor WCK 
Jolanty Rożyńskiej mogły 
być wystawione w filharmonii.

Co ważne, przedstawie-

nie odbędzie się jeszcze raz 
28 stycznia o godzinie 18.00 
w wejherowskiej Filharmonii, 
wstęp wolny. Polecamy!

Wzruszające spotkanie bo-
żonarodzeniowe, połączone z 
jasełkami odbyło się także w 
Rumi w Ośrodku Rewalidacyj-
no-Wychowawczym w Rumi, 
gdzie opiekę i edukację znaj-
dują dzieci niepełnosprawne z 
powiatu wejherowskiego. Pla-
cówka działa w ramach Powia-
towego Zespołu Kształcenia 

Specjalnego w Wejherowie.
Piękne przedstawienie ja-

sełkowe pt. „Maleńka Miłość 
pośród nas” przygotowała 
Marlena Konkol i inni na-
uczyciele ośrodka. 

W uroczystości prowa-
dzonej przez dyrektor PZKS 
Małgorzatę Woźniak udział  
wzięli: członek Zarządu Powia-
tu Wojciech Rybakowski i 
naczelnik Wydziału Edukacji 
Starostwa w Wejherowie, Mi-
rosław Lademann.          AK.

WYDARZENIA

noworoczny w foyer….. jeże-
li tu i ówdzie mówi się,  że 
Polacy gonią Europę to …. 
drodzy Państwo, my wej-
herowianie już  tam na was 
czekamy. W Paryżu.

I nie ukrywajmy faktu 
oczywistego:  kto na tej wi-
downi wyróżniał się elegan-
cją i znawstwem   muzyki? 
Oczywiście studenci Wej-
herowskiego  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku!

Życzmy sobie i wszystkim 
mieszkańcom miasta i po-
wiatu w Nowym Roku 2015 
wielu tak wspaniałych prze-
żyć, nie tylko muzycznych.

 BoZ

Słuchaczki WUTW w sylwestrowy wieczór w Filharmonii.
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UROCZYSTOŚCI
Świąteczne spotkanie w bibliotece

podziękowania 
dla przyjaciół

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie przed 
świętami Bożego Narodze-
nia spotkali się pracownicy 
placówki i jej przyjaciele, w 
tym nauczyciele, stali czy-
telnicy oraz artyści. Gośćmi 
honorowymi byli: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz przewodni-
czący Rady Miasta Bogdan 
Tokłowicz (na zdj. obok).

Dyrektor biblioteki, Danu-
ta Balcerowicz i pracownik 
tej placówki ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek (obie 
panie na zdjęciach obok) dzię-
kowały wszystkim, którzy 
współpracowali z biblioteką w 
mijającym roku. Kilkanaście 
osób otrzymało oryginalny 
pamiątkowy „dyplom” oraz 
świąteczny piernik w kształ-
cie serca z napisem „Przyja-
ciel Biblioteki”. 

Oprócz wspomnianych 
przedstawicieli władz mia-
sta podziękowania odebrali: 
Henryk Połchowski (na 
zdjęciu obok), Stanisław 
Janke, ewelina Roszman, 
Krystyna Laskowska, 
Longina Wysocka, Tere-
sa Dzięcielska, Krzysztof 
Szkurłatowski, Mirosław 
Odyniecki, Romualda i 
Zygmunt Leśniowscy, Ri-
ta Leszczyńska oraz anna 
Kuczmarska. 

Wszyscy obdarowani słod-
kim upominkiem deklarowali 
dalszą współpracę z wejhe-
rowską biblioteką, organizu-
jącą wiele ciekawych spotkań 
nie tylko z literaturą, ale tak-
że m.in. z malarstwem, grafi-
ką, fotografią i teatrem.

Wieczór uświetnili mu-
zycy z zespołu Fucus: Rafał 
Rompca oraz Leszek Boli-
bok. Nie zabrakło wspólnego 
śpiewu w języku polskim i ka-
szubskim.                          AK.

W świątecznym nastroju i w pięknej oprawie, zwłaszcza mu-
zycznej, odbyło się spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
a. Majkowskiego w Wejherowie. Jeszcze przed świętami dyrekcja i pra-
cownicy biblioteki zaprosili swoich przyjaciół, wspierających placów-
kę i z nią współpracujących.  Były podziękowania, życzenia i wspólne 
kolędowanie.

Opłatek w powiatowym Cechu

Rzemieślnicy
składali życzenia

Tradycyjnie w grudniu spotkali się rze-
mieślnicy z powiatu wejherowskiego, aby w 
uroczystej atmosferze, przy dźwiękach zna-
nych kolęd, podzielić się opłatkiem i złożyć 
sobie świąteczne życzenia.

Prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - ZP w Wejherowie, Brunon Gajewski zło-
żył życzenia rzemieślnikom i ich gościom, a znaleźli się wśród 
nich m.in.: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, wójt gmi-
ny Wejherowo Henryk Skwarło i  gminy Szemud - Ryszard 
Kalkowski. Ksiądz dziekan Tadeusz Reszka poświęcił opła-
tek i przekazał rzemieślnikom wiele ciepłych słów.

W czasie uroczystości, która odbyła się w sali Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła przy ul. Kalwaryjskiej, piękne kolędy śpiewał 
znakomity chór Camerata Musicale pod dyrekcją aleksandry 
Janus. Śpiewali też rzemieślnicy i ich goście.

U góry: prezes cechu Bru-
non Gajewski. Poniżej: ks. 
Tadeusz Reszka.
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przeżyli razem pięćdziesiąt lat

Złote gody w Łęczycach

Małżeństwo to coś wię-
cej niż wzajemna miłość, bo 
nie sztuką jest pokochać, ale 
wytrwać w związku i sobie 
zaufać, wspierać się, poma-
gać, uzupełniać w różnych 

Wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt oraz ewa 
Kowalczyk, kierownik Urzędu Stanu cywilnego 
w Łęczycach w imieniu Prezydenta RP wręczyli 
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 13 
parom, które przeżyły w związku małżeńskim 
pół wieku. Uroczyście obchodziły Złote Gody. 

momentach życia, w zdro-
wiu czy chorobie. 

To wszystko potrafią 
okazać sobie małżonkowie z 
gminy Łęczyce, którzy prze-
żyli razem 50 lat.

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali: 
Kazimiera i Stanisław Baran, Janina i Stefan Brzescy, 

Klara i Edward Fudali, Janina i Władysław Kowal, Stefa-
nia i Zygmunt Makurat, Anna i Zygmunt Reiter, Jadwiga 
i paweł Skrzypkowscy, genowefa i Stefan Stolz, Eugenia 
i Tadeusz Szukiełowicz, Ewa i Edmund Talaska, Teresa i 
Jan Witusińscy, Jarosława i Edward Zawiślak, Anna i Fer-
dynand Szefke. 

Jubilaci razem w wójtem gminy pozowali do pamiątko-
wego zdjęcia (powyżej).

POWIAT

Wszystkich połączył sport, sportowe tradycje szkoły, chęć 
walki i zwycięstwa. Wśród 80 zawodników, było bardzo dużo 
kobiet, które pod nieobecność sióstr Płotek z Luzina, toczyły 
emocjonujące pojedynki. Nagrody i puchary ufundowali poseł 
Marek  Biernacki, Mieczysław Struk Marszałek Województwa 
Pomorskiego i Piotr Wittbrodt Wójt Gminy Łęczyce. 

W kategorii otwartej - „1989 i starsi” pierwsze miejsce zajął 
Stanisław Czoska przed Karolem Pallachem i Waldemarem 
Ostrówką. Wśród kobiet zwyciężyła Patrycja Konik, druga by-
ła Alicja Wilczyńska a trzecia Alicja Murakowska. W kategorii 
szkół podstawowych wygrał Hubert Kąkol, drugi był Michał 
Wiśniewski, a trzeci Adrian Stojek. Wśród gimnazjalistów 
zwyciężył Jacek Staniszewski przed Korneliuszem Kąkolem 
i Patrykiem Czoską.

Strzebielino. Turniej tenisa stołowego

Emocjonujące pojedynki przy stołach
Sala gimnastyczna Zespołu Kształcenia i Wy-

chowania w Strzebielinie gościła tenisistów 
ze Strzebielina, Wejherowa, Luzina, Lęborka, 
Słupska, Bożegopola, Gdyni  i okolicznych miej-
scowości. W grudniu odbył się tam mikołajkowy 
turniej tenisa stołowego.

Zwycięzcy turnieju z dyrektorką ZKiW, Teresą Hinc i wójtem Piotrem Wittbrodtem (oboje z lewej strony).

Ofiary mrozu
W grudniowe mroźne dni w powiecie wejherowskim poli-

cja odnotowała sześć zgonów, których przyczyną mogło być 
wychłodzenie. Ostatni przypadek miał miejsce 29 grudnia w 
Smażynie na prywatnej posesji, gdzie znaleziono ciało 40-let-
niego mężczyzny.

Pozostałe przypadki wychłodzeń miały miejsce w Gowinie, 
Wejherowie, Sychowie, Łęczycach oraz Rumi. 

Z POLICJI

petardy i nietrzeźwi kierowcy
Aż 77 razy w noc sylwestrową interweniowali policjanci z 

powiatu wejherowskiego. Trzy interwencje dotyczyły wypad-
ków w związku z wybuchem petard. 

Do nieszczęśliwego wypadku związanego z wybuchem pe-
tardy doszło w Wejherowie tuż po północy. 27-letni mężczyzna 
doznał poważnych obrażeń twarzy. Rannego mężczyznę prze-
kazano ratownikom medycznym. Na terenie gminy Gniewino 
około godz. 1 w nocy jeden z odłamków petardy uderzył w 
oko 66-latka. Mężczyzna również trafił do szpitala. Natomiast 
w Rumi 22-latkowi petarda wybuchła w dłoni. Mężczyzna na 
szczęście nie wymagał hospitalizacji i po opatrzeniu ręki przez 
ratowników medycznych pozostał w domu.

W Sylwestra wejherowscy policjanci przeprowadzili także 
kontrole drogowe, w trakcie których zatrzymali pięciu nietrzeź-
wych kierujących.  31 grudnia około godz. 20 w Rumi policyjny 
patrol na ul. Wybickiego zatrzymał do kontroli drogowej 43-let-
nią kobietę kierującą mitsubishi lancer. Badanie alko-testem 
wykazało, że miała prawie promil alkoholu w organizmie. W 
Nowy Rok w Rumi zatrzymano 50-latka, kierującego mercede-
sem. Mężczyźnie została pobrana krew do badania.  Rankiem 
na ul. Ceynowy zatrzymano dwoje nietrzeźwych kierowców. 
25-letni kierowca volkswagenem miał prawie 1,5 promila alko-
holu w organizmie, a 45-latek kierujący audi a6 miał prawie 3 
promile alkoholu. Policjanci z Luzina i Łęczyc zatrzymali 27-lat-
ka kierującego skodą. Kierowca miał prawie 2 promile alkoholu 
w organizmie. 

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności.
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ROZMAITOŚCI

W bożonarodzeniową at-
mosferę wprowadził wszyst-
kich absolwent szkoły, Paweł 
Hilla wykonując na saksofonie 
kolędę „Cicha noc”.  

Wiele pozytywnych emocji 
wywołało przedstawienie ja-
sełkowe w wykonaniu uczniów 
klas drugich. Spektakl był 
przeplatany pastorałkami i 
znanymi kolędami, w których 
śpiewanie włączali się uczest-
nicy uroczyści. 

A byli wśród nich ważni go-
ście, m.in. wójt Gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt, przewodni-

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu od-
była się Strzebielińska Wigilia, organizowana w szkole od wielu lat. 
Tradycyjnie spotkali sie na niej uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz 
ich liczni goście.

Wigilia w Strzebielinie

Jasełka, kolędy i życzenia

czący Rady Gminy Krzysztof 
Licau, Stanisława Bujano-
wicz, zastępca dyrektora po-
morskiego oddziału ARiMR 
w Gdyni, prof. Daniel Duda 
z Akademii Marynarki Wo-
jennej z małżonką, wiceprezes 
Związku Oficerów Rezerwy RP 
kmdr por. adam  Kula, pre-
zes Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami Janusz Długo-
łęcki. Wszystkich gości, a tak-
że absolwentów szkoły i innych 
mieszkańców Strzebielina wi-
tała dyrektor ZKiW, Teresa 
Hinc.

Przed publicznością wystą-
pili z kolędami zdolni wokaliści 
szkolnego chóru, a także gru-
pa dzieci, która zaprezentowa-
li wiersz oraz kolędę w języku 
kaszubskim. Nie mogło za-
braknąć Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Gminy Łęczyce pod 
batutą p. Zygmunta Labudy.                                                                                           
Po części artystycznej  przy-
szedł czas na  odczytanie 
fragmentu Pisma Świętego, 
życzenia i  zaproszenie do świą-
tecznego stołu na poczęstunek.

Olga Dampc, 
Urszula Meyer 

Lili Wysocka zajęła ex 
aequo najwyższe drugie miej-
sce (jury nie przyznało pierw-
szego miejsca) za wykonany 
własnoręcznie komiks.  Na-
grody zwycięzcom wręczali 
m.in. państwo Joanna i an-
drzej Gwiazdowie.

Organizatorami konkursu 
byli: Instytut Pamięci Naro-
dowej - Oddział Gdańsk, Wo-
jewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku, I oraz 

Wejherowianka Lili Wysocka wystartowała z sukcesem w III Wo-
jewódzkim Konkursie Historycznym „Historia Pomorza Gdańskiego: 
Gdańszczanie, Pomorzanie, Polacy - anna Walentynowicz”. Lili zdo-
była najwyższą nagrodę w konkursie plastycznym, prezentując wła-
sny  komiks, inspirowany życiem i działalnością anny Walentynowicz. 

Komiks o życiu Anny Walentynowicz

Sukces uczennicy 
z Wejherowa

Przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy o innym sukcesie 
uzdolnionej plastycznie Lili Wysockiej. Jej obrazek został wy-
brany spośród prac z całego świata (jako jedyny z Europy) do 
kolejnej książki dla dzieci autorstwa Nancy O’Neill. W każdym 
egzemplarzu książki amerykańskiej autorki pojawi się jej ilu-
stracja, podpisana imieniem i nazwiskiem. Znajdzie się tam 
również nazwa miasta, z którego pochodzi ilustrator.

II Społeczne Gimnazjum Spo-
łecznego Towarzystwa Oświa-
towego w Gdańsku oraz Urząd 

Marszałkowski. Rozstrzy-
gnięcie i wręczenie nagród od-
było się 15 grudnia 2014 roku.

Lili Wysocka oraz - w głębi - Joanna i andrzej Gwiazdowie, którzy podobnie jak 
anna Walentynowicz byli działaczami opozycji w okresie PRL oraz współtwórcami 
Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”.

W Wejherowskim Centrum Kultury w sobotę 
10 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spektakl, 
przygotowany przez koło teatralne „ekspe-
ryment” pod kierunkiem Wojciecha Ry-
bakowskiego. Będzie to znana wszystkim 
„Opowieść Wigilijna”, czyli świąteczna historia 
dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych.

Koło teatralne „Eksperyment”, działające 

Dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych

Opowieść Wigilijna na scenie WCK
w WCK jest również przeznaczone dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych miłośników teatru. Za-
jęcia obejmują inscenizacje bajek, utworów z 
literatury polskiej i regionalnej w oparciu o licz-
ne rekwizyty, scenografię oraz dowcip i humor. 

Kto chce wybrać się w sobotę na „Opowieść 
Wigilijną”, musi zdobyć bezpłatne wejściówki, 
które można odebrać w kasach WCK.

Luzińskie kolędowanie 2015 z zespołem Pectus. Koncert od-
będzie się w piątek, 9 stycznia o godz. 19 w hali widowiskowo-
-sportowej w Luzinie. Bilety są w cenie 40 zł normalny, 20 zł 
ulgowy. Rodziny posiadające Karte Dużej Rodziny - 15 zł od ro-
dzica, 10 za za dziecko. Bilety już można kupować w GOK Luzi-
no, GOSRiT Luzino i parafiach na terenie gminy. Liczba miejsc 
jest ograniczona. 

Koncert organizuje wójt gminy Luzino wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Oliwskie Słoneczko. Dochód ze zbiórki będzie przezna-
czony na organizację zimowego wypoczynku dzieci.

Koncert zespołu „pectus”
Luzińskie kolędowanie

Tradycyjnie, w drugim tygodniu Nowego Ro-
ku odbywa się Luzińskie Kolędowanie - koncert, 
z którego dochód jest przeznaczony na cel cha-
rytatywny. W tym roku gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół „Pectus”.

11 stycznia w całych 
kraju zagra po raz 22. 
Wielka  Orkiestra Świą-
tecznej pomocy. 

Na ulicach Wejherowa, 
tak jak wszędzie, pojawią 
się wolontariusze, zbierają-
cy datki, a w Filharmonii 
Kaszubska od godz. 12.30 
zaplanowano koncerty, wy-
stępy taneczne i wokalne.

W programie m.in. pre-
zentacje zespołu tanecz-
nego Dziecięcego Teatru 
Tańca, zespołu akordeono-
wego, pokaz udzielania 
pierwszej pomocy w wyko-
naniu ratowników PCK. 

O godz. 16.30 zaprasza-
my na koncert grupy „State 
Urge” z Gdyni.
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Księga Rodzaju – Dzieje Józefa
Ksãga Zôczątków – Genesis
 Dzeje Józefa (rozdz. 37-47)

czytają
Danuta Stenka

o. Jakub Waszkowiak OFM

Przekład z hebrajskiego i komentarz teologiczny
prof. dr hab. Jerzy Treder

Muzyka
Cezary Paciorek - kompozycje, keys, acc

Danyah Ujazdowska - voc
Jakub Kornacki - voc, jembe, duduk

Larry OK Ugwu - jembe
Krzysztof Słomkowski - bass

Orszak biblijny
Misternicy Kaszubscy pod kierunkiem

Wojciecha Rybakowskiego

9 lutego 2015 roku
godz. 17.00
Kolegiata 

w Wejherowie

Verba Sacra - Modlitwy Katedr Polskich
Biblia Kaszubska

Scenariusz i reżyseria
Przemysław Basiński

O G Ł O S Z E N I E
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LUDZIE I ICH PASJE

Rzeźbienie w owocach i 
warzywach to element sztuki 
kulinarnej, a celem tworzenia 
rzeźb jest dekoracja stołu lub 
miejsca, w którym odbywa się 
przyjęcie lub przygotowanie 
niecodziennego upominku. 

Carving stał się bardzo po-
pularny i wciąż się rozwija. 
Organizowane są warsztaty i 
kursy, a także zawody w rzeź-
bieniu w owocach i warzywach. 
Przepiękne rzeźby mają tylko 
jeden mankament - szybko 
przemijają.

Srebrne medale
w Luxemburgu
Grzegorz Gniech i Pa-

weł Sztenderski, którzy wy-
specjalizowali się w carvingu, 
wygrali już wszystkie turnie-
je w Polsce. W 2012 roku, na 
organizowanej co 4 lata Olim-
piadzie w Carvingu zdobyli 
brązowy medal, a w listopadzie 
2014 roku odnieśli kolejny, 
jeszcze większy sukces. Pod-
czas Kulinarnego Pucharu 

Wicemistrzowie świata w carvingu z powiatu wejherowskiego

Warzywa i owoce zamieniają 
w piękne kwiaty i zwierzęta

Potrafią wyrzeźbić piękne kwiaty, ptaki lub inne zwierzęta, wykonać fantazyjne ornamenty, a nawet portret. Nietypowym 
materiałem, w którym rzeźbią artyści są owoce i warzywa. Sztukę tę opanowali doskonale pochodzący z Wejherowa Grzegorz 
Gniech i Paweł Sztenderski. Obaj są wicemistrzami świata w dziedzinie, zwanej carvingiem. 

Świata w Luxemburgu, w któ-
rym startowali indywidualnie, 
obaj zdobyli srebrne medale i 
tytuł wicemistrzów świata.

czarodziej, orzeł, jeż
- Do stolicy Luxembur-

ga przybyło ponad 1700 re-
prezentantów 34 krajów, a 
rywalizacja odbywała się w 
czterech kategoriach - infor-
muje Paweł Sztenderski. - By-
ły tam trzy konkurencje dla 
drużyn kucharskich i czwar-
ta dla zawodników, startują-
cych indywidualnie w rzeźbie 
artystycznej. Jurorzy osobno 
oceniali cukierników oraz po-
zostałych zawodników, wśród 
których my się znaleźliśmy.

Reprezentanci Wejherowa 
zabłysnęli pomysłami i talen-
tem. Pan Grzegorz „wyczaro-
wał” z dyni postać czarodzieja 
w magicznym świecie roślin i 
zwierząt, a pan Paweł również 
z dyni wyrzeźbił m.in. orła, pie-
ska preriowego i jeża pośród 
kolorowej sałaty i kapusty.

- Temat pracy, wykonywa-
nej na miejscu zawodów mu-
siał być oryginalny i spójny 
- mówi Grzegorz Gniech. Wia-
domo, że do sukcesu potrzebny 
jest z pewnością talent i precy-
zja w wykonaniu dzieła.

Przecieranie szlaków
Obaj panowie są z zawo-

du kucharzami, ale kilka lat 
temu pochłonęła ich pasja 
rzeźbienia i chęć ciągłego do-
skonalenia umiejętności. Uczą 
też innych na organizowanych 
przez siebie kursach, a poza 
tym prezentują swoje zdolno-
ści podczas wielu plenerowych 
festynów i uroczystości. 

Mistrzowie nie tylko pro-
wadzą komercyjną firmę, ob-
sługującą różne imprezy, ale 
założyli też stowarzyszenie, 
które zajmuje się promowa-
niem sztuki carvingu. W tym 
roku planują otworzyć bibliote-
kę z informacjami i materiała-
mi edukacyjnymi.

- Zainteresowanie carvin-
giem jest bardzo duże. Chcieli-
byśmy, żeby kolejni kulinarni 
artyści mieli łatwiejszą dro-
gę do sukcesu, niż my - mówi 
Grzegorz Gniech. - Staramy 
się przecierać szlaki w Polsce. 
Podczas naszych kursów udo-
wadniamy, że każdy może po 8 
godzinach nauki wykonać wła-
sne rzeźby.

Promocja miasta 
i powiatu
Od trzech lat panowie or-

ganizują Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Wejherowie. W 
minionym roku po raz pierw-
szy zorganizowali także kon-
kurs dla debiutantów. 

- Staramy się także pro-
mować Wejherowo i Ziemię 
Wejherowską - dodaje P. Szten-
derski. - Organizując mistrzo-
stwa w carvingu w Wejherowie 
zaproponowaliśmy zawodni-
kom konkurs wiedzy o naszym 
mieście i regionie, który rekla-
mujemy podczas naszych star-
tów w turniejach.

Wicemistrzowie świata uro-
dzili się i wychowali w Wejhe-
rowie, ale mieszkają obecnie 
poza miastem - pan Grzegorz 
w niedalekim Bolszewie, a pan 
Paweł w Rumi. Obaj więc pozo-
stali w powiecie wejherowskim.

Stroik z dyni 
i marchewki
Przed świętami Bożego 

Narodzenia wicemistrzowie 
świata w carvingu  spotkali 
się ze starostą powiatu wejhe-
rowskiego, Gabrielą Lisius. 
Podarowali pani staroście 
świąteczny stroik, wykonany 
oczywiście z warzyw. Opowia-
dali o medalach, zdobytych w li-
stopadzie w Luxemburgu oraz 
o swojej pasji, która pozwala 
takie sukcesy osiągać. W spo-
tkaniu w Starostwie uczest-
niczył Jacek Thiel, etatowy 
członek Zarządu Powiatu.

Mówiąc o swojej specjal-
ności, mistrzowie carvingu 
podkreślali, że można rzeźbić 
również w serach lub twardych 
szynkach, ale najlepszym spo-
sobem na zachowanie rzeźby 

Carving - sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach wy-
wodząca się z Dalekiego Wschodu.

W krajach azjatyckich znana jest od co najmniej kilkuset 
lat, a wywodzi się prawdopodobnie z Tajlandii. Na początku 
XXI wieku carving stał się popularny w innych częściach świa-
ta, również w Europie. Obecnie jest dyscypliną na kulinarnych 
Mistrzostwach Świata i Europy.

Owocami i warzywami najczęściej używanymi w carvingu 
to melony, arbuzy, dynie, ananasy, rzodkiew, buraki, selery, 
marchewki.

na dłużej jest wykonanie jej 
w mydełku. Ten plastyczny 
materiał jest trwały, w prze-
ciwieństwie do jadalnych ma-
teriałów rzeźbiarskich. Rzeźba 
w mydełku to świetny prezent, 
zwłaszcza, jeśli została wyko-
nana własnoręcznie.

czas na złoto
Podczas wizyty w Sta-

rostwie panowie Gniech i 
Sztenderski żartowali, że po 
zdobyciu brązowego i srebrne-
go medalu, w kolejnej między-
narodowej rywalizacji w 2016 
roku muszą postarać się o zło-
to. - Nie mamy innego wyjścia 
- stwierdzili obaj z uśmiechem.

Na zawodach w Luxem-

burgu złoty medal przypadł 
w udziale zawodnikowi z Taj-
wanu. Nic dziwnego, bo kraje 
azjatyckie od wielu lat wiodą 
prym w tej dziedzinie. Euro-
pejczycy starają się doścignąć 
mistrzów ze wschodu i coraz 
lepiej im to wychodzi. Może 
wejherowianom uda się na ko-
lejnej przyszłorocznej Olimpia-
dzie zdobyć najwyższe laury?

 Bardzo im tego życzymy, 
ale już teraz jako mieszkańcy 
powiatu wejherowskiego mo-
żemy być dumni z naszych re-
prezentantów na najbardziej 
prestiżowych carvingowych 
zawodach.

Anna Kuczmarska

Takie fantastyczne rzeźby w dyniach i arbuzach, wyko-
nane przez Grzegorza Gniecha i jego ekipę, można było 
ogladać na letniej imprezie „Stragany art” na ulicy 
Wałowej w Wejherowie. Więcej wiadomości o sztuce 
carvingu można znaleźć na: www.carving-art.pl

Od lewej: Grzegorz Gniech, Paweł Sztenderski, Gabriela Lisius i Jacek Thiel pod-
czas spotkania w gabinecie pani starosty powiatu wejherowskiego.
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SPORT I REKREACJA

Wejherowskie morsy za-
żyły kąpieli wraz z członkami 
Stowarzyszenia Gdyńskich 
Morsów. Może to być początek 
współpracy pomiędzy morsa-
mi z Gdyni i z Wejherowa.

Kto chciałby dołączyć do 
Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego - Klubu 
Wejherowskich Morsów, mo-
że wypełnić formularz kon-
taktowy na stronie:  

WKB „Gryf” dzięki zaję-
ciom sportowym, chciał za-
chęcić młodych chłopców do 
uprawiania boksu. Okazją 
była już blisko roczna współ-
praca z mistrzem Hubertem 
Skrzypczakiem wejherow-
skim olimpijczykiem, który 
jest trenerem wejherowskich 
pięściarzy.

- Szukaliśmy kogoś, kto 
pomógłby nam w realizacji 
naszej misji, jaką jest znale-
zienie następcy pana Huberta 
- wyjaśnił Wojciech Wasia-

Kiedy wszyscy odpoczywali już po 
świętach Bożego Narodzenia  w luziń-
skiej Hali Widowiskowo-Sportowej 
odbyła się trzecia kolejka spotkań Lu-
zińskiej Ligi Halowej o Mistrzostwo 
LGD Kaszubska Droga. Tempa nie 
zwalniają trzy zespoły, które dotąd 
nie doznały porażki. 

Na pierwszym miejscu jest druży-
na LZS Donimierz, która pokonała 
wysoko AD Dąbrówka Linia 7:1, na 
drugiej pozycji plasuje się triumfa-
tor ubiegłego sezonu drużyna KTS-K 

1. LZS Donimierz  
2. KTS-K GOSRiT LUZINO 
3. Kochanowo 
4. Boys Tempo Kaszuby Luzino 
5. GOSRiT JA LUZINO 
6. Gramy Team Robakowo  
7. Sołecka Barłomino  
8. Sprzęgło Wejherowo  
9. AD Dąbrówka Linia  
10. Bożepole Wielkie  
11. WKS Śmiechowo  
12. Rakiety Wejherowo  
13. 4 Pory Roku

piłka nożna. Luzińska Liga halowa

Ruszyli tuż po świętach
Trzy drużyny nie odniosły dotąd porażki w Luzińskiej 

Lidze Halowej o Mistrzostwo LGD Kaszubska Droga. Po 
świętach odbyła się trzecia kolejka rozgrywek.

Tabela Luzińskiej Ligi halowej 
po III kolejkach:

GOSRiT Luzino, która również pew-
nie pokonała Rakiety Wejherowo 4:1. 

Na najniższym stopniu podium 
uplasował się zespół Kochanowo, któ-
rzy pokonali GOSRiT Junior A 7:1. 

W pozostałych spotkaniach 4 Pory 
Roku przegrały z Boys Tempo Kaszu-
by Luzino 6:9, Sprzęgło Wejherowo 
pokonało Sołecką Barłomino 6:2 a 
WKS Śmiechowo poległo z Sokołem 
Bożepole Wielkie 4:5. 

W tej kolejce pauzowało Gramy 
Team Robakowo.

Drużyna piłkarzy z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych 
nr 1 z Rumi wzięła udział w XV Finale Wojewódzkiej Lice-
aliady w Futsalu chłopców w Człuchowie, gdzie wywalczyła 
brązowe medale. 

Chłopcy z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie wystąpili w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Piłce 
Ręcznej, który odbył się w Kwidzynie i również zdobyli brązowe 
medale. Ekipa z Wejherowa w najważniejszym meczu wygrała z 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych z Malachina i stanęła na 
najniższym stopniu podium. 

Dziewczęta z wejherowskiej „samochodówki” również w 
Kwidzynie uczestniczyły w Finale Wojewódzkiej Licealiady w 
Piłce Ręcznej. W wyrównanej stawce zespołów, wejherowska 
drużyna zajęła bardzo wysokie czwarte miejsce, przegrywając 
medal różnicą bramek. 

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom wycho-
wania fizycznego, dzięki którym powiat wejherowski liczy się w 
sportowej rywalizacji szkół w województwie pomorskim. 

Sukcesy na koniec roku

Wejherowianie i gdynianie kąpali się w gdyni

Morsy powitały rok 
3 stycznia 15 członków Klubu Wejherowskich Morsów Wejherow-

skiego Stowarzyszenia Sportowego, po raz pierwszy w 2015 roku, 
wykąpało się w wodach Zatoki Gdańskiej, a dokładnie w Gdyni w 
okolicach Polanki Redłowskiej. 

www.sportwejherowo.pl 
lub zadzwonić do Pawła 

Formeli: tel. 727 923 981. 
Żeby zażywać kąpieli w 

morzu wraz z morsami, trze-
ba wypełnić oświadczenie o 
stanie zdrowia, a osoby nie-
pełnoletnie muszą przedłożyć 
zgodę rodzica. 

Prężnie działające Wej-
herowskie Stowarzyszenie 
Sportowe, w ramach którego 

funkcjonuje Klub Morsków 
proponuje także uprawianie 
kickboxingu, boksu oraz ka-
rate sportowego. 

Założycielami WSS są wej-
herowianie, tworzący obecnie 
zarząd Klubu: Rafał Karcz, 
Tomasz Hirsz, Paweł For-
mela, działacze społeczni, 
sportowi, miłośnicy sportu i 
zdrowej aktywności fizycznej.

RK.

Boks. Szukamy następców mistrza

Trening i edukacja
W Wejherowskim Klubie Bokserskim „Gryf” przy współudziale 

MOPS w Wejherowie zorganizowano akcję „Szukamy następców mi-
strza”. celem akcji było dotarcie do dzieci z uboższych rodzin i do 
trudnej młodzieży. 

kowski, prezes WKB „Gryf”. 
- Udało się zainteresować Mi-
chała cirockiego, dyrekto-
ra wejherowskiego oddziału 
banku BNP Paribas. Funda-
cja BNP Paribas sfinansowa-
ła akcję. 

Udało się nie tylko przy-
gotować zajęcia dydaktycz-
no-fizyczne, ale również 
zasponsorować wszystkim 
uczestnikom miesiąc zajęć 
bokserskich. W akcji wzięło 
udział około 20 podopiecznych 
MOPS w Wejherowie. Każ-

dy z chłopców osobiście po-
znał medalistę olimpijskiego 
i zobaczyć medale olimpijski 
i mistrzostw europy Huberta 
Skrzypczaka. Każdy uczest-
nik warsztatów otrzymał tak-
że upominek od klubu. 

- Cieszymy się, że mogli-
śmy pomóc tym wspania-
łym dzieciom - mówi Michał 
Cirocki, dyrektor oddziału 
BNP Paribas – Radość, jaką 
sprawiliśmy tym wszystkim 
młodym chłopcom jest naj-
cenniejsza. 
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OgŁOSZENIA DROBNE

punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:  

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502

Można też wrzucić ogłoszenie do skrzynki obok wejścia 
do biura ARTEX  w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE!

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety. 
Zbyt długie ogłoszenia skracamy.

ROZMAITOŚCI

NIERuChOMOŚCI
Sprzedam lub zamienię na 

mniejsze mieszkanie 60 m. os. 
Chopina, Wejherowo. 

Tel. 604 09 09 64
 * * *
Mieszkanie - kawalerka do 

wynajęcia. Nowe umeblowanie, 
z ogrodem. Tel. 600 722 148

 * * *
Sprzedam  mieszkanie w 

Wejherowie, os. Kaszubskie, 48 
m kw. 4 piętro, 160 tys. zł. 

Tel. 514 689 930
 * * *
Sprzedam mieszkanie 33 m, I 

piętro, os. Chopina, Wejherowo. 
Tel. 604 090 964
 * * *
Sprzedam lub wynajmę 

mieszkanie w Wejherowie os. 
Kaszubskie 30 m. kw. 2 piętro, 
słoneczne. Tel. 600 168 386

 * * *
Sklep przy ul. Kochanow-

skiego w Wejherowie do wyna-
jęcia. Tel. 664 905 487

 * * *
Sprzedam nowy murowany 

domek, stan zamknięty, ocie-
plony, prąd, woda na działce 
ogrodniczej. 468 m kw. Cena 52 
tys. zł Tel. 502 056 307

WYNAJMĘ
Garaż do wynajęcia przy ul. 

Strzeleckiej w Wejherowie. 
Tel. 889 450 015

SpRZEDAM
Sprzedam tanio nowe bu-

ty zimowe męskie czarne oraz 
adidasy o nr 46. 

Tel. 668 076 468
 * * *
Sprzedam wózek 3w1 - spa-

cerówka, głęboki, nosidełko za 
80 zł oraz wyprawkę dla dziecka 
(pampersy, szczotka, butelka, 
gryzak itp.) za ok. 125 zł, a także 
kombinezon ocieplany za 50 zł. 

Tel. 725 171 656

MOTORYZACYJNE
Nissan primera kombi 2004 

r. stan bardzo dobry przebieg 
127 000 km diesel cena 13 tys. 
zł - sprzedam. Tel. 603 78 68 22 

 * * *
Toyota Auris 1,4 diesel, 2008 

r. produkcji. Zarejestrowana, 
pierwszy właściciel. Sprowa-
dzona ze Szwecji. Kolor czarna 
perła. Atrakcyjny wygląd. 

Tel. 600 722 148

NAuKA
Lekcje dodatkowe z fi zyki i 

chemii w tym zadania, oraz ma-
tematyka. Nauczyciel, emeryt. 
Wejherowo. Tel. 58 677-01-50

pRACA
Porady udzielam nieodpłat-

nie. Zapraszam do współpracy 
(i na moja stronę) Tomasz Ku-
rzydłowski - specjalista ds. BHP. 

Tel. 604 213 914
 * * *
Usługi odśnieżania, bardzo 

tanio, solidnie. Tel. 572 460 248

RÓŻNE
Przyjmę stemple budowlane 

z budowy. Tel. 502 351 988
 * * *
28-letni kawaler bez nało-

gów pozna panią do 37 lat w 
celu stworzenia kochającej się 
rodziny. Dziecko mile widziane. 

Tel. 571 283 840

Mężczyzna wypłacił pie-
niądze z bankomatu i wy-
szedł z budynku. Po przejściu 
kilku kroków został zaatako-
wany przez zbirów, którzy za-
O G Ł O S Z E N I E

częli bić młodego mężczyznę, 
po czym go okradli i uciekli. 
Brutalny napad zauważyły 
pracownice banku i zaalar-
mowały policję. 

Policja z uwagi na dobro 
postępowania nie udziela 
szczegółowych informacji, ale 
w oparciu o zebrane infor-
macje oraz odczyty z monito-
ringu ulicznego i bankowego 
szuka napastników. 

Za rozbój z kradzieżą 
sprawcom grozi do 12 lat po-
zbawienia wolności.

Rozbój w biały dzień

Napad przed bankiem
Nieopodal banku przy ul. Rybackiej w Wej-

herowie 5 stycznia około godz. 10, prawdopo-
dobnie dwóch mężczyzn napadło na klienta 
tego banku. 
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O G Ł O S Z E N I E

uWAgA! Świąteczna obniżka cen!

 Kursy kat.  A1, 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

Kurs kat. B rozpoczyna się 8 stycznia,
a kolejny 22 stycznia

N A S Z  P A R T N E R
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