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Zaczarowane Wejherowo Budżety

uchwalone

W piątek 16 grudnia w Starostwie Powiatowym oraz we wtorek 20 grudnia w
ratuszu odbyły się sesje samorządów, poświęcone budżetom na 2017 rok.
Radni Wejherowa i powiatu wejherowskiego
uchwalili najważniejsze dla miasta oraz powiatu dokumenty, wyznaczające kierunek działań na
przyszły rok. Rada Miasta Wejherowa podjęła także
niezwykle ważną, przełomową uchwałę w sprawie
priorytetów w zakresie inwestycji.
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Fani nie zawiedli
Ulice miasta i wejherowską Filharmonię 15 grudnia opanowali miłośnicy serii filmów George’a Lucasa. Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen „Forcecon”
był udaną, ciekawą, pełną atrakcji imprezą, podczas
której m.in. zaprezentowano premierę filmu „Łotr 1.
Gwiezdne wojny - historie”.
Zainteresowanie zlotem i filmem było ogromne!
		 				 Str. 8

W grudniowe szare dni Wejherowo błyszczy i mieni się kolorami. Na rynku, na deptaku i sąsiednich ulicach, a także w Parku
Miejskim można podziwiać wspaniałe świąteczne iluminacje. Dla małych i dużych
mieszkańców oraz dla gości, przygotowano
mnóstwo atrakcji. Wszystko to wprowadziło
nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia
i sprawiło, że nasze miasto wygląda bajecznie, jak zaczarowane.
Str. 3
N A S Z PA R T N E R

Czytelnikom
„Pulsu Wejherowa”
życzymy ciepłych, radosnych
rodzinnych,

Świąt Bożego Narodzenia,
a także zdrowia i pomyślności
w nowym 2017 roku!
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SAMORZĄD
Sesja Rady Miasta. Co czeka wejherowian?

Przed nami wielkie inwestycje
Ostatnią sesję wejherowskiej Rady Miasta zdominowały inwestycje strategiczne i budżet miasta na 2017 rok. Poza tym radni zajmowali się sprawą rozwoju Zakładu Usług
Komunalnych w Wejherowie i kilkoma innymi uchwałami.
Na początku sesji Rada Miasta podjęła prawie
jednomyślnie (20 radnych
za, 1 przeciw - radny Arkadiusz Szczygieł, nikt się nie
wstrzymał od głosu) bardzo
ważną uchwałę o wskazaniu
budowy Węzła Śmiechowo
(Zryw) i Węzła Wejherowo
(Kwiatowa), jako strategicznych inwestycji priorytetowych, na które w pierwszej
kolejności mają zostać przeznaczone środki finansowe
w roku 2017 i kolejnych budżetach miasta. Na te inwestycje prezydent zdobył już
częściowo środki zewnętrz-

ne, jest szansa na kolejne
znaczące dotacje, jednak na
te zadania zostaną przeznaczone znaczące środki własne z budżetu Wejherowa.
W konsekwencji na inne cele będzie mniej pieniędzy. Budżet miasta na rok
2017 zaproponowany przez
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta to bez wątpienia
budżet zapewniający nie
tylko normalne funkcjonowanie miasta, ale przede
wszystkim jego rozwój.
Szczególny nacisk został
położony na budowę węzłów
drogowych, łączących po-

łudniową i północną część
miasta. Dla przykładu, 2/3
środków
inwestycyjnych
pochłonie Węzeł Śmiechowo
(Zryw). Radni przyjęli budżet znaczącą większością
głosów: 19 radnych było za,
nikt się nie był przeciw, 2
osoby wstrzymały się od głosu - radni: Teresa Skowrońska i Grzegorz Skowroński.
Zadania dla ZUK
Radni przyjęli uchwały
powierzające spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych zajmowanie się
selektywną zbiórką odpadów
w Wejherowie, w tym budo-

wę niezbędnej infrastruktury. Obecnie co prawda ZUK
się tym zajmuje, ale chodzi
o formalne umożliwienie
spółce złożenia wniosku o
dofinansowanie ze środków
unijnych na te zadania.
ZUK planuje wybudowanie tzw. EKO-FABRYKI w
Dzielnicy Przemysłowej, pełniącej centralną rolę nie tylko
w zakresie selektywnej zbiórki, ale również edukacyjną
oraz powstanie pilotażowo
nowoczesnych, podziemnych,
szczelnych pojemników do
zbiórki odpadów dla użytku
mieszkańców.

Budżet Wejherowa na 2017
Przyszłoroczne dochody wyniosą 189 399 474 zł, natomiast wydatki 185 624 837 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 3 774 637 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach
ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych.
Zadania inwestycyjne na 2017 rok (zaplanowana została
kwota blisko 14 mln zł):
- zakończenie roboty budowlane pierwszego etapu Węzła
Śmiechowo (ZRYW) za ok. 9 mln zł),
- rozpoczęcie budowy Węzła Wejherowo (KWIATOWA),
- przebudowa ul. Westerplatte,
- budowa ul. Ofiar Grudnia,
- realizacja Parku Cedron (zielony plac z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i osób starszych w centrum miasta)
w ramach dalszej rewitalizacji śródmieścia,
- dokończenie robót w Parku Miejskim (w ramach rewitalizacji
śródmieścia): remont stawu, kanałów, mostku, rozbudowę siłowni i budowę nowej toalety,
- kontynuacja modernizacji sieci oświetlenia ulicznego,
- dalsza przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów
oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji.
- nadal będą realizowane kolejne zadania w ramach programu
likwidacji niskiej emisji (program KAWKA) dla kolejnych budynków za łączną kwotę 784 000 zł, termomodernizacja budynków
komunalnych,
- rozpocznie się budowa pierwszego budynku socjalnego na
Górce Bolszewskiej.
Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na łączną
kwotę 690 tys. zł:
- Aktywna Nanicka - tenis - siatka - kosz -budowa boiska wielofunkcyjnego - 160 tys. zł.
- Budowa PARKOUR - w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego przy hotelu Bliza - 130 tys. zł.
- Budowa pełnowymiarowego boiska „Na Wazie” w Śmiechowie - roboty ziemne 200 tys. zł.
- Centrum Sportu Tytani - 200 tys. zł.
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Zadania obecne projektowane:
- przygotowanie dokumentacji dla nowego odcinka ul. Karnowskiego wraz z przebudową starej Karnowskiego i budową 3
rond (w ul. Przemysłowej, Karnowskiego i Granicznej),
- dokończenie projektowania ciągu pieszego wzdłuż ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż Cedronu do ul.
Rzeźnickiej w ramach Turystycznego Szlaku Północnych Kaszub,
- kontynuacja projektowania przebudowy ul. Staromłyńskiej,
- dokończenie projektowania wieży widokowej wraz z kolejką linową .
Nowe prace projektowe:
- projekt budowy nowego połączenia od Węzła Działki do ul.
Łęgowskiego wraz z włączeniem do ul. Łęgowskiego,
- projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2.
Oświata:
Zgodnie z zapowiedzianą reformą najprawdopodobniej od 1
września 2017 r. rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów.
Sześcioletnie szkoły podstawowe z mocy prawa przekształcą się
w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dotychczasowe gimnazja
trzeba będzie przekształcić albo w szkołę podstawową, albo w
liceum. Pierwszym etapem będzie zaplanowanie i wdrożenie niezbędnej korekty sieci szkolnej.
Edukacja i wychowanie od lat stanowi największy udział w wydatkach bieżących.
Budżet oświaty na rok 2017 zaplanowano w wysokości
57.673.356 zł, natomiast wstępna subwencja ogólna - część
oświatowa to kwota 35.659.436 zł. Miasto subwencję uzupełni
środkami własnymi w wysokości 22.013.920 zł. Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 31% całości budżetu.
W budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono środki na sport,
kulturę, pomoc społeczną i organizacje pozarządowe.

Harmonijny rozwój miasta
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt:
- Przyjęcie budżetu Wejherowa na rok 2017 to konsekwencja naszej wspólnej
historycznej decyzji, dotyczącej rozpoczęcia budowy
bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych
łączących
północną i południową część
miasta. Żadna z dotychczasowych Rad Miasta Wejherowa
nie podjęła się tak dużego,
tak bardzo kosztownego i wymagającego wielu wyrzeczeń
ze strony miasta wyzwania. W
mojej opinii budżet na 2017
rok to trudny budżet w historii
samorządu wejherowskiego wymagający konsekwencji,
dyscypliny finansowej i dużych oszczędności. W roku
2017 w ramach kontynuacji
budowy Węzła Śmiechowo
(Zryw) wykonamy kolejne
rondo po północnej stronie
miasta i drogi wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem drogowym,
zbiornikiem retencyjnym i
łącznicami do drogi krajowej nr 6 za kolejne 9 mln zł.
Jesteśmy gotowi do drugiej

najważniejszej inwestycji w
Wejherowie, czyli budowy
Węzła Wejherowo (Kwiatowa).
W konsekwencji na inne
cele będzie mniej pieniędzy,
jednak pomimo tych wielkich
inwestycji wygospodarowane zostaną i zabezpieczone
środki także na dotacje dla organizacji pozarządowych, na
sport i kulturę, dokończona
zostanie realizacja wszystkich
zadań z dotychczasowych
budżetów
obywatelskich,
będziemy kontynuowali budowę ulic z płyt drogowych.
Chcę, aby Wejherowo rozwijało się harmonijnie.

Stanowisko Klubu Radnych „Wolę Wejherowa” w
sprawie budżetu na 2017 rok (fragmenty):
„(…) Konsekwentnie wspieramy prezydenta i czujemy się
współodpowiedzialni za nasze miasto. Ten budżet zawiera realizację postulatów radnych „Wolę Wejherowo” i celów wskazanych w naszym programie. Budżet Wejherowa na rok 2017
zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
jest trudny, ale również bardzo ambitny, gdyż skupimy się na
przede wszystkim budowie połączeń drogowych północnej i południowej część miasta. (…) Prezydent zdobył dotację zewnętrzną, ale i tak znacząco obciążą one budżet miasta. Kiedyś trzeba
jednak rozwiązać problem skomunikowania Wejherowa, czyli
rozwiązania istotnych i uciążliwych problemów mieszkańców.
Obecnie nadszedł na to czas. Siłą rzeczy postanie mniej pieniędzy na inne zadania. Dlatego z satysfakcją odnotujemy zaplanowanie w budżecie również innych zadań inwestycyjnych
i remontowych na drogach. Są ponadto niemałe pieniądze na
sport, kulturę, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe i
kontynuację realizacji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, a - będąca przedmiotem szczególnego zainteresowania rodziców - wejherowska oświata jest dotowana ogromną kwotą
z budżetu miasta. (…) Jednocześnie radni „Wolę Wejherowo”
apelują do prezydenta o zwiększenie w ciągu roku środków w
miarę pojawiających się możliwości na realizację już złożonych
i nowych wniosków oraz postulatów mieszkańców i radnych.”
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AKTUALNOŚCI
W świątecznej szacie i atmosferze

Zaczarowane Wejherowo
Choinka z kaszubskimi elementami dekoracji, karuzela, lodowisko, szopka, jarmark
bożonarodzeniowy - długo można wymieniać przedświąteczne atrakcje, z których chętnie korzystają mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Dodatkowo wszyscy
podziwiają bajeczne iluminacje, rozświetlające szare grudniowe dni.
Kończący się dzisiaj przedświąteczny jarmark cieszy się
dużym powodzeniem. Do wypożyczalni łyżew dla użytkowników lodowiska ustawia się zwykle kolejka chetnych. Tak było zwłaszcza w miniony weekend, kiedy na rynku odbywały
się gry, zabawy, przejażdżki na kucyku, był też św. Mikołaj z
upominkami. To wszystko cieszy dzieci i ich rodziców.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
ŻYCZENIA
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BEZPIECZEŃSTWO
Nowe samochody dla policji

Dla OSP w Wejherowie

Na placu Jakuba Wejhera przed wejherowskim ratuszem 12 grudnia można było zobaczyć
dziewięć nowych samochodów policyjnych, zakupinych przy wsparciu samorządów. Przekazano je uroczyście do eksploatacji w jednostkach Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów i inni goście.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wejherowie otrzymała samochód pożarniczo-operacyjnyo marki Nissan Navara. Zakup
pojazdu sfinansowały pół na pół samorządy
miasta Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

Będzie bezpieczniej
Skoda Yeti trafiła do Łęczyc, Opel Corsa - do Gniewina, dwa samochody Kia
przekazno do Redy i po
jednym do Rumi, Luzina,
Łęczyc, Szemuda i Lini.
Samorządy tych gmin pomogły finansowo w zakupie pojazdów.
- Samochody, które otrzymaliśmy na pewno ułatwią
policjantom wykonywanie
ich zadań, służących bezpieczeństwu - powiedziała
komendant powiatowy policji insp. Beata Perzyńska.
- Chcemy, żeby policja była
bliżej ludzi, a każdy potrzebujący szybko i bez zbędnej
zwłoki otrzymał racjonalną
ŻYCZENIA
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pomoc i wsparcie. Nowe radiowozy gwarantują niezawodność w najtrudniejszych
momentach wymagających
szybkiej reakcji.
- W imieniu samorządów
dziękuję, że mogliśmy zorganizować tę uroczystość
na wejherowskim rynku.
Pokazuje to skalę pomocy
samorządowej, ale również
poprawia
poczucie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta i powiatu
wejherowskiego – powiedział prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Prezydent przypomniał, że
powiat wejherowski jest jednym z najbezpieczniejszych

i podziękował policjantom
za dobrą współpracę.
Bardzo dobrej współpracy powiatu z policją pogra-

tulował wicestarosta Witold
Reclaf.
Pojazdy poświęcił ks. prałat Tadeusz Reszka.

Nissan Navara

OSP w Wejherowie jest włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego i bierze udział w gaszeniu pożarów,
usuwaniu klęsk żywiołowych oraz usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń, takich jak wichury czy silne opady deszczu.
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SAMORZĄD
Powstanie sala gimnastyczna, Książnica prof. Labudy, nowe odcinki dróg i dwa ronda

Proinwestycyjny budżet powiatu
W przyszłorocznym budżecie największa pula środków, bo ponad 75 mln zł, zostanie przeznaczona na oświatę. Na poprawę
infrastruktury drogowej samorząd wyda prawie 20 mln zł, a na
zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz
rodziny 35 mln zł. Kluczowe zadania to budowa sali gimnastycznej w „samochodówce”, budowa pracowni zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Książnicy prof. Gerarda Labudy,
a także budowa dwóch rond - w Rosochach i Rumi.
Podczas ostatniej w 2016
r. XXVI Sesji Rady Powiatu
Wejherowskiego, która odbyła się 16 grudnia br., radni
przyjęli jednogłośnie projekt
budżetu na 2017 r. Zaplanowano m.in. na liczne inwestycje drogowe i oświatowe
oraz wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z Unii
Europejskiej.
Planowane
dochody wyniosą blisko 173
mln zł, wydatki 176 mln zł,
a zadłużenie powiatu utrzyma się na poziomie 3 mln zł.

Szkolnictwo,
zwłaszca zawodowe

Dużą część budżetu, bo aż
75 mln zł powiat wyda na
zadania związane z oświatą,
co stanowi wzrost o 13 mln
zł w stosunku do ub. roku.
W tym dziale zaplanowano
m.in. realizację projektów
związanych z rozwojem i
podniesieniem jakości edukacji zawodowej, w tym na
rozbudowę szkół ponadgimnazjalnych,
wyposażenie
pracowni zawodowych oraz
doskonalenie zawodowe nauczycieli i uczniów.
Rozpocznie się budowa

hali sportowej przy ZSP nr 4
w Wejherowie, kontynuowana będzie termomodernizacja budynku w ZSP nr 2 w
Wejherowie oraz ruszą prace projektowe dotyczące rozbudowy ZSP w Rumi.

Budowa
i remonty dróg

Na zadania z zakresu dróg
przeznaczono prawie 20 mln
zł (blisko o 6 mln zł więcej niż
w roku 2016). Zaplanowano
m.in. budowę drogi pomiędzy
Sopieszynem, Ustarbowem,
Gowinem i Gościcinem, budowa ronda w Rumi u zbiegu
ulic Pomorskiej i Gdańskiej,
rozbudowa drogi powiatowej
Kniewo - Luzino - Łebno, w
tym rondo „Rosochy”, czy
kontynuacja budowy ulicy
Bądkowskiego w Rumi. Kolejne zadania drogowe pojawią się w trakcie roku.
- Zamierzamy rozpocząć
kilka nowych zadań inwestycyjnych, z czego wiele dotyczy
dróg. Kontynuowane będzie
m.in. połączenie drogowe
okalające miasto Wejherowo
na odcinku Gowino - Gościcino oraz rozpocznie się budowa Książnicy prof. Gerarda

Labudy, o którą zabiegaliśmy
od początku kadencji. Zadania te będą realizowane ze
środków budżetu powiatu,
w partnerstwie z gminami
oraz przy udziale środków
zewnętrznych – podkreśla
przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard
Czarnecki.

Pomoc społeczna,
zabytki, aktywizajca

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki
finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej
oraz rodziny. Planowane wydatki na ten cel to 35 mln zł.
Ponadto w budżecie na
2017 r. zaplanowano również środki na dotacje dla
organizacji pozarządowych,
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków oraz
na stworzenie warunków do
aktywizacji społecznej, zawodowej i mieszkaniowej dla
usamodzielniających się wychowanków przebywających
w pieczy zastępczej.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
- To budżet mocno nastawiony na inwestycje.
Uwzględnia najpilniejsze
zadania powiatu i ukierunkowany jest na realizację
zadań w zakresie poprawy
infrastruktury drogowej i
oświatowej, na które Powiat
Wejherowski pozyskał środki z różnych funduszy zewnętrznych. Przyszłoroczny
budżet uwzględnia kontynuację wielu zadań inwestycyjnych rozpoczętych w
bieżącym roku ważnych dla
mieszkańców powiatu.

Przez ostatnie dwa lata Zarząd Powiatu Wejherowskiego
postawił sobie za cel pozyskanie jak największej ilości środków z funduszy zewnętrznych
na realizację przygotowywanych zamierzeń.
Dzięki starannie zaplanowanej strategii działania oraz
dobrze napisanym wnioskom, w ciągu dwóch lat
pozyskanych zostało do budżetu powiatu prawie 50 mln
zł środków zewnętrznych.
Znaczna część tych środków
znalazła się w przyszłorocz-

nym budżecie, dzięki nim
dochody w wysokości prawie 173 mln zł są rekordowe w historii powiatu.

Radni przyjęli jednogłośnie projekt budżetu na 2017 r.

Najważniejsze inwestycje w budżecie na 2017 r.

Drogowe:
- rozbudowa drogi powiatowej Kniewo - Luzino - Łebno, w tym rondo „Rosochy”, dofinansowanie z Gminy Luzino oraz z Gminy Linia
- budowa ronda u zbiegu ulic Pomorskiej i Gdańskiej w Rumi
- pomoc finansowa dla Gminy Wejherowo na budowę drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem,
Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem
- pomoc finansowa dla Miasta Rumia na kontynuację budowy ulicy Bądkowskiego w Rumi
- pomoc finansowa dla Gminy Szemud na przebudowę drogi na trasie Warzno – Karczemki
- rozbudowa drogi powiatowej Godętowo Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek
- pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu
ulicy Ofiar Piaśnicy i ulicy Granicznej w Wejherowie
- dotacja dla Miasta Redy na budowę chodnika wzdłuż ulicy Obwodowej w Redzie
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Celbowo
- Brudzewo - Wejherowo”
Projekty oświatowe:
- budowa hali sportowej wraz z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadigmnazjalnych
nr 4 w Wejherowie
- „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnzjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych
i regionalnego rynku pracy”
- „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnzjalnych szkół zawodowych w ramach
przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnzjalnych szkół zawodowych
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”
- projekt „Zdolni z Pomorza”
- kontynuacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
- wykonanie dokumentacji związanej z rozbudową budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
Projekty z zakresu polityki społecznej:
„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie I i II”, projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, których celem jest wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym
Inne projekty:
- „Przedsiębiorczość na Kaszubach”
- „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby ruchu turystycznego regionu”
- prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie dla
powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego
- dotacja dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
- stworzenie warunków do aktywizacji społecznej, zawodowej i mieszkaniowej dla usamodzielniających się wychowanków przebywających w pieczy zastępczej
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Zakończono ważną inwestycję drogową

Most w Dąbrówce oddany do użytku
Długo oczekiwana m.in. przez mieszkańców Luzina oraz gminy
Wejherowo inwestycja, polegająca na przebudowie mostu przez
rzekę Gościcina, została zakończona. 19 grudnia br. oficjalnie oddano do użytku przebudowany most w ciągu drogi powiatowej w
miejscowości Dąbrówka Młyn.
W uroczystości otwarcia nowego mostu udział
wzięli m.in.: Wiceminister
Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius, Wicestarosta Wejherowski Witold
Reclaf, Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego
Ryszard Czarnecki, posłowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Marcin
Horała, włodarze okolicznych gmin, radni oraz przedstawiciele wykonawców.
- To szczególnie ważna
inwestycja dla mieszkańców
okolicznych gmin - mówił w
trakcie uroczystości wiceminister Kazimierz Smoliński.
- Tam gdzie możemy, wspieramy samorządy. Pracujemy także nad stworzeniem
nowego funduszu samorządowego budowy dróg, ponieważ zdajemy sobie sprawę,
że samorządy potrzebują
wsparcia państwa, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, gdyż w tym zakresie są
duże zaniedbania. Niestety,
mimo wsparcia ze strony
unijnej pieniędzy nie wy-

starcza na budowę wszystkich dróg, chociaz wiele
wymaga doinwestowania.
Zakres robót obejmował
oczyszczenie terenu z rosnącej zieleni, rozbiórkę istniejącej konstrukcji mostu wraz
z betonowymi przyczółkami,
wykonanie wykopu pod nowe
fundamenty wzmocnionego
stalową ścianką szczelną,
wybudowanie nowych przyczółków mostowych, scalenie
stalowych elementów montażowych mostu łukowego
i posadowienie segmentów
konstrukcji na betonowych
przyczółkach oraz umocnie-

nie brzegów rzeki koszami
gabionowymi, humusem i
darniną.
- Most był w bardzo złym
stanie technicznym i wymagał remontu – powiedziała
po uroczystości Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
- Robiliśmy wszystko, aby
ukończyć go w jak najkrótszym czasie. Cieszę się, że
udało się most oddać jeszcze
przed świętami i mieszkańcy
mogą już szybko i bezpiecznie
dojechać do stolicy powiatu –
dodała starosta.
Koszt inwestycji wyniósł
blisko 1,2 mln zł, z czego 742

tys. zł pochodziło z budżetu
Powiatu Wejherowskiego, a
454 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
Jak zaznaczył wicestarosta Witold Reclaf, dofinansowanie z rezerwy subwencji
ogólnej wyniosło 1,2 mln zł,
z czego 454 tys. zł wykorzystano na budowę mostu, natomiast pozostałą część tj.
blisko 800 tys. zł przeznaczono na realizację zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Sasino-Choczewo na odcinku przez
miejscowość Kurowo o długości ok. 600 m”.

Bezpieczniej na 12 Marca
W tych dniach zakończy się również przebudowa drogi
powiatowej - ulicy 12 Marca w Wejherowie. To niewielka,
ale bardzo ważna inwestycja, poprawiająca bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i pieszych.
Modernizacja 164-metrowego odcinka drogi między przejazdem kolejowym a ul. Myśliwską polega na poszerzeniu jej
o metr. Dzięki temu będzie można bezpiecznie przejechać ze
strony krajowej szóstki w stronę ul. Judyckiego i Wniebowstąpienia prawą stroną. Lewoskręt w stronę ul. Myśliwskiej został
wyprofilowany. Wykonano także bezpieczne przejście dla pieszych, a koszt inwestycji wynosi 260 tys. zł.
Jak podkreśla wicestarosta powiatu wejherowskiego Witold
Reclaf, po wielu latach udało się zrealizować tę bardzo ważną
inwestycję, planowaną od dawna.

Powstała Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego
W Powiecie Wejherowskim działa już Młodzieżowa Rada. Młodzież chce
działać przede wszystkim na rzecz swoich środowisk i chętnie będzie włączać się w akcje charytatywne.
Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego wyglądało podobnie
jak sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. Młodzież złożyła uroczyste ślubowanie na radnych,
a następnie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego Ryszard Czarnecki wręczyli akty powołania
24 członkom nowej rady.
- Bardzo się cieszymy, że inicjatywa powstania młodzieżo-
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wej rady wyszła od was. Tym
samym aktywnie włączyliście się
w życie lokalnej społeczności.
Gratuluję wam podjęcia takiego
działania, które wymaga odwagi,
zaangażowania i poświęcenia.
Życzę podejmowania wartościowych i ciekawych inicjatyw oraz
sukcesów i owocnej pracy - mówiła do młodych radnych Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Młodzież zasiadająca w radzie to członkowie prezydiów
samorządów
uczniowskich

wszystkich powiatowych szkół
ponadgimnazjalnych.
- Są młodzi, zdolni, kreatywni i chcą pomagać innym. Taka
postawa zasługuje na poparcie i uznanie. Chcemy wspierać
tego typu inicjatywy, bo one
służą naszym mieszkańcom.
Młodzieżowa Rada to też sposób na zaangażowanie młodych ludzi w życie samorządu
- mówi Anna Jamróz-Szadaj,
radna powiatu, która ma opiekować się młodzieżową radą.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.
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WYDARZENIA
Uroczystość na cmentarzu

Uczczono pamięć
bohaterów Grudnia’70
W rocznicę tragicznego Grudnia 1970 r. uczczono pamięć dwóch
młodych mieszkańców Wejherowa, którzy zginęli 46 lat temu w
Gdyni. Na cmentarzu w Wejherowie Śmiechowie złożono kwiaty i
zapalono znicze na grobach Mariana Wójcika i Zbigniewa Nastałego. Pierwszy z nich zginął w wieku 33 lat, drugi miał zaledwie 17 lat.
W uroczystości i modlitwie, prowadzonej przez ks.
prałata Daniela Nowaka
uczestniczyli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
starosta wejherowski Gabriela Lisius, członkowie
Zarządu Powiatu Jacek
Thiel i Wojciech Rybakowski, były poseł Jerzy
Budnik. Obecni byli dzia-

łacze NSZZ „Solidarność”
w Wejherowie, a także młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im.
Jakuba Wejhera z dyrektor
placówki Anną Wilk.
- Jak co roku oddajemy
hołd ofiarom tragedii grudniowej 1970 r. - powiedziała starosta Gabriela Lisius.
- To byli młodzi ludzie pracujący w stoczni, do których
strzelano w drodze do pracy.
Musimy o nich pamiętać, bo

oddali to, co mieli najcenniejsze, własne życie.
Z okazji 46. rocznicy tragicznych wydarzeń w ZSP nr
4 im. Jakuba Wejhera odbył
się VI Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Opozycji Antykomunistycznej w Polsce
w latach 1944-1989. Millenium Chrztu Polski 1966.
W konkursie rywalizowali uczniowie sześciu szkół z
powiatu
wejherowskiego.
Zwyciężyła drużyna I Li-

Gala Sportu w Luzinie

ceum
Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Szkołę tę
reprezentowały uczennice z
klasy I b Weronika Kendziora i Nikola Szulc pod
opieką nauczyciela historii
Marcina Graczyka (wszyscy troje na zdjęciu obok w
towarzystwie dyrektor I LO
Bożeny Conradi).
ŻYCZENIA

W hali Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie podsumowano
mijający sportowy rok. Nagrodzono sportowców, w tym piłkarzy GOSRiT el professional Luzino za zajęcie trzeciego miejsca w finale krajowym turnieju Piłkarska
Kadra Czeka. Wręczono podziękowania ponad 40 sponsorom i darczyńcom.
Nagrody odebrali: GOSRiT
Kleba Luzino za wygranie finału
wojewódzkiego i zajęcie 8 miejsca w Polsce w turnieju Tymbarka, kickboxerzy z brązową
medalistką Mistrzostw Świata
Zuzanną Kalbarczyk, piłkarze i
piłkarki powoływani do Kadry
Pomorza - Nikola Kankowska,
Kacper Bartecki i Igor Wiczkowski, tenisistki stołowe Magda i
Kasia Płotka. Wręczono też Złote
Buty najlepszym strzelcom KTS-K GOSRiT Luzino: Szymonowi
Skuratowi i Remigiuszowi Zalewskiemu, najskuteczniejszej
piłkarce Anecie Plotzke. Szczególne podziękowania skierowano do trenerów pracujących
w KTS-K GOSRiT Luzino.
Atrakcją Gali była loteria, w
której do wygrania były m.in.
koszulka reprezentanta Polski,
Sławomira Peszko z podpisami
piłkarzy Lechii, koszulka Arki
Gdynia oraz koszulka Podbeskidzia Bielsko- Biała (obie z
podpisami), koszulka Michała
Pazdana z Legii Warszawa. Nagrodą główną był rower górski.
W uroczystości wziął udział

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy oraz jej Gościom
wójt Luzina Jarosław Wejer
oraz przewodniczący Rady Gminy Luzino Bartłomiej Formela

(obaj panowie na zdjęciu wyżej),
sponsorzy i darczyńcy oraz ponad 600 sportowców i trenerów.

życzymy wiele radości przy wigilijnym stole,
ciepła płynącego z rodzinnej atmosfery,
wzajemnego zrozumienia,
a także satysfakcji z podejmowanych decyzji.
Niech te święta będą dla Was szczęśliwe,
przyniosą miłość, radość oraz wiarę i nadzieję.
Przewodniczący Rady Gminy Luzino
Bartłomiej Formela

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer
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WYDARZENIA
Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen

Forcecon na rynku
i w Filharmonii

To niezwykłe wydarzenie zainspirowane było zdjęciem zaśnieżonego Jakuba Wejhera, przypominającego Lorda Vadera. 15 grudnia
w Wejherowie odbył się Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen „Forcecon”
- pełen atrakcji, wrażeń i zabawy z bohaterami słynnej serii filmów
science fiction George’a Lucasa.
Tym razem wszystko działo się nie „Dawno, dawno temu
w odległej galaktyce...” ale tu
i teraz, na wejherowskim rynku, gdzie zlot otworzył prezydent Wejherowa, Krzysztof
Hildebrandt. Liczni uczestnicy przeszli ulicami miasta
do Filharmonii Kaszubskiej,
gdzie kontynuowano imprezę.
- Cieszę się, że tylu fanów
Gwiezdnych Wojen zawitało
do Wejherowa - powiedział
prezydent Hildebrandt. - To
prawdziwe święto dla miłośników sagi, której popularność jest już zjawiskiem na
skalę światową.
Potwierdzają to setki fanów, których przyciągnęło do
Wejherowa to wydarzenie.
- „Forcecon” to nie tylko premiera nowego filmu,
który można było obejrzeć
podczas zlotu, ale szereg innych atrakcji związanych z

tematyką Gwiezdnych Wojen - stwierdził Piotr Kalka, prezes Fundacji „Pro
turris”,
współorganizator
zlotu. - Przygotowaliśmy
strefę gier planszowych i
komputerowych, był kiermasz książek, komiksów i
pamiątek, konkursy wiedzy,
strojów i wykłady.
Dzięki
organizatorom
oraz wielu fanom, można było spotkać postaci z filmów,
w które wcielili się miłośnicy
Gwiezdnych Wojen. Zanim
uczestnicy spotkali się na
rynku, grupa rekonstruktorów Legion 501 odwiedziła
także dzieci, przebywające
w wejherowskim szpitalu.
Organizatorami
zlotu
był Urząd Miejski w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury i Fundacja
Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris”.

W styczniu br. Artur Hutnik, fotograf wejherowskiego
urzędu wykonał zdjęcie, które
„podbiło” internet i obiegło cały
świat. Na tej fotografii przyprószony śniegiem pomnik Jakuba
Wejhera przypominał jednego
z bohaterów gwiezdnej sagi
lorda Dartha Vadera. Od tego
wszystko się zaczęło...

Fot. A. Kuczmarska

Fot. Urząd Miejski

ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
niezwykłych świątecznych radości,
niezapomnianego smaku świątecznych
przysmaków i wciąż nowych możliwości
w życiu w nadchodzącym roku.
Życzymy, by ciepło świątecznych, szczerych
życzeń wzmocniło każdego z nas,
a nadchodzący Nowy 2017 Rok był dla Was
czasem spełnienia pragnień i marzeń,
upływającym w atmosferze życzliwości
i wzajemnego zrozumienia.
Dołączamy życzenia zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym w imieniu
pracowników Urzędu Gminy
i radnych Rady Gminy Łęczyce.
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Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Wójt Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Piotr Wittbrodt

Koncert Wigilijny

Najpopularniejsze świąteczne utwory, polskie i zagraniczne, można było usłyszeć w minioną niedzielę w Filharmonii Kaszubskiej.
W świąteczną atmosferę wprowadził słuchaczy znakomity
Koncert Wigilijny, zatytułowany „The sound of Christmas”. Jak
co roku przed Bożym Narodzeniem w Filharmonii Kaszubskiej
wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją
Wojciecha Rajskiego, z towarzyszeniem wokalistki Joanny
Knitter oraz saksofonisty Wojciecha Staroniewicza.
Na to wyjątkowe wydarzenie kulturalne zaprosił widzów
prezydent Krzysztof Hildebrandt, który otworzył koncert.

redakcja@pulswejherowa.pl
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UROCZYSTOŚCI
Podziękowania i życzenia

Kupcy świętowali
Z okazji Dnia Kupca, 8 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie członków wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Handlu i Usług.
Podczas spotkania, poprzedzonego mszą św. w kościele Chrystusa
Króla w Wejherowie, wręczono odznaki Naczelnej Rady ZHiU.
Uhonorowani medalami im. Jana Kilińskiego: starosta Gabriela Lisius, wójt Szemuda - Ryszard Kalkowski i wójt gminy Wejherowo - Henryk Skwarło. Na zdjęciach
również prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP Brunon Gajewski oraz Zbigniew
Stencel - zastępca prezesa Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku.

W świątecznej atmosferze

Kolędy i medale

Uroczystość była też okazją do podzielenia się opłatkiem, przekazania sobie
świątecznych życzeń oraz zaśpiewania kolęd. Najpierw
jednak odśpiewano hymn
kupiecki. Rolę gospodarza
uroczystości pełnił prezes
Zarządu Oddziału ZHiU
Ryszard Kliczykowski, a
wśród gości znaleźli się: prezydent Krzysztof Hilde-

brandt, starosta Gabriela
Lisius, dyrektor Wojewódzkiego ZHiU Piotr Dyling i
prezes Powiatowego Cechu
Rzemiosł, MiŚP ZP Brunon
Gajewski. Obecny był ks.
prałat Daniel Nowak.
Podczas spotkania Złotą
Odznakę przyznaną przez
Naczelna Radę Zrzeszenia
Handlu i Usług otrzymała
Ewa Kuhn.

Srebrne odznaki ZHiU
otrzymali: Tadeusz Blok,
Zdzisław Dempc, Tomasz Klas, Witold Jankowski, Lucjan Kobiela,
Cecylia Lesner, Wojciech
Lesner, Jolanta Miotke,
Anna Ryband, Andrzej
Willa i Monika Wołoszyn,
natomiast Brązową - Mieczysław Barciński i Sławomir Patelczyk.
AK.

Coroczne przedświąteczne spotkanie członków Powiatowego
Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związku
Pracodawców w Wejherowie było okazją do podziękowań i wyróżnień, a także przekazania informacji o planach inwestycyjnych.
Prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP ZP,
Brunon Gajewski przywitał rzemieślników i ich gości,
m.in. przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa Bogdana Tokłowicza, starostę
powiatu
wejherowskiego
Gabrielę Lisius i członka
Zarządu Powiatu Wojciecha Rybakowskiego. Brunon Gajewski przypomniał,
że organizacja rzemieślnicza w Wejherowie stale się
rozwija i realizuje nowe zadania, m.in. związane ze
szkolnictwem zawodowym.
Dyrektor biura Cechu, dr
inż. Ewelina Kaatz-Drzeżdżon poinformowała, że w
ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, pozyskano
środki unijne na zwiększenie
jakości kształcenia zawodowego w branży meblarskiej
i budowlanej oraz na rozbudowę Niepublicznej Szkoły
Rzemiosła. Dotacja w wysokości 9 mln zł pozwoli m.in.
na zorganizowanie szkoleń i
praktyk zawodowych, wyposażenie sal komputerowych i
pracowni tematycznych.
W podziękowaniu za dobrą współpracę Platynowy
Medal im. Jana Kilińskiego
otrzymała starosta Gabriela Lisius. Złote Medale im.
Jana Kilińskiego wręczono
wójtowi Gminy Wejherowo

Henrykowi Skwarło oraz
wójtowi Gminy Szemud Ryszardowi Kalkowskiemu.
Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali: Kazimierz
Bistroń - dyrektor Gimnazjum w Luzinie, Grażyna
Bochińska - dyrektor Gimnazjum w Szemudzie i Katarzyna Paczoska - dyrektor
Gimnazjum w Bolszewie.
Uroczyste spotkanie rzemieślników w auli Niepublicznej Szkoły Rzemiosł
uświetnił pięknymi kolędami chór Camerata Musicale.
W świątecznej atmosferze
ks. dziekan Daniel Nowak
poświęcił opłatek, którym
wszyscy się dzielili, składając sobie życzenia.
AK.

Dyrektor biura Cechu, dr inż. Ewelina Kaatz-Drzeżdżon i Chór Camerata Musicale.
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Spotkanie wejherowskich Amazonek

Wspierają się nawzajem
Przedświateczne spotkanie zorganizowały panie ze Stowarzyszenia Amazonek, które wspierają się nawzajem w walce z chorobą. Tym razem najważniejsze były serdeczne życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Życzenia
Amazonkom
przekazali: starosta Gabriela Lisius, prezydent
Krzysztof Hildebrandt i
dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie Andrzej Zieleniewski.
- Pomagamy sobią nawzajem, dzielimy się doświadczeniem, dodajemy otuchy,co
pozwala z większym optymizmem podchodzić do procesu
leczenia i rehabilitacji - mówi Barbara Brzoskowska, prezes stowarzyszenia.
- Ważne są też spotkania integracyjne i bycie razem.

Spotkanie Amazonek w świątecznej atmosferze.
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AKTUALNOŚCI
Akcja w wojsku i w Starostwie

Międzynarodowy festiwal jazzowy

Szlachetna paczka Tomasz Chyła Quintet
Żołnierze batalionu dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa nie po raz pierwszy włączyli się do akcji charytatywnej, tym
razem świątecznej akcji „Szlachetna paczka”. Dla potrzebujących
przygotowali paczki z żywnością. Zbiórkę w ramach tej samej akcji
przeprowadzili także urzędnicy Starostwa w Wejherowie.

najlepszym zespołem

Trójmiejski zespół Tomasz Chyła Quintet został zdobywcą
Grand Prix 40. Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu
Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors w Krakowie. Lider
grupy, skrzypek Tomasz Chyła pochodzi z powiatu wejherowskiego, a dokładnie ze Strzepcza w gminie Linia.
Tomasz Chyła Quintet
tworzą muzycy: Tomasz
Chyła (skrzypce, kompozycje, aranżacje), Piotr Chęcki
(saksofon), Krzysztof Słomkowski (kontrabas), Sławomir Koryzno (perkusja),
Szymon Burnos (fortepian).
Współczesne
utwory
oparte na nieśmiertelnej jazzowej formule, lekkość wykonawcza i interpretacyjna
świeżość to cechy charakterystyczne tego nieszablonowego kwintetu.

Na stronie internetowej
“Szlachetnej Paczki” opublikowano listę potrzebujących.
rodzin. Mając na uwadze
potencjał jakim dysponuje
batalion dowodzenia MW,
żołnierze wybrali jedną z rodzin z naszego garnizonu,
której potrzeby byli w stanie
zaspokoić. Po zakończeniu
zbiórki pieniędzy rozpoczęli
zbiórkę trwałej żywności.
Żołnierze na hasło: ,,Przynosimy produkty do garnka”
jak jeden mąż zaczęli wypełniać kosze, ustawione na

Przedstawiciele
wejherowskiego starostwa: członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel oraz informatycy Maciek i Damian,
przekazali do magazynu
„Szlachetnej Paczki” w Bytowie, kupione i zapakowane
dary dla pani Ani i pana Eugeniusza. Rodzina, która została wybrana wskazała listę
rzeczy, które były jej najbardziej potrzebne.
- Za zebrane pieniądze
udało się kupić wszystkie
rzeczy z listy. Zadbaliśmy
o środki czystości, żywność,
odzież, a przede wszystkim
o węgiel potrzebny do ogrzania mieszkania - powiedział
podczas przekazania darów
członek Zarządu Powiatu
Jacek Thiel.

kompaniach. Tego nie da się
już policzyć, zmierzyć, zważyć, po prostu każdy kilogram kaszy, makaronu czy
litr oleju to promień uczucia
kierowany do potrzebującej
rodziny, wiary w to, że dzięki
naszemu skromnemu wkładowi, znajdzie w sobie tyle
siły by się podnieść, podźwignąć i wyjść na prostą z życiowego zakrętu, na którym
teraz się znaleźli.
10 grudnia dokonano komisyjnego pakowania prezentów, które przekazano

do jednego z wyznaczonych
magazynów.
W ramach naszej jednostki dość często bierzemy
udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
Jest to sprawa, oczywista
bo oprócz pełnienia służby i
szkolenia jesteśmy też członkami społeczności pomorskiej. Dlatego kiedy pojawiła
się możliwość wzięcia udziału
w akcji “Szlachetna paczka”,
nie mogło zabraknąć naszego
batalionu.
bosm. Tomasz Paprocki

Wizyta w szpitalu

Dzieci i wolontariusze z parafialnego Caritas przy parafii Chrystusa Króla w Wejherowie przygotowały piękne kartki, pluszaki
i świąteczne opłatki, które zostały przekazane małym pacjentom
wejherowskiego szpitala.

Reprezentanci Starostwa i wolontariuszki akcji „Szlachetna Paczka” podczas przekazywania darów.

Rozśpiewani kolędnicy
wraz z św. Mikołajem (na
zdjęciu u góry) odwiedzili
oddziały pediatrii i chirurgii dziecięcej, a także Dom
Pomocy Społecznej w Wejherowie, przekazując wie-

le uśmiechu i radości oraz
wsparcia.
Akcja „Dzieci życzą
dzieciom” przy wsparciu
młodzieży z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Wejherowie, Stowarzysze-

nia „Naprzód Wejherowo”,
Caritas przy parafii Chrystusa Króla oraz Jacka i
Marcina Drewy odbyła się
już po raz czwarty i z pewnością nie po raz ostatni.
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PODRÓŻE
Tam, gdzie mieszka Święty Mikołaj

Fascynująca Laponia
Samotne rowerowe wycieczki nie są niczym wyjątkowym, wiele osób przejeżdża długie
trasy na rowerze. Jednak gdy ktoś wyrusza w trasę do Finlandii, w dodatku do północnej
części tego kraju, zaczyna niezwykłą wyprawę i wielką przygodę, pełną wyjątkowych wrażeń. Artur Wysocki z Wejherowa w tym roku samotnie dotarł do parku arktycznego w Laponii, a przy okazji odwiedził wioskę Świętego Mikołaja.
Dodatkową ciekawostką
jest fakt, że wejherowianin
wyruszył w tak daleką trasę po raz pierwszy. Dlaczego
akurat do Finlandii?
- Północ jest moim zdaniem fascynująca. Jakoś nie
ciągnie mnie do ciepłych
krajów - mówi Artur, na co
pracujący przy komputerze.
- Rejony północne zwłaszcza te za kołem podbiegunowym interesowały mnie od
dawna. Znałem ją z książek,
filmów, miałem okazję zobaczyć ją z innej perspektywy
podczas wyprawy żeglarskiej
z Gdynia na Islandię. Przygotowałem więc plan podróży i w połowie sierpnia tego
roku wyruszyłem z całym
ekwipunkiem rowerem przez
Litwę, Łotwę, Estonię do Finlandii. Tam panowała akurat
jesień. Moim celem był park
arktyczny w Laponii, około
20 kilometrów za Rovaniemi.
Przy okazji wziąłem udział w
akcji charytatywnej „Kilometry dobra”.

1800 kilometrów

Wyprawa trwała 21 dni.
Zgodnie z planem jednego
dnia Artur pokonywał od 70
do 100 kilometrów, czasem z

konieczności przekraczając
ten dystans o kilkadziesiąt
kilometrów. W sumie pokonał ich około 1800. Miejsce jego noclegu wyznaczał
pokonany dystans. Nocował najczęściej w namiocie
na „dziko” lub sporadycznie na polach namiotowych
(aby naładować baterie).
W Finlandii posiłkował się
prawem do swobodnego korzystania z natury, które
przyzwala na biwakowanie
pod warunkiem zastosowania się do określonych zasad.

Kolorowe niebo

Wzdłuż Via Baltica wiodącej z Polski do Estonii jest niewiele sklepów, a na terenie
Finlandii pan Artur wybierał
spokojne i mniej uczęszczane
trasy. Dzięki temu obcował z
dziką przyrodą, niezwykłą i
piękną, choć surową.
Podziwiał zorzę polarną,
„malującą” na niebie kolorowe obrazy, co dostarczyło
niesamowitych wrażeń. Po
drodze spotkał silne wiatry
północne charakterystyczne
dla tej pory roku.

Niepokój zniknął

- Laponia to głównie bagna
i lasy, w których można spo-

tkać zwierzęta, zwłaszcza renifery - opowiada podróżnik,
który zrobił setki ciekawych
zdjęć. - Bardzo pozytywnym
doświadczeniem było spanie
w drewnianych domkach
przetrwalnikowych,
przeznaczonych właśnie do tego
i otwartych dla podróżników
na jedną noc. Mogłem rozpalić ognisko, ugotować ciepły posiłek. Świetnie się tam
czułem, podobnie jak w namiocie Lapończyków, ustawionym w lesie, w którym
również nocowałem.
Zapytany o to, czy się
bał, Artur zaprzecza. W odległej Laponii czuł się bezpiecznie. Niepokój pojawił
się na początku, podczas
pierwszych nocy, ale potem
zniknął zupełnie.

Spotkania na trasie

Podczas podróży Artur
spotykał kilku innych samotnych rowerzystów z różnych krajów, z którymi witał
się i rozmawiał.
- Niemożliwe jest, żeby
minąć się bez słowa - wyjaśnia. - Jeśli podróżnicy na rowerach spotkają na drodze,
zawsze dochodzi do rozmowy. Udzielamy sobie nawza-

jem rad, pytamy o to, skąd
ktoś przyjechał itp. Natomiast mieszkańcy Finlandii,
podobnie jak mijanych po
drodze krajów nie byli ani
zbyt wylewni ani pomocni.
Zachowują dystans. Pomoc,
której na szczęście akurat
nie potrzebowałem oferowało mi kilku obcokrajowców, zwłaszcza sympatyczny
student z Iraku, którego poznałem w Laponii. Był też
przyjazny Misza z Białorusi,
a w Turku spotkałem grupę
motocyklistów, którzy okazali się życzliwi i chętni do
wsparcia.

Zdjęcie ze Świętym
Mikołajem

Chociaż położona w Laponii na kole podbiegunowym
Wioska Świętego Mikołaja nie była celem podróży,
to wejherowianin odwiedził
to znane miejsce. Podobno
święta Bożego narodzenia
trwają tam cały rok.
- Odwiedziłem Świętego Mikołaja, zrobiłem sobie
z nim pamiątkowe zdjęcie - wspomina pan Artur.
- Słynna wioska to totalna komercja. W czasie, gdy
tam byłem nie było wielu
gości, ale w sezonie turystycznym przyjeżdża ich
pewnie bardzo dużo.
Wejherowianin
odwiedził także Helsinki, które
po przebywaniu na bezludziu wydawały mu się zbyt
zatłoczone i hałaśliwe, więc
szybko opuścił to miasto. Do
Polski wracał samolotem.

Sam na sam
z przyrodą

- Jeśli ktoś może wybrać
się w taką samotną podróż i
być sam na sam z naturą, gorąco polecam - mówi podróżnik. - Obcowanie z przyrodą
na odludziu to niesamowite
uczucie i wspaniałe doświadczenie, a także świetna okazja do poznania własnych
możliwości, do nauki siebie i
ludzi. W różnych sytuacjach

12

trzeba sobie radzić samemu.
Co ciekawe, z największym
sentymentem wspominam
trudne chwile, kiedy kończyły się zapasy żywności i wody, a poranna kawa w domu
z bali smakowała najlepiej.
Przeżycia były na tyle
intensywne i ciekawe, że

Artur planuje już następną wyprawę rowerową w
przyszłym roku. Życzymy,
aby ta podróż była równie
fascynującą przygodą, zakończoną szczęśliwym powrotem do domu.
Anna Kuczmarska
Fot. Artur Wysocki
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EDUKACJA
Wojewódzki konkurs

Warsztaty literackie
Daniel Odija - pisarz i dziennikarz, dwukrotnie nominowany do nagrody literackiej „Nike”. Autor powieści „Tartak”, czy „Kroniki umarłych” w Miejskiej Bibliotece Publicznej
poprowadził warsztaty literackie dla młodzieży w dwóch grupach.
W pierwszej grupie znaleźli się gimnazjaliści z Samorządowego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Bolszewie, dla których udział
w warsztatach był wygraną w Powiatowym Konkursie Czytelniczym. W drugiej
znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Króla Jana
III Sobieskiego w Wejherowie oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki

dla Młodzieży, działającego
w bibliotece. Dla tej grupy
udział w warsztatach był
początkiem projektu, który
wystartuje podczas ferii zimowych.
Uczniowie mogli poznać
wskazówki dotyczące pisania powieści oraz spróbować swoich sił w tworzeniu
HAIKU. Ta japońska forma
poetycka jest doskonałym
narzędziem do ćwiczeń literackich.

Wejherowianka
najlepsza
W VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Jana III Sobieskiego Marta Lidzbarska.
Organizatorem konkursu, była szkoła w kaszubskiej wiosce Szopa (powiat kartuski), gdzie autorka wierszy i fraszek
wciąż prowadzi zajęcia z języka kaszubskiego. Zasypana już
śniegiem , ukryta w kaszubskich lasach wioseczka, ożyła
niecodziennym wydarzeniem. Autokary i samochody z całego województwa wypełniły ulicę i pobliskie ścieżki. Liczba
uczestników przeszła wszelkie oczekiwania. Najwięcej było
uczniów ze szkół podstawowych.
Uczennica wejherowskiego liceum zachwycona poezją
pani Warmowskiej , od trzech lat z sukcesem konkuruje z
rówieśnikami. Starannie przygotowana przez nauczycielkę
języka kaszubskiego w I LO panią Jolantę Piastowską,
zaprezentowała utwory pt. : „Pamięć” i „Sposób na szczęście”. Jak się okazało, urzekła jurorów nie tylko aktorskim
wykonaniem kaszubskich wierszy, ale również tym, że jako
jedyna wystąpiła w stroju regionalnym. Gratulujemy.

Mikołaj i elf u dzieci w bibliotece
6 grudnia Mikołaj odwiedzał wszystkie dzieci. Tradycyjnie, nie zapomniał także o małych czytelnikach z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Święty Mikołaj pojawił się w bibliotece w towarzystwie dziewczynki, która na tę jedną magiczną chwilę stała się jego pomocnicą - elficą Lilą.Wspólnie z licznie zgromadzonymi dziećmi
pomogła Mikołajowi w przygotowaniach do Świąt.
Było ubieranie choinki, pakowanie prezentów do wielkiego
worka Mikołaja, a nawet świąteczne tańce! Dzieci były zachwycone tym nietypowym spotkaniem z Mikołajem, które odbyło się
dzięki teatrowi „Urwis”.

Stypendia
Do 15 stycznia można wysyłać zgłoszenia na stypendia
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. Są to
dwuletnie stypendia w prestiżowych szkołach z internatem na całym świecie.
Mogą się o nie ubiegać
uczniowie klas pierwszych
szkół ponadgimnazjalnych,
którzy osiągnęli wynik co
najmniej 80% z egzaminu
gimnazjalnego, mieli średnią
w gimnazjum powyżej 4,5, a
przede wszystkim mogą pochwalić się szerokimi zainteresowaniami i osiągnięciami.
Więcej pod adresem
www.uwc.org.pl

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
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.

Marta Lidzbarska w towarzystwie dyrektor i wicedyrektow I LO w Wejherowie. Obie panie towarzyszyły
uczennicy na konkursie.
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84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
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umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA
Ale bałwan

Po północy 11 grudnia 2016 r. nieustaleni sprawcy na wejherowskim deptaku przewrócili i podziurawili świąteczne ozdoby, oświetlenie oraz oświetlonego bałwanka. Monitoring dość niedokładnie
zarejestrował to zdarzenie. Strażnikom nie udało się ich zatrzymać, bo
interweniowali w tym czasie w innej części miasta.
Jednak dzięki monitoringowi udało się rozpoznać osoby. Po komunikacie o wszczęciu postępowania, sprawca tego czynu zgłosił się
sam. Wykazał skruchę i zobowiązał się pokryć wyrządzone szkody, które wyceniono na 2400 zł. Jeśli sprawca szkody nie naprawi to sprawa
znajdzie swój finał w sądzie.

Włamanie do sklepu

Ok. godz. 3.00 w nocy 14 grudnia, dyżurny Straży Miejskiej otrzymał
zgłoszenie o włamaniu do sklepu spożywczego na Os. Harcerskim w
Wejherowie. Fakt ten potwierdził na miejscu zdarzenia patrol Straży
Miejskiej.
Przy sklepie z rozbitą szybą stał młody mężczyzna, który na widok
strażników ruszył do ucieczki, wyrzucając po drodze reklamówkę z częścią towaru. Po pościgu mężczyznę zatrzymał strażnik i przekazał przybyłemu na miejsce zdarzenia patrolowi policji. Włamywaczem okazał
się 29-letni mężczyzna.

Alkohol odbiera rozum

Na poboczu skrzyżowania ulic Nadrzecznej i Chopina w Wejherowie, funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli leżącego mężczyznę.
Nie mieli wątpliwości, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. Przetransportowali go do szpitala na badania.
Po tych badaniach zostałby odwieziony do domu, gdyby nie agresja, która w niego wstąpiła. 76-latek wulgarnie wyzywał personel
medyczny i strażników. Był tak agresywny, że strażnicy musieli użyć
środków przymusu bezpośredniego, w tym kajdanek.
Po lekarskich badaniach i obezwładnieniu, trafił do wytrzeźwienia
do policyjnej izby zatrzymań. Za swój czyn odpowie teraz karnie.

Jechali
z zakazem
Policjanci zatrzymali w Wejherowie dwóch mężczyzn,
którzy prowadzili samochody
wbrew sądowemu zakazowi.
Pierwszy na ul. 12 Marca kierował mercedesem sprinter.
27-letni mieszkaniec Wejherowa miał orzeczony sądowy zakaz kierowania.
Na ul. Nanickiej zatrzymano
23-letni kierowcę seata. Miał on
również orzeczony sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
Policjanci obu kierowcom
uniemożliwili kontynuowanie
dalszej jazdy.
Mężczyźni usłyszą zarzuty
prowadzenia pojazdów wbrew
sądowemu zakazowi. Za to
przestępstwo grozi kara do 3
lat pozbawienia wolności.
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Komunikacja miejska w okresie
świąteczno-noworocznym
Wejherowska komunikacja miejska w okresie świąteczno – noworocznym będzie kursowała według obowiązujących rozkładów jazdy
ze zmianą we Wigilię i Sylwestra 2016 roku.

OSTATNIE ODJAZDY Z PĘTLI 24.12.2016 r. (WIGILIA)
do godz. 18:30 wszystkie odjazdy z pętli bez zmian
Linie nr 4, 18 i 19 w soboty rozkładowo nie kursują
Linia:

Ostatni odjazd z pętli :
1

18:31

Bolszewo Słowackiego

18:29

Os. Fenikowskiego - do Robakowskiej
Os. Fenikowskiego - do Góry

17:29
15:59

Gościcino Robakowska
Góra

18:18
16:41

2

Szpital

19:20

Dworzec PKP Wejherowo

19:00

3

Odrębna

18:42

Robakowska
Robakowska zjazd do zajezdni

18:42
19:22

5

Szpital

19:14

Orle
Orle zjazd do zajezdni

18:43
19:36

6

bez zmian

7

bez kursów wieczornych ( po godz 21:30 )

8

Szpital

18:16

Reda
Reda - kurs do Kochanowskiego

18:04
19:04

9

Rumia - do Rekowa
Rumia - do Ciechocina i Karłowicza

18:02
19:02

Rekowo
Ciechocino

18:26
18:32

10

Pomorska

17:19

Kębłowo

18:04

11

Kąpino - kurs do Kochanowskiego
Pruszkowskiego - kurs do Gniewowa

18:47
17:18

Gniewowo

18:20

12

bez zmian

16

bez zmian

17

bez zmian

WIGILIA 24.12.2016 - autobusy kursują według rozkładów
jazdy obowiązujących w soboty, przy czym wszystkie linie kończą kursowanie około godziny 18.30.
Ostatnie zjazdy w tabeli obok.
SYLWESTER 31.12.2016 – według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty, przy czym wszystkie linie kończą kursowanie około godziny 21:30.
Ostatnie zjazdy w tabeli obok poniżej.
Ponadto Miejski Zakład Komunikacji informuje że:
od 23.12.2016 r. do 1.01.2017 r.:
- nie kursują linie szkolne 13 i 14.
- nie będą wykonywane kursy:
• linii nr 11 o 7:06 z Osiedla Kaszubskiego do Kąpina oraz
powrót z Kąpina o 7:20;
• linii nr 4 o godz. 7:19 z SP Orle do Strzeleckiej oraz 13:35
z Budowlanych do Strzeleckiej i 13:51 ze Strzeleckiej do Gimnazjum Bolszewo.
• linii nr 5 o godz. 6:50 ze Szpitala do Orla
Kurs linii nr 1 o godz. 13:29 z Os. Fenikowskiego kończy bieg
przy Gimnazjum w Bolszewie.
Autobusy linii 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
Kasa biletowa MZK przy ulicy Tartacznej
w dniu 30.12.2016 roku będzie czynna od 8:00 do 13:00.
Informacje o kursowaniu autobusów udziela
Dyspozytor 58 572 29 33

Ostatni odjazd z pętli :

Śmiechowo Os. Fenikowskiego

OSTATNIE ODJAZDY Z PĘTLI 31.12.2016 r. (SYLWESTER)
do godz. 21:30 wszystkie odjazdy z pętli bez zmian
Linie nr 4, 18 i 19 w soboty rozkładowo nie kursują
Linia:

Ostatni odjazd z pętli :
1

Ostatni odjazd z pętli :

Śmiechowo Os. Fenikowskiego
Os. Fenikowskiego - do zajezdni

21:29
21:48

Bolszewo Słowackiego

21:20

Os. Fenikowskiego - do Robakowskiej
Os. Fenikowskiego - do Góry

17:29
21:29

Gościcino Robakowska
Góra

18:18
21:13

2

Szpital
Szpital zjazd do zajezdni

21:15
21:46

Dworzec PKP Wejherowo

21:30

3

Odrębna

21:12

Robakowska
Robakowska zjazd do zajezdni

20:40
21:38

5

Szpital

21:15

Orle
Orle zjazd do zajezdni

20:40
21:37

6

bez zmian

7

bez kursów wieczornych ( po godz 21:30 )

8

bez zmian

9

Rumia - do Rekowa

Rekowo

21:31

10

bez zmian

11

bez zmian

12

bez zmian

16

bez zmian

17

bez zmian

22:02
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

N A S Z PA R T N E R

Sprzedam dwuosobową sofę wypoczynkową w bardzo dobrym stanie. Cena 100 zł.
Tel. 503 923 874
***
Sprzedam talerz-czaszę do montażu TV satelitarnej za 20 zł.
Tel. 697 781 168
***
Sprzedam wannę akrylową z
uchwytami plus korek plus bateria.
Stan bardzo dobry. Cena 250 zł.
Tel. 58 778 17 35
***
Sprzedam bardzo tanio piecyk gazowy Junkers. Tel. 508 071 417
***
Sprzedam wersalkę finkę, mało
używaną. Wejherowo.
Tel. 500 582 694
***
Sprzedam płyty winylowe muzyczne. Tel. 515 398 257
***

Plastikowe drzwi i okna, prawie
nowe od 80 zł. Tel. 515 398 257
***
Sprzedam męskie wkładki urologicznae firmy TenMen Level 2. wkładki posiadają system Odour Control,
w paczce znajduje się 20 szt. Cena za
paczkę wynosi 10 zł. Tel. 501 272 251
***
Sprzedam malakser - nowy za
100 zł, walizki płócienne 2 szt. Za
100 zł, włoski komplet śniadaniowy z
drzewa hebanowego (650 zł), łyżwy
damskie, białe (50zł), łyżwy czerwono-czarne męskie rozm. 42 (100zł),
smoczki gryzaczki szwedzkie po 5 zł,
majtki z ceraty dla niemowląt po 2
zł, Łóżeczko niemowlęce oraz przewijak (150 zł), wózek inwalidzki, nowy (1500 zł). Tel. 58 736 28 20
***
Sprzedam drewno opałowe pocięte, porąbane cena od 130 zł za
metr. Tel. 500 640 327
***

Sprzedam bardzo tanio piecyk gazowy Junkers. Tel. 508 071 417

WYNAJEM

Wynajmę mieszkanie na Osiedlu
Kaszubskim. Tel. 532 541 357
***
Mam pokój do wynajęcia w bloku
na Os. Kaszubskim. Tel. 513-057-171

RÓŻNE
Kupię rusztowania i drewno opałowe, gałęziówkę twardą do pocięcia. Tel. 730 025 386
***
Poszukuję świadków zdarzenia,
do którego doszło 1 października 2015
roku między godziną 11.00 a 12.00 w
autobusie MZK linii nr 2, na ulicy Sobieskiego, na wyskości parku. W wyniku gwałtownego hamowanian jeden
z pasażerów przewrócił się na plecy,
inny dotkliwie się uderzył.
Świadkowie proszeni są o kontakt
pod nr tel. 798 150 011

UWAGA!
Ze względu
na ograniczone
miejsce w gazecie
i powtarzające się
te same ogłoszenia,
w 2017 roku nie będzie
bezpłatnych ogłoszeń
w „Pulsie Wejherowa”
Przepraszamy
zainteresowanych
Czytelników.
Proszę już nie nadsyłać
ogłoszeń drobnych.

OGŁOSZENIE

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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ŻYCZENIA I OGŁOSZENIA

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Archiwalne wydania i bieżące materiały
zamieszczane w „Pulsie Wejherowa”
znajdziesz na stronie: www.pulswejherowa.pl

Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o.

prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica
z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym
przy ulicy Św. Anny.
Zapraszamy
do zapoznania się
z projektem
w siedzibie spółki
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Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 677 46 16 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
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