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Orszak już jutro
6 stycznia, w uroczystość Objawienia
Pańskiego jak co roku na ulicach Wejherowa pojawi się Orszak Trzech Króli.
Uroczystość,
przygotowana przez Misterników Kaszubskich, parafię
Trójcy Świętej oraz Wejherowskie Centrum Kultury rozpocznie się o godz.
13.30 śpiewaniem kolęd przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej.
Potem Orszak przejdzie na rynek pokłonić
się Świętej Rodzinie, a
zakończy się w wejhe-

rowskiej Kolegiacie.
W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału
w tym religijno-kulturalnym wydarzeniu.

Rewitalizacja
zmienia miasto
W dobrych humorach, w radosnej atmosferze, przy muzyce i efektownych fajerwerkach
- tak wejherowianie witali nowy rok. Zabawa pod chmurką została zorganizowana przez
władze miasta i WCK w miejskim parku, do którego przed północą przybywały całe rodziny, a także grupy młodzieży i seniorzy. Wszyscy razem powitali 2017 rok.
Oby rozpoczęty właśnie rok był szczęśliwy, spokojny, jak najlepszy dla mieszkańców
Wejherowa i powiatu wejherowskiego! Tego serdecznie życzymy naszym Czytelnikom.
				
Fotoreportaż z Sylwestra w Wejherowie na str. 4
N A S Z PA R T N E R

Wejherowo ubiega się o tytuł najpiękniej oświetlonego miasta w Polsce oraz o wartą 50. tys. zł nagrodę główną w finale plebiscytu „Świeć się z Energą”.
Zachęcamy do głosowania na Wejherowo do 8 stycznia na stronie swiecsie.wp.pl
Tym bardziej, że Wejherowo obecnie prowadzi w tym
plebiscycie na Pomorzu z ponad 60 procentami głosów.
Więcej informacji również na www.wejherowo.pl

Trwają prace nad opracowaniem końcowej wersji
Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2022. Program obejmie większy niż dotąd obszar miasta, a obok
kontynuacji niektórych działań, realizowane będą
nowe zadania, z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Wiele zadań z zakresu rewitalizacji wykonywanych
jest już teraz, żeby nie tracić czasu. 		
Str. 3

Remonty dróg
powiatowych
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia oraz w
ostatnich dniach starego roku oddano do użytku kilka wyremontowanych dróg powiatowych.
W Wejherowie (ulica 12 Marca), w Bolszewie, w
Barłominie, w Mierzynie, Kisewie i Kurowie odbyły
się odbiory dróg z udziałem przedstawicieli władz powiatu wejherowskiego.			
Str. 5
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AKTUALNOŚCI
Społeczna akcja

Na osiedlach Fenikowskiego i Sucharskiego

Nowe place zabaw

Czad i ogień obudź czujność

Jeszcze w „starym” roku oddano do użytku dwa obiekty, zbudowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
Na dwóch osiedla mieszkaniowych w Wejherowie powstały place
zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
Pięknie położony pod
lasem teren rekreacyjny
przy osiedlu Fenikowskiego został zagospodarowany
i rozbudowany, m.in. o plac
zabaw dla dzieci.
- Mieszkańcy os. Fenikowskiego skorzystali z
szansy, jaką stworzył Budżet Obywatelski - powiedział prezydent Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt. W tym celu opracowali projekt, na który skutecznie
zagłosowali. Dzisiaj mamy
miejsce, które oprócz wiaty
ma scenę, ławki, plac zabaw,
boiska i oświetlenie, co tworzy świetne miejsce i klimat
do wypoczynku. Gratuluję
zarówno pomysłu, jak i skutecznej realizacji.
- Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców naszego osiedla.
Cieszę się, że udało się ten
projekt zrealizować i jest
to zasługa nie tylko pomysłodawców, ale wszystkich
którzy na niego zagłosowali
- mówi radny miejski z tego rejonu Mariusz Łupina, podkreślając, że pomysł
na zagospodarowania tego
terenu zgłosili sami mieszkańcy. - Ożywienie tego
terenu na potrzeby mieszkańców to zasługa wszystkich, którzy angażują się w
sprawy osiedla.
Obiekty wybudował i teren zagospodarował Zakład
Usług Komunalnych sp. z
o.o. w Wejherowie. Inwestycja kosztowała ok. 170 tys. zł.
Natomiast ok. 183 tys.
zł kosztowała inwestycja,
zrealizowana również w ramach Wejherowskiego Bu-

W drugiej edycji Wejherowskiego
Budżetu
Obywatelskiego spośród
27 projektów poddanych pod głosowanie
wybrano pięć projektów
inwestycyjnych i dwa nieinwestycyjne o łącznej
szacunkowej
wartości
ponad 1 mln zł.
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Na terenie całego kraju trwa kampania społeczna
„Czad i ogień. Obudź czujność”. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wejherowskiego w
okresie grzewczym o akcji przypomina - za naszym pośrednictwem - kpt. Mirosław Kuraś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Pięknie położony pod lasem plac zabaw na osiedlu Fenikowskiego.

Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń jakie za sobą niosą pożary oraz tlenek węgla zwany „cichym zabójcą”.
W sezonie grzewczym dochodzi do większej liczby pożarów i zatruć
tlenkiem węgla, dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na
bezpieczeństwo nie tylko własne i najbliższych, ale również osób
mieszkających w sąsiedztwie.
Co zrobić gdy zauważy się pożar? Jak prawidłowo poinformować
służby ratownicze? Co można zrobić do czasu przyjazdu straży pożarnej? Jak prawidłowo zachować się podczas pożaru i jak bezpiecznie przeprowadzić ewakuację? Czy warto wyposażyć mieszkanie
lub dom w czujki dymu, tlenku węgla, gazu oraz w gaśnice? Co to
jest tlenek węgla i dlaczego jest tak bardzo groźny? Co jest główną
przyczyną zaczadzeń? Jak się ustrzec zatrucia czadem?
Odpowiedzi na te pytania, a także inne informacje i porady,
dotyczące naszego bezpieczeństwa znajdziesz na stronach internetowych:
www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu
www.strazwejherowo.pl/index.php/aktualnosci

Nowy plac zabaw na osiedlu Sucharskiego to część
terenu rekreacyjnego im.
Ryszarda Jakubka.

dżetu Obywatelskiego 2016
na osiedlu Sucharskiego w
Wejherowie.
Zakończono
tam budowę placu zabaw i
rekreacji o nawierzchni piaskowej z wieżą, karuzelą
tarczową, drążkami do ćwiczeń, piramidą linową, zjazdem linowym i stołem do
tenisa. Dla najmłodszych
przygotowano piaskownicę
i huśtawki. Wybudowano
także palenisko z ławeczkami oraz górkę saneczkową.
Odnowiony został plac ćwi-

czeń z urządzeniami fitness.
- Nowy plac zabaw i rekreacji na osiedlu Sucharskiego
to drugi etap zagospodarowania tego terenu, zgodnie z pomysłem mieszkańców - mówi
Krzysztof Hildebrandt, pre-

zydent Wejherowa.
Prezydent przypomina,
że w pierwszym Budżecie
Obywatelskim na tym osiedlu wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe ze
sztuczną nawierzchnią.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI
Mieszkańcy mają wpływ na zmianę swojego najbliższego otoczenia

Dalsza rewitalizacja Wejherowa
Trwają prace nad opracowaniem końcowej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2022. Program rewitalizacji
przygotowuje Urząd Miejski w Wejherowie wspólnie z ekspertami z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Program
obejmie większy niż dotąd obszar miasta, a obok kontynuacji niektórych działań, realizowane będą nowe zadania, z wykorzystaniem funduszy unijnych. Tymczasem wiele zadań z zakresu rewitalizacji wykonywanych jest już teraz, zanim ostateczny
dokument będzie gotowy, aby nie tracić czasu.
Zabytkowe obiekty
odzyskują blask

W 2016 roku ponad 450
tys. zł miasto przeznaczyło na dofinansowanie prac
konserwatorskich w zabytkowych budynkach. Wypiękniały dzięki temu zabytkowe
kamienice: przy ul. 12 Marca
236, Wałowej 24A, Kościuszki 20, a także budynek szkoły Cechu Rzemiosł Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
przy ul. Kalwaryjskiej.
Kolejnych prac remontowo-konserwatorskich doczekał się Dom Pomocy
Społecznej przy ul. Św. Jacka, Kolegiata oraz klasztor
Ojców Franciszkanów.

Ogrzewanie
i murale
Prawie 1 mln 150 tys. zł
przeznaczono na wymianę
ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. To pomoc w formie
dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych. Realizowany jest
program „Czyste powietrze
Gminy Miasta Wejherowa
- Wymiana źródeł energii
cieplnej na ekologiczne”, z
którego mogą skorzystać
mieszkańcy z budynków w
zabytkowym centrum, ale
również z osiedli domków
jednorodzinnych.
Na ulicy Wałowej powstał kolejny mural, tym
razem w bramie u szczytu
schodów przy ul. Wałowej.
Pomiędzy
ceramicznymi
kaflami Artur Wyszecki i
Tomasz Morek wykonali
cztery obrazy przedstawiające historię Wejherowa. To
dalsza część rewitalizacji
Śródmieścia Wejherowa, a
także element współpracy z
artystami i pomysł na podkreślenie kaszubskich korzeni miasta.
Przypomnijmy, że pierwszy kaszubski mural wykonano na rogu ulicy Wałowej

i Północnej. Malowidło na
scianie kamienicy bardzo
się spodobało mieszkańcom i gościom, dlatego w
podobny sposób ozdobiono
kolejne miejsce. Chcieli tego sami mieszkańcy, którzy
zgłaszali, iż przejście to jest
brudne i brzydkie.

Park i basen

Wiele się dzieje w wejherowskim parku. W 2016 roku
powstały tam m.in. woliery
dla orłów bielików i żurawi.
W ramach rewitalizacji
przygotowywany jest projekt
zagospodarowania starego
basenu przy ul. Kalwaryjskiej, gdzie mają powstać
„Wodne Ogrody”.

Konsultacje
i ankieta

- Wejherowianie mają
ogromny wpływ na zmianę
swojego najbliższego otocze-

nia - mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata
Rutkiewicz. - Przy opracowaniu kolejnego Lokalnego Programu Rewitalizacji
wykorzystujemy wnioski z
konsultacji społecznych, które odbyły się w minionym
roku w formie ankiet i wielu otwartych bezpośrednich
spotkań z mieszkańcami. Te
uwagi, sugestie i opinie były
bardzo pomocne w wypracowaniu działań na terenie wyznaczonym do rewitalizacji.
Oprócz rozmów z urzędnikami, mieszkańcy mieli
też okazję wypełnić ankiety, które były ważnym wkładem w opracowaniu LPR.
W trakcie konsultacji
dwukrotnie odbył się spacer studyjny po obszarze rewitalizacji, w którym mogli
wziąć udział mieszkańcy.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

- Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022 będzie
kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych
zadań. Rewitalizacja to nie tylko remonty budynków czy dróg, ale
przede wszystkim inwestycja w człowieka. Jest próbą zmierzenia się
z trudnościami społecznymi i gospodarczymi, z którymi boryka się
cześć społeczności Wejherowa. Rewitalizacja obejmuje przemiany
zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach: rozwoju
gospodarczym, czyli tworzeniu miejsc sprzyjających podejmowaniu
działalności gospodarczej, nowych miejsc pracy; rozwoju społecznym - zapobieganie patologiom społecznym oraz przestrzennym
poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego. Chodzi o remonty i
modernizację obiektów oraz przestrzeni publicznej.

Wszyscy otrzymali dotację na ekologiczne ogrzewanie

- Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do 30 procent kosztów inwestycji związanych
z wymianą tradycyjnego ogrzewania na bardziej ekologiczne, czyli likwidacja starych pieców węglowych i zastąpienie ich przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej OPEC, instalację ogrzewania gazowego, pomp ciepła lub paneli słonecznych. To ważny element rewitalizacji - podkreśla
Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa, który przez wiele lat, jako
zastępca prezydenta w latach 1999-2010 zajmował się rewitalizacją - W tym roku taką dotację
otrzyma 14 budynków w Wejherowie - wszyscy, którzy złożyli wnioski.

Dotychczasowe
efekty
rewitalizacji

Wejherowo jest coraz piękniejsze, m.in. dzięki rewitalizacji Śródmieścia i parku.

• W Lokalnym Programie
Rewitalizacji Wejherowa na
lata 2008-2015 zaplanowano 19 projektów. Były one
realizowane przez Prezydenta i Radę Miasta Wejherowa,
gminne jednostki organizacyjne oraz instytucje, firmy i
osoby prywatne. Większość z
nich wykonano, pozostałe są
w trakcie realizacji.
• Do realizacji z udziałem
dofinansowania z Unii Europejskiej wybrano 4 kluczowe
projekty: WCK Filharmonię
Kaszubską, Park Miejski im.
Majkowskiego, ul. Wałową
i tereny przyległe oraz ciąg
pieszo-rowerowy
wzdłuż
rzeki Cedron. Wszystkie te
zadania uzyskały dofinansowanie i zostały zakończone.
• Łączna wartość wszystkich projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych przez
samorząd to ok. 90 mln zł.
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WYDARZENIA

Udana zabawa sylwestrowa w parku
Wielu mieszkańców Wejherowa i okolic powitało nowy rok 2017 w parku, gdzie
zgodnie z tradycją odbyła
się sylwestrowa zabawa pod
chmurką. Było dużo muzyki, wspaniałe fajerwerki o
północy i życzenia od prezydenta miasta, Krzysztofa
Hildebrandta.
Do parku przybyli młodzi
i starsi wejherowianie oraz
całe rodziny. Największą
atrakcją były, jak co roku,
efektowne sztuczne ognie.

Więcej zdjęć na:
facebook.com
/PulsWejherowa
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INWESTYCJE
Wyremontowano odcinki kilku ważnych powiatowych dróg

Nowa nawierzchnia poprawi komfort jazdy
Z końcem 2016 roku zakończono remonty niektórych dróg powiatowych. W kilku miejscowościach odbyły się odbiory techniczne dróg,
połączone z uroczystym oddaniem ich do użytku. Kierowcy samochodów i rowerzyści już korzystają z gładkiej, wygodnej nawierzchni
i poruszają się po wejherowskich trasach bezpieczniej. W niektórych miejscach powstały też nowe chodniki i przejścia dla pieszych.
W Bolszewie (gmina Wejherowo) oddano do użytku
wyremontowany odcinek drogi na trasie Żelazno - Mierzyno - Kostkowo. Odcinek
drogi o długości ok. 1,2 km
otrzymał nową nawierzchnię, a koszt remontu wyniósł
blisko 540 tys. zł. Pieniądze
pochodziły w całości z budżetu Powiatu Wejherowskiego.
W Barłominie (gmina Luzino) wyremontowano odcinek drogi z Luzina do
Barłomina oraz zbudowano 150 metrów chodnika dla
mieszkańców. Na remont,
kosztujący blisko 690 tys. zł
złożyły się po połowie dwa
samorządy: Powiat Wejherowski oraz Gmina Luzino.
W miejscowości Mierzyno (gmina Gniewino)
remont 600-metrowego odcinka drogi powiatowej również sfinansował Powiat
Wejherowski wspólnie z
Gminą. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 676 tys. zł.
- To bardzo oczekiwana
przez mieszkańców inwestycja, ponieważ był to jeden
z najgorszych odcinków na
trasie Bolszewo - Żelazno powiedział Witold Reclaf,
wicestarosta wejherowski.
Wspólnie z Gminą Łęczyce
Powiat Wejherowski zrealizował inną ważną inwestycję

drogową: remont pięciokilometrowego odcinka drogi z
Kisewa do Brzeźna Lęborskiego. Inwestycja kosztowała 2 mln 361 tys. zł. Powiat
Wejherowski przeznaczył na
nią 1 mln 361 tys. zł, a pozostałą część wydatków pokryła Gmina Łęczyce.
Kolejną wyremontowaną
drogą powiatową jest trasa
z Sasina do Choczewa, a
dokładnie 600-metrowy odcinek drogi, przebiegający
przez miejscowość Kurowo.
Inwestycja, połączona z
budową sieci wodociagowej i
kanalizacji deszczowej, kosztowała ponad 2,3 mln zł. Powiat Wejherowski wydał na
nią ponad 1,4 mln zł, a Gmina Choczewo dołożyła 100
tys. zł. Resztę sfinansowano
z rezerwy subwencji ogólnej.
W samym Wejherowie
jeszcze przed świętami zakończyły się prace budowlane na ulicy 12 Marca.
Remont polegał na poszerzeniu i wydłużeniu lewoskrętu w ulicę Myśliwską,
aby ułatwić przejazd na ulicę
Sikorskiego, zwiększyć przepustowość i płynność jazdy.
W ramach inwestycji powstało także przejście dla
pieszych, aby zapewnić
przechodniom większe bezpieczeństwo.

- Wyremontowany odcinek nie tylko usprawni ruch,
ale wpłynie także na komfort
jazdy i bezpieczeństwo - powiedziała starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Koszt inwestycji wyniósł
310 tys. zł wraz z dokumentacją, a wsparło ją finansowo
miasto Wejherowo.
W uroczystych odbiorach
wszystkich wymienionych

inwestycji brali udział samorządowcy powiatowi (starosta i wicestarosta powiatu,
członkowie Zarządu i radni),
wójtowie i radni gmin, zastępca prezydenta Wejhe-

rowa, przedstawiciele firm,
realizujących prace drogowe. Obecny był dyrektor
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki.

Droga w Mierzynie

Droga w Barłominie

Droga Kisewo - Brzeźno Lęborskie

Droga w Bolszewie

W obecnej kadencji samorządu powiatowego (w
ciągu 2 lat) wybudowano
i wyremontowano ponad
40 km dróg oraz ponad 7
km chodników.

Uroczyste otwarcie odcinka drogi w Kurowie.

Zmodernizowany odcinek ulicy 12 Marca w Wejherowie
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BOŻE NARODZENIE
Camerata Musicale z orkiestrą

Zaśpiewają polskie kolędy
W ramach koncertów świątecznych wejherowski chór Camerata Musicale wystąpi w
najbliższą niedzielę w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie wraz z Orkiestrą Morskiego
Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Gościem specjalnym będzie Weronika Korthals.
Popularna wokalistka zaprezentuje kolędy i pastorałki w
języku kaszubskim. Znakomity wejherowski chór oraz Orkiestra Straży Granicznej również przygotowali świąteczny
repertuar. Zanim zaprezentują go wejherowskiej publiczności, taki sam koncert odbędzie się 6 stycznia w Kościele
Garnizonowym w Sopocie, po mszy świętej o godzinie 18.00.
Koncert w Wejherowie odbędzie się 8 stycznia o
godz. 16.00.

Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale
pod dyr. Aleksandry Janus

Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” powstał
w grudniu 2011 roku, a jego nazwa oznacza „muzykujących
przyjaciół”. W zespole śpiewają osoby różnych profesji oraz z
różnych środowisk, których łączy wspólna pasja, czyli miłość
do muzyki i śpiewania.
Dyrygentem oraz współzałożycielem chóru jest Aleksandra Janus - absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w
klasie prof. Zbigniewa Bruny oraz Podyplomowego Studium
Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Chór „Camerata Musicale” ma na swoim koncie dwie nagrody Grand Prix oraz 5 Złotych Pasm zdobytych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych Konkursów Chóralnych.
W ostatnim czasie Chór „Camerata Musicale” zdobył m.in.:
Złoty Dyplom podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej MUNDUS CANTAT w Gdańsku, Złote Pasmo oraz
nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego podczas „Międzynarodowego Szczecińskiego
Festiwalu Muzyki Pasyjnej” oraz Srebrne Pasmo „XI Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego” w Rybniku.

pod batutą kapelmistrza kpt. SG Jarosława Rywalskiego

Weronika Korthals

zapraszają na

KONCERT
ŚWIĄTECZNY
Kościół pw. Św. Trójcy w Wejherowie
8 stycznia 2017 r. godz. 16.00

dyrygenci

JAROSŁAW RYWALSKI & ALEKSANDRA JANUS

Spotkania z muzyką Kaszub

W powiatowym ośrodku

Wspólne
świętowanie

22 grudnia dzieci i młodzież z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi wraz
z rodzicami i nauczycielami spotkali się na
wspólnym świętowaniu Wigilijnego Czasu.
Gości przywitała pani dyrektor Powiatowego Zespołu
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie Małgorzata Woźniak oraz wicedyrektor Marzanna Dróżdż. Razem ze
społecznością nauczycieli i pracowników, w tych pięknych
chwilach uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski, zastępca burmistrza Rumi
Marcin Kurkowski oraz ksiądz Zbigniew Wędrzyk.
Wzruszający scenariusz odpowiadający na pytania o bożonarodzeniowe tradycje, przeplatany był wystąpieniem
każdego wychowanka i ucznia. poprzez odczytanie imienia i
zawieszenie bombki z jego zdjęciem. Po części oficjalnej odbyły się spotkania grupowo-klasowe.

Linia

VI Gala
Regionalne kolędy
w zabytkowym pałacu Kultury
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na 51 koncert z cyklu „Spotkania z muzyką
Kaszub” - GLORIJA, CHCEMË SPIEWAC.
W programie koncertu znajdą się kolędy ludowe i regionalne autorstwa
Renaty Gleinert, Jerzego
Łyska, Wiktora Niemiro,
Antoniego Peplińskiego, Jerzego Stachurskiego, Jana
Trepczyka oraz pieśni ludowe w opracowaniu Łucjana
Kamieńskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Władysława
Walentynowicza i Jana Michała Wieczorka.
Utwory te zabrzmią w
interpretacji uczniów klas
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wokalnych Bogny Forkiewicz i Marii Gasik z Państwowej Szkoły Muzycznej
II st. w Gdyni oraz duetu
wiolonczelowego.
Koncert odbędzie się
w sobotę 7 stycznia 2016
roku o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul.
Zamkowej 2 a (Pałac
Przebendowskich-Keyserlingków).
Wykonawcy: Blanka Błażejowska - sopran , Bogna
Forkiewicz - sopran, Magda

Jażdżewska - sopran, Małgorzata Kosznik - sopran, Sara
Muża - sopran, Monika Orent
- sopran, Adrianna Koss - sopran, Dominika Otczyk - sopran, Magdalena Puchowska
- sopran, Magdalena Wnuk
- sopran, Marcelina Winczewska - mezzosopran,
Marcin Kryża - tenor, Racibór Dzienisz - baryton, Justyna Witkowska - wiolonczela,
Zuzanna Musik - wiolonczela, Witosława Frankowska słowo o muzyce, fortepian.

i Sportu

12 stycznia w Gminnym Domu Kultury w
Lini odbędzie się coroczna impreza: VI Gala Kultury i Sportu.
Podczas imprezy, która
rozpocznie się o godzinie
18.30 zaplanowano występy
artystyczne, podziękowania
i wyróżnienia oraz wspólne
kolędowanie.
W programie jest także losowanie niespodzianek
wśród uczestników Gali.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Wejherowa
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8 oraz
przy ul. 12 Marca 195, w dniu 30 grudnia 2016 r. został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa,
przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz ZUK w
Wejherowie Sp. z o.o., obejmujący części działek nr: 116,
125/5, 191, 197 i 534/9 obr. 15, poł. przy ul. Wałowej oraz
544/5 obr. 15, poł. przy ul. Srebrny Potok; poł. przy ul.
Roszczynialskiego, 270 obr. 16, poł. przy ul. Sportowej.

redakcja@pulswejherowa.pl

5 stycznia 2017
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BOŻE NARODZENIE
Święta Rodzina, żłóbek, anioły, pastuszkowie i zwierzęta

Piękne szopki w wejherowskich kościołach
Dzieciątko w żłóbku, Matka Boża i święty Józef, pastuszkowie, Trzej Królowie, aniołowie i
wiele innych postaci zagościło na Boże Narodzenie w wejherowskich kościołach. Możemy tam
oglądać i podziwiać barwne dekoracje, zwierzęta, różne obiekty, w tym także ruchome. Jak
co roku zachwyca wszystkich wiernych najbardziej znana i podziwiana ruchoma szopka we
franciszkańskim kościele św. Anny, której tradycja sięga 70 lat. Inne świąteczne żłóbki również są piękne, co widać na naszych zdjęciach, ale o wiele lepiej można je zobaczyć podczas
wizyty w kościołach. Z pewnością podziękowania i słowa uznania należą się budowniczym
żłóbków w Wejherowie i całym powiecie wejherowskim. Nie szczędzili oni wysiłku i czasu,
abyśmy mogli jeszcze piękniej i zgodnie z tradycją przeżywać Boże Narodzenie.
Po prawej tradycyjny
żłóbek w kościele św.
Stanisława Kostki.
Poniżej naturalnych rozmiarów żłóbek w kościele św. Trójcy.

U góry: najstarszy i największy żłóbek w Wejherowie - w kościele św. Anny na
terenie klasztoru oo. Franciszkanów. Pierwsze zapiski o budowie tej szopki
pochodzą z 1946 roku. Co roku możemy tam oglądać inną inscenizację.
Poniżej szopka w kościele Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej, w której można dostrzec nietypowy element - kolorowy różaniec.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Powyżej fragment dużej, ruchomej szopki w kościele NMP Królowej Polski.

8

5 stycznia 2017

redakcja@pulswejherowa.pl

BOŻE NARODZENIE
Prawie pół tony żywności dla rodaków!

Dzieci, młodzież
i nauczyciele

Wejherowianie
pomagają

Koncert
kolęd

Wejherowianie nie zawiedli! Mieszkańcy naszego miasta i powiatu są wrażliwi na trudny los rodaków na Kresach, zwłaszcza
starszych osób zasłużonych w walce o wolną ojczyznę. W ramach
zbiórki żywności „Rodacy Bohaterom”, prowadzonej przed świętami, udało się zebrać około 500 kilogramów produktów oraz ponad 100 kartek z życzeniami świątecznymi i opłatkami. Wszystkie
dary pojechały do Polaków na Litwie, Ukrainie, w Białorusi.
- To niebywały sukces,
który pokazał nam wszystkim, że zależy nam na pomocy naszym rodakom z
Kresów, kombatantom AK
i ich najbliższym - mówi
Rozalia Mucha, koordynator zbiórki „Rodacy Bohaterom” w Wejherowie.
- Ofiarność Polaków, m.in.
wejherowian pokazuje koordynatorom w całym kraju i wolontariuszom i wam
drodzy darczyńcy, że projekt „Rodacy Bohaterom”
ma sens i napełnia nowymi siłami do działania
w następnym roku. Chcę
serdecznie
podziękować
wszystkim
darczyńcom,
osobom prywatnym i sto-

warzyszeniom, m.in. KS
Tytani Wejherowo oraz 18
Wojskowemu Oddziałowi
Gospodarczemu za okazaną ofiarność i pomoc. Dziekuję też Zespołowi Szkół nr
3 im. Martyrologii Piaśnicy
za współpracę i stworzenie
pięknych kartek świątecznych, a także pracownikom
Hotelu „Marmułowski” za
czas i pomoc oraz lokalnym
mediom za nagłośnienie
akcji. Dziękuję bardzo wolontariuszom za pomoc w
realizacji zbiórki.
Pierwsze paczki z Pomorza pojechały do naszych rodaków na Wileńszczyznie.
Paczki z Polski dotarły już na
Wołyń na Ukrainę. Relację

z pomorskich zbiórek można
śledzić na stronach pomorskiego koordynatora, stowarzyszenia Traugutt.org lub
na stronach Stowarzyszenia
Odra-Niemen - głównego organizatora akcji.
Przypomnijmy, że kolejna edycja akcji „Rodacy
Bohaterom” polega na bezpośredniej pomocy kombatantom AK, żyjącym na
Kresach. Dzięki zebranej
żywności świąteczne paczki zostały przekazane seniorom, borykającym się na
co dzień z trudną sytuacją
materialną, Często są to
osoby samotne i schorowane. Z pewnością potrzebują
naszej pamięci i wsparcia.

Koncert Świąteczny w
wykonaniu uczniów i nauczycieli ze szkół muzycznych YAMAHA odbędzie
się 14 stycznia 2017 r. w
kościele pw. św. Stanisława Kostki w Wejherowie o
godz. 15.30. Wstęp wolny.
Po raz pierwszy zorganizowano tak duży koncert
wszystkich uczniów szkoły.
Zaprezentuje się orkiestra gitarowa oraz zespoły wokalno-instrumentalne.
Po raz pierwszy również
wystąpi zespół złożony z samych nauczycieli.
W programie kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne
w opracowaniach na gitary
klasyczne, elektryczne, keyboardy, fortepian, flety poprzeczne i proste, śpiew.
Usłyszymy tradycyjne polskie kolędy, takie jak „Lulajże
Jezuniu”, „Mizerna cicha” czy
„Gdy śliczna Panna” oraz rozrywkowe utwory: „Jingle bells”
czy „Radość dzielenia”.

Wigilijny wieczór w PZG w Wejherowie

Rodzinna atmosfera i kolędowanie
Wigilijne spotkanie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Wejherowie odbyło sie kilka dni przed prawdziwą Wigilią Bożego Narodzenia. To spotkanie corocznie łączy osoby niesłyszące w piękną rodzinę.
Wigilijny wieczór zawsze
oczekiwany z entuzjazmem,
angażuje wiele osób w jego
przygotowanie. Tym razem
przebiegał w restauracji
„Trzy Korony”. Spotkanie
poprowadził Maciej Zagórowicz, instruktor koła
oraz Magdalena Węgrzynowska, tłumaczka języka
migowego.
Wśród gości był ksiądz
Zenon Pipka, duszpasterz
niesłyszących,
proboszcz
parafii pw. Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku.
Kapłan odczytał fragment

Ewangelii, przypomniał o
prawdzie narodzenia Jezusa w Betlejem oraz wzajemnej miłości Boga i bliźniego.
Następnie, po krótkiej modlitwie nastąpiła chwila
wzajemnych życzeń, które
płynęły z radością, uśmiechem i życzliwością.
Potem wszyscy zasiedli do pysznej wieczerzy,
na której nie zabrakło dań
regionalnych. Rozbrzmiewały polskie kolędy, panowała przyjemna rodzinna
atmosfera, aż trudno było
się rozstać.
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KULTURA
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza

Styczeń w Filharmonii
Za oknem zimne i szare styczniowe dni, a na największej i najlepszej wejherowskiej scenie jak zawsze będzie kolorowo i gorąco. Oto niektóre propozycje styczniowych imprez
kulturalnych w Filharmonii Kaszubskiej.
6 stycznia, godz. 19.00
REAKTYWACJA - WEJHEROWSKIE BETLEJEM
W święto Trzech Króli Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do wysłuchania
i śpiewania starych polskich
kolęd, które swój rodowód mają w XVIII wieku. Obok tradycyjnych domowych kolęd i
pastorałek, zaprezentowane
zostaną współczesne utwory inspirowane Bożym Narodzeniem. W koncercie wezmą
udział dzieci i młodzież ucząca się w Wejherowskim Centrum Kultury. Bilety: 12 zł
8 stycznia, godz. 11
Poranek
Muzyczny
BIG BAND I JAZZOWE
NIESPODZIANKI.
Najmłodsi widzowie wyruszą w
muzyczną podróż w świat
swingu i jazzu. Na scenie pojawi się prawdziwy Big Band
a wraz z nim takie instrumenty, jak trąbki, puzony, saksofony, perkusja. Bilety: 10 zł
12 stycznia, godz. 18.00
Finał Konkursu „MAŁE
TRÓJMIASTO KASZUBSKIE ŚPIEWA KOLĘDY I
PASTORAŁKI”. Zaprezentują się najlepsze chóry wyłonione podczas eliminacji.
Wstęp bezpłatny.
15 stycznia, godz. 12.30
25. FINAŁ WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. W programie
występy grup artystycznych
WCK, koncert zespołu Percepcja oraz aukcje gadżetów.
Wstęp bezpłatny

17 stycznia na scenie Filharmoniii Kaszubskiej Sonia
Bohosiewicz wcieli się w rolę Marylin Monroe

17 stycznia, godz. 19.00
Sonia Bohosiewicz - 10
SEKRETÓW
MARYLIN
MONROE. Aktorstwo to nie
jedyny talent Sonii Bohosiewicz. Artystka jest również
uzdolniona wokalnie. Z fascynacji gwiazdą i miłości do
śpiewania powstał niezwykły
koncert, recital, jakiego dotąd nie było. Bohosiewicz hipnotyzuje głosem, a jej występ
to nie tylko okazja do przyjrzenia się biografii Monroe,

ale i spotkanie dwóch wielkich osobowości. Bilety: 35 zł
uczniowski; 39 zł ulgowy; 49
zł normalny
19 stycznia, godz. 12.00
CZERWONY KAPTUREK Teatr Baj Pomorski
z Torunia. Ta znana bajka zostanie zaprezentowana w nietradycyjny sposób.
Widzowie dowiedzą się czy
przyjemnie jest, zostać połkniętym przez wilka i siedzieć długo w jego brzuchu,

gdzie ciemno i brak telewizora? Przedstawienie pełne jest
zabawnych sytuacji, gagów i
skeczy. Bilety: 15 zł ulgowy;
19 zł normalny
23 stycznia, godz. 19.00
HISTORIA
FILOZOFII PO GÓRALSKU Teatr
Miejski z Gdyni. Adaptacja
bestsellerowej pozycji książkowej „Historia filozofii po
góralsku” autorstwa ks. Józefa Tischnera. Błyskotliwa,
inteligentna i skrząca się
charakterystycznym dowcipem opowieść o filozofii, filozofach, a co najważniejsze
- o życiu po prostu. Góralska
muzyka na żywo, zabawa i
wzruszenie gwarantowane.
Bilety: 29 zł uczniowski; 34
zł ulgowy; 39 zł normalny
25 stycznia, godz. 11.00
KOZIOŁEK MATOŁEK
Teatr Buratino z Bydgoszczy. Teatralna wersja
znanej opowieści Kornela
Makuszyńskiego. Wędrujący
po świecie Koziołeczek przeżywa niezwykłe przygody.
Bilety: 15 zł ulgowy; 19 zł
normalny
28 stycznia, godz. 19.00
JAN KONOP BIG BAND I
MICHAŁ KUCZYŃSKI
Nieśmiertelne przeboje z
imponującego dorobku muzycznego Franka Sinatry
wykona Michał Kuczyński,
finalista programu Must Be
The Music. Towarzyszyć mu
będzie Jan Konop Big Band.
Bilety: 39 zł uczniowski; 49 zł
ulgowy; 59 zł normalny.

Podczas ferii

Warsztaty
zimowe
Uczestnicy warsztatów zimowych, które odbędą się podczas tegorocznych ferii w
WCK, będą mogli poznać tajniki tworzenia
autoportretu, mozaiki, audiobooka, rekwizytów cyrkowych i czekolady.
W ofercie Wejherowskiego Centrum Kultury nie zabraknie również zajęć tanecznych, cyrkowych, teatralnych,
muzycznych i plastycznych. Wszystko to zaplanowano w
dniach od 16 do 27 stycznia 2017 r.
Poszczególne zajęcia zorganizowano z myślą o dzieciach
w wieku od 6 do 9 lat, dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat
oraz dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, a także
dla dzieci od 6 do 10 lat.
Zapisy na zajęcia rozpoczęły się 4 stycznia. Bilet na zajęcia kosztuje 10 zł, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły na stronie internetowej:
www.wck.org.pl

W kościele na Rybackiej

Koncert kolęd
i pastorałek
Tradycyjne kolędy i pastorałki w wykonaniu znanych wejherowskich chórów oraz
zespołów z powiatu wejherowskiego usłyszymy w niedzielne popołudnie, 15 stycznia.
Miejscem corocznego koncertu, organizowanego przez
Wejherowskie Centrum Kultury będzie tym razem kościół
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Rybackiej w Wejherowie.
Podczas koncertu będzie można usłyszeć najpiękniejsze
utwory z bogatego katalogu polskich kolęd. Wykonają je chóry z Wejherowa i okolic.
Początek koncertu o godz. 16.00. Wstęp wolny.

Warto pójść do kina: Łotr 1. Gwiezdne Wojny – Historie
Pierwszy filmowy Spin-Off Gwiezdnych Wojen trafił do kin a ja
mam okazję go wreszcie zrecenzować.
Łotr 1. Gwiezdne Wojny – Historie został wyreżyserowany
przez Garetha Edwardsa (Godzilla, Strefa X) i napisany przez
Chrisa Weitza (Był sobie chłopiec, Kopciuszek) i Tony’ego Gilroya (Adwokat Diabła, Trylogia Bourne’a).
Film jest osadzony między III a IV Epizodem Gwiezdnych Wojen
i opowiada o grupie Rebeliantów, których zadaniem jest wykradnięcie planów pierwszej Gwiazdy Śmierci i zniszczenie jej.
Film czerpie głównie z kina wojennego i to widać, paleta barw
jest dość przyciemniona, sam film jest bardziej poważny, brutalniejszy, chociaż nie brakuje w nim lżejszych akcentów, które rozładowują atmosferę.
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Bohaterowie są dobrze nakreśleni i w prawie każdy z nich jest
ciekawy, problem tkwi w tym że nie ma wiele czasu na rozbudowanie i rozwinięcie każdego z nich, każdy z nich jest inny i ma
swoją rolę w filmie, ale mimo to brakuje to trochę takiego rozwoju. Być może nadrobią to jakieś książki lub komiksy, które wejdą
w skład nowego kanonu.
Efekty specjalne stoją nawet na wyższym poziomie niż w Przebudzeniu Mocy, mamy wielką bitwę Flót Rebelii i Imperium pod
koniec filmu która pod względem widowiskowości i skali bije
na głowę atak na bazę Starkiller z Przebudzenia, a także sporo
efektów praktycznych, faktycznie wybudowanych lokacji i masę poprzebieranych lub ucharakteryzowanych statystów – za to
należy się ogromny plus.

Na minus efektów można zaliczyć jednak użycie ich w celu zaprezentowania pewnych postaci na przykład: Wielkiego Moffa
Tarkina (bowiem grający go w Nowei Nadziei Peter Cushing nie
żyje już od lat) i jeszcze innej postaci, o której nie powiem żeby
nie spoilerować.
Myzyka to typowo gwiezdno-wojenna symfonia ,jednak żaden utwór specjalnie w pamięć nie zapada, tak jak np.: Duel of
Fates z Mroczego Widma czy Rey Theme z Przebudzenia Mocy.
Podsumowując: Łotr 1 to film naprawdę dobry film, z udanymi postaciami, scenami akcji które bawią i gwiezdno-wojennym
(z naciskiem na wojennym) klimatem, który powiedzmy sobie
szczerze cieżko dzisiaj odtworzyć.
			
Polecam, Dorian Rathenow
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EDUKACJA
Fizyka atomowa i jądrowa

Nowa pracownia
w „Elektryku”
W wejherowskim „Elektryku” otwarto pracownię fizyki atomowej i jądrowej. Pieniądze na sfinansowanie tej ciekawej inicjatywy
pozyskało Starostwo Powiatowe aplikując do PGE EJ 1, spółki odpowiedzialnej za realizację projektu polskiej elektrowni jądrowej.
Uruchomienie pracowni jest pierwszym krokiem do stworzenia w
tej szkole powiatowego ośrodka wspierania rozwoju zawodowego
przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Dotacja w wysokości 75
tys. zł została przeznaczona
na zakup wysoko wyspecjalizowanego sprzętu do prowadzenia zajęć, przybliżających
uczniom podstawy fizyczne
energetyki jądrowej. Szkolna pracownia wzbogaciła się
o 6 stanowisk badawczych
z fizyki atomowej i jądrowej. Dzięki nim uczniowie
oraz mieszkańcy powiatu
wejherowskiego będą mogli
sprawdzić np. na czym polega zjawisko fotoelektryczne,
jak działają liczniki promieniotwórczości oraz obserwować widma atomowe.
Wykład
inaugurujący
zajęcia w pracowni nt. „Historia badań nad promieniotwórczością” wygłosił prof.
Bogusław Pranszke z
Akademii Morskiej w Gdyni.
Zajęcia rozszerzające zagadnienia fizyki jądrowej i zaję-

Stypendia marszałka pomorskiego

Wyróżnieni uczniowie
cia otwarte dla mieszkańców
powiatu oraz międzyszkolny
powiatowy konkurs wiedzy o
energetyce jądrowej będą realizowane w 2017 roku.
Drugim etapem projektu
ma być utworzenie multimedialnej pracowni energetyki

Różewicz tematem konkursu

jądrowej i dalej - pracowni
automatyki i termodynamiki
stosowanej. Te działania mają na celu ukazanie lokalnej
społeczności, że energetyka
jądrowa to bezpieczny i ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej.

Sukces licealistek
Sukcesem zakończyły się zmagania uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla
Jana III Sobieskiego: Agaty Wickiej i Justyny
Baranowskiej, które zajęły ex aequo II miejsce na IX Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym „Różewicz w oczach młodych
Pomorzan”.
Na tym samym wojewódzkim konkursie uczennica I LO
Kinga Kielińska zajęła III miejsce w kategorii literackiej.
Konkurs powołany do życia przez polonistkę Krystynę Bieniewską odbył się w grudniu w Zespole Szkół nr 1 Sopocie.
Radość z sukcesu licealistek z Wejherowa jest tym większa,
że konkurowały one z 26 bardzo dobrymi recytatorami i
interpretatorami poezji Różewicza z całego województwa
pomorskiego.
Uroczystość rozdania nagród będzie miała miejsce w
styczniu 2017 r.
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Uczennice Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie (na zdjęciu
powyżej) znalazły się wśród młodzieży wyróżnionej przez marszałka województwa pomorskiego. Jednak największa grupa stypendystów marszałka to reprezentanci szkół w Luzinie.
W grudniu 2016 r. marszałek Mieczysław Struk
wręczył stypendia ponad 800
uczniom, życząc im dalszych
sukcesów edukacyjnych oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Wśród nagrodzonych za
ubiegłoroczne osiągnięcia w
nauce znalazły się uczennice Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie:
Urszula Bieszk, Angelika
Górska, Maria Hadam,
Dominika Raether, Wiktoria Semerling, Martyna
Semerlingk, Laura Spindler i Agata Syska.
Wyróżnione dziewczyny
ucieszyły się bardzo, że zauważono i doceniono ich ciężką pracę, że młodzież ze szkół
wiejskich może konkurować
z najlepszymi gimnazjami z
województwa pomorskiego
i w końcu, że marzenia się
spełniają. Nie ulega wątpliwości że to również zasługa
rodziców i nauczycieli.
Stypendium Marszałka
Województwa Pomorskiego
przyznano w ramach pro-

gramu pomocy stypendialnej współfinansowanej ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lara 2014-2020.
Wyróżniono
młodzież
uzdolnioną, zwłaszcza z
przedmiotów matematycznych, fizycznych, przyrodniczych, informatycznych.
Komisja
stypendialna
marszałka województwa pomorskiego przyznała comiesięczne stypendia naukowe
13 uczniom Szkoły Podstawowej w Luzinie oraz
10 uczniom Gimnazjum
Publicznego w Luzinie,
a także absolwentom tego
gimnazjum. Podczas wręczania stypendiów w Gdańsku
gminę Luzino reprezentowało najwięcej stypendystów z
całego województwa.

Stypendium
otrzymali następujący uczniowie i
absolwenci z Luzina: Aleksandra Sułek, Ewelina
Socha, Monika Rajko,
Magdalena Richert, Magdalena Sielaff, Mateusz
Bork, Natalia Szturgulewska, Alicja Szmuda,
Agata Kankowska, Filip
Wroński,
Maksymilian
Meyer, Szymon Wicon,
Daria Tederko, Izabela
Mutke, Anna Szulc, Agata Gelinska, Agata Sikorra, Agnieszka Hewelt,
Marta Magulska, Julia
Patelczyk, Sandra Noculak, Dawid Ptach, Aneta Landowska, Patrycja
Richert, Radosław Gryczewski, Marta Jaros,
Jan Ossowski, Szymon
Skiba, Michał Meyer i
Agnieszka Sikorra.

Uroczysta Gala wręczenia stypendiów odbyła się 14
grudnia 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Podczas gali podziękowano rodzicom i szkołom za
ich staranne przygotowanie, wybitne osiągnięcia i wyniki
w nauce na miarę średniej 6.0.
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POWIAT
Edukacja poprzez zabawę w Luzinie

Ciekawe eksperymenty
Opiekunowie, którym leży na sercu wszechstronny rozwój dzieci, mogą wspierać ich
edukację także poza murami szkoły, co pozwala poznawać świat w niebanalny sposób. O
uczeniu się jako niezwykłej przygodzie myślą rodzice z Luzina, którzy założyli Stowarzyszenie Twórczej Aktywności Rodzin „Fistaszki” i zorganizowali ciekawe zajęcia.
Obok cyklicznych spotkań początkowo mam i ich
maluszków, a także zaangażowanych ojców, grupa
podjęła współpracę z firmą
Smart-Lab, której celem jest
popularyzacja nauk przyrodniczych poprzez eksperymenty. 20-osobowa grupa
dzieci w wieku od 2,5 do 10
lat raz w miesiącu (od września 2016 r.) spotyka się z
naukowcami w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.
- Gdyby nie otwartość
i zamiłowanie do wiedzy
pracowników
biblioteki,
zwłaszcza dyrektor Marii
Krośnickiej, nasz pomysł
nie mógłby być zrealizowany - mówi jedna z mam. Podczas grudniowych zajęć
gościliśmy w Luzinie Mobilną Mydlaną Manufakturę z
Centrum Edukacji Smart_
Lab. Uczestnicy zajęć mogli
zapoznać się z dawną sztuką
mydlarską i własnoręcznie
zrobić mydełko metodą stapiania i wylewania. Dzieci
wyprodukowały mydła o różnych kształtach, zapachach
oraz właściwościach. Młodzi

Kolorowe wnętrze filii Biblioteki Gminnej w Brzeźnie.

Brzeźno Lęborskie

Nowa biblioteka
Przed świętami Bożego Narodzenia w
Brzeźnie Lęborskim (gmina Łęczyce) uroczyście otwarto nową siedzibę filii Biblioteki Gminnej z czytelnią i sceną. Placówka
mieści się w rozbudowanej części Szkoły
Podstawowej.

naukowcy zapakowali swoje
wyroby w ozdobny papier, a
potem podarowali bliskim
jako świąteczne prezenty.
To nie koniec przygody z
eksperymentowaniem. Kolejne pomysły dotyczą m.in.
ciekawego projektu „Gdańskie lwiątka” - wspólnego
zwiedzania najciekawszych
zakątków nie tylko Gdańska, ale i całych Kaszub.
AKS.

Dla strażaków z Kniewa

Wóz ratowniczo-gaśniczy

W lipcu 2014 roku Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach rozpoczęła działania mające na celu rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim o pomieszczenia
umożliwiające rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Brzeźno Lęborskie. GIKiB przystąpiła do konkursu otwartego programu „Rozwój infrastruktury kultury
- Priorytet 3 - Infrastruktura domów kultury”, dzięki czemu
pozyskała dotację, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zadanie pod nazwą „Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz z
zakupem wyposażenia” było realizowane w cyklu dwuletnim
(w latach 2015-2016. Wartość dotacji wyniosła ponad 265
tys. zł przy całkowitych kosztach inwestycji ponad 714 tys.
zł. Wykonawcą rozbudowy szkoły było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ROM-BUD” Roman Pieper z Lęborka.
Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2015 roku,
a rok później uzyskano pozwolenie na użytkowanie gotowej
już biblioteki gminnej wraz z czytelnią. Potem przyszedł czas
na wyposażenie placówki.
Podczas uroczystego otwarcia z udziałem wójta Gminy
Łęczyce Piotra Wittbrodta, dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Brzeźnie Lęborskim zaprezentowały jasełka.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniewie wzbogaciła się o nowy wóz ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Ziegler 1124 AF. Samochód zastąpił wysłużonego Stara 244, który niemal po 20 latach służby
w Kniewie przeszedł na zasłużoną emeryturę.
- Spełniły się marzenia strażaków o posiadaniu nowoczesnego
wozu bojowego - mówi prezes OSP Kniewo Piotr Syrocki. - Samochód ten jest efektem kilkuletnich starań naszych członków.
Cieszę się, że nasz cel udało się zrealizować i dziękuję wszystkim,
którzy się do tego przyczynili.
Wóz wyposażony jest m.in. w kompozytowy zbiornik wodny o
pojemności 2500 l, dwustopniową autopompę firmy Ziegler z linią szybkiego natarcia, a także wysuwany pneumatycznie maszt
oświetleniowy typu LED, zasilany z instalacji samochodu.
Środki finansowe na zakup samochodu pochodziły z budżetu
Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Wejherowo, ale swoje cegiełki dołożyły również Nadleśnictwa: Wejherowo oraz Strzebielino.
- Dziękujemy wszystkim, dzięki którym zakup wozu był możliwy. Nowy samochód to narzędzie walki z żywiołem i zarazem nasz
wspólny sukces, co widać gołym okiem - mówi naczelnik OSP Kniewo, Grzegorz Maszota. 		
Michalina Rumpca

W uroczystym otwarciu biblioteki w Brzeźnie uczestniczył wójt Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt (pierwszy z
lewej). Oprawa grudniowej imprezy była świąteczna.
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani

Piłka halowa

Zwycięstwo u siebie, Wejherowska liga
porażka w Gdańsku po raz 41.
W ostatnich w 2016 roku pojedynkach Tytanom wiodło się różnie. Na własnym parkiecie
wejherowscy szcypiorniści pokonali AZS Bydgoszcz 35:27, ale mecz z Wybrzeżem II w Gdańsku przegrali 23:24.

W grudniu ub. roku zakończyły się rozgrywki
41 edycji Wejherowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Startowały w nich 23 drużyny z Wejherowa
i okolic. Nagrody dla najlepszych zawodników
ufundował Prezydent Miasta Wejherowa.

Jadąc do Gdańska wejherowianie liczyli na dobry mecz i
wynik, tym bardziej, że tydzień wcześniej, grając na bardzo
przyzwoitym poziomie pokonali zdecydowanie AZS.
Jednak gdańszczanie z Wybrzeża II nie pozwolili Tytanom
na wiele i spokojnie prowadzili od początku meczu dwoma,
trzema bramkami. W końcówce nasi zawodnicy mogli pokusić
się o wyrównanie, ale spudłowali karnego i stracili bramkę.
Tytani zajmują dziewiątą lokatę w tabeli II ligi, a na parkiety wrócą 11 lutego, kiedy zagrają w Toruniu z AZS UMK.

Zawody rozegrano w sali ZSP nr 3 w Wejherowie w dwóch
grupach wiekowych: oldboje i seniorzy.
W kategorii oldbojów (zawodnicy 35.letni i starsi) zwyciężyła drużyna Europolu Bolszewo, która w finale pokonała
1:0 Sychowiankę Sychowo, a bramkę zdobył Marcin Piekut.
Europol: Remigiusz Cholka, Piotr Zadrowski, Adam Krause,
Dariusz Barański, Witold Cirocki i Marcin Piekut.
Sychowianka: Krystian Mudlaf, Adam Spigarski, Sylwester
Krauze, Remigiusz Sarbak, Grzegorz Płotka, Adam Korzeniowski.
W spotkaniu o III miejsce Prosport Wejherowo pokonał
2:0 Nordikę Wejherowo .
Nagrody indywidualne otrzymali: Jarosław Sobczak (Nordika) - najlepszy zawodnik, Wojciech Pionk (Prosport) - najlepszy bramkarz i Ryszard Westphal (Borhyd) - najstarszy
zawodnik ligi.
Wśród seniorów zwyciężyła wejherowska Nordika, która
pokonała 5:1 Pajace Wejherowo. Bramki - zdobyli: Sebastian
Fajdek - 4, Krzysztof Szczygieł oraz Kacper Motycki.
Nordika: Adam Reclaw, Jarosław Sobczak, Krystian Sobczak, Sylwester Krause, Krzysztof Szczygieł, Sebastian Fajtek
(najlepszy zawodnik ligi).
Pajace: Krzysztof Świątek (najlepszy bramkarz ligi), Remigiusz Frankowski, Kacper Motycki, Jakub Frankowski, Łukasz Jost, Sylwester Świątek, Szymon Nowak, Adrian Siejk.
Trzecie miejsce zajął Markisol Wejherowo, ktory pokonał
2:0 Niezniszczalnych Wejherowo.
Zawody zorganizowało Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
L.L.

Stare zdjęcia na wystawie w Luzinie
Na Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT w Luzinie
otwarto wystawę pamiątkowych zdjęć, przedstawiających
historię luzińskiego sportu. Wystawę zorganizowano z
okazji 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. Prawdziwym hitem jest fotografia LZS Luzino z 1946 roku!
Ciekawe fotografie przekazali na wystawę działacze sportowi: Zbigniew Tobias, Zygmunt Ziemann, Kazimierz Klas,
Stanisław Geliński, Urszula Kryża, Roman Klinkosz, Bobrowski Franciszek, Zygmunt Brzeziński. KTS-K GOSRiT Luzino od
2009 roku jest członkiem LZS.
- Serdecznie zachęcamy do przekazywania nam kolejnych
pamiątek sportowych, dla których chcielibyśmy utworzyć
stałą ekspozycję z okazji przypadającego w 2017 roku 10-lecia luzińskiej hali - mówi Piotr Klecha, dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
OGŁOSZENIE
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Sukces tenisistek
W Otwartych Mistrzostwach Rumi w Tenisie
Stołowym tenisistki KTS-K GOSRiT Luzino, siostry Magda Płotka i Katarzyna Płotka czterokrotnie stanęły na podium.
W kategorii open kobiet mistrzynią Rumi została Katarzyna Płotka, natomiast Magda zajęła trzecie miejsce. W
kategorii szkół gimnazjalnych bez podziału na płeć wygrała
Magda Płotka. Oprócz tego trzecie miejsce w kategorii juniorów i juniorek wywalczyła Kasia Płotka.

ISS START na podium
Reprezentacja ISS „Start Wejherowo zajęła
trzecie miejsce w międzynarodowym turnieju
boccia w Konopiskach koło Częstochowy.

Turniej w grupie integracja zgromadził 32 drużyny z
Polski, Rosji, Słowacji, Chorwacji. Rozegrano także konkurencje indywidualne. Reprezentacja ISS „Start” Wejherowo
wystąpiła w składzie: Stanisław Gieryk, Franciszek Kuźmiński, Maria Wolska-Gieryk zajęła trzecie miejsce za drużyną z Chorwacji i z Sosnowca.

Klub Maximus zaprasza
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Sobieskiego 344 w Wejherowie można zapisać się do Wejherowskiej Sekcji Kick-Boxingu Klubu „MAXIMUS”.

Odbywają się tam zajęcia dla dzieci (bezpłatne - ogólnorozwojowe z technikami kick-boxingu, judo i samoobrony) oraz dla młodzieży i dorosłych (grupa początkująca i zawodnicza). Szkolenie i
zajęcia dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Wejherowa.
Trenerem klubu jest Piotr Kohnke absolwent AWF, trener Reprezentacji Polski w Kick- Boxingu w latach 2012-2013, 1 DAN, zdobywca wielu medali i nagród na zawodach.
Więcej informacji: www.ksmaximus.pl lub tel. 501 191 908.
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KULTURA I OGŁOSZENIA
„Majkowscy” po konserwacji

Zbiory wróciły do Muzeum
Zgodnie z planem, 15 grudnia 2016 r. do Muzeum Pismiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej powróciły zbiory po konserwacji
przeprowadzonej w ramach projektu pn. „Konserwacja rysunków,
negatywów i diapozytywów z kolekcji rodowej Franciszki i Aleksandra Majkowskich”.
Prace konserwatorskie
trwały od maja 2016 roku.
Udało się przeprowadzić
prace restauratorskie łącznie dla 450 obiektów: rysunków i szablonów na haft
oraz negatywów szklanych i
celuloidowych.
Konserwację przeprowadziła specjalistyczna firma
Renova-Art ze Szczecina
reprezentowana przez Justynę Wdowiak, a prace
nadzorował pod względem
merytorycznym i technologicznym dyplomowany konserwator skóry i papieru
Jarosław Sianko - kierownik pracowni konserwacji
Archiwum
Państwowego
w Gdańsku, będący także
przewodniczącym komisji,
która przyjmowała zbiory
po konserwacji. Kustosze
wejherowskiego
muzeum:
Benita Grzenkowicz-Ropela i Maciej Kurpiewski
potwierdzili profesjonalne i
zgodne z założeniami wykonanie prac restauratorskich.
OGŁOSZENIE

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.

Zbiory zostaną udostępnione
zwiedzającym w tym roku, a
okazją do tego będzie wystawa przygotowywana z okazji
50-tej rocznicy śmierci Franciszki Majkowskiej.
Projekt „Konserwacja rysunków, negatywów i diapozytywów z kolekcji rodowej
Franciszki i Aleksandra Majkowskich” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu:
Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, Samorządu Powiatu Wejherowskiego,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Zarząd Główny
Gdańsk, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Oddział
Wejherowo oraz środków
własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Koszt realizacji zadania to
62 tys. zł. Dotacja MKiDN
wyniosła 45 tys. zł.

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

Zawsze szybko, tanio, na czas!

GRYF - TAXI Wejherowo
(58) 6 - 727 - 727
www.gryftaxi.pl

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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BEZPIECZEŃSTWO
Służby mundurowe w Sylwestra

REKLAMA

Niebezpieczne drzewo i petardy
Służby strzegące porządku i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu w Sylwestra i noc sylwestrową pracowały jak zawsze. Na szczęście dyżury na przełomie starego i
nowego roku okazały się spokojne, chociaż nie bezczynne.
31 grudnia strażacy mieli trochę pracy przy usuwaniu wielkiego kasztanowca,
rosnącego na pl. Jana Pawła II w Wejherowie. Drzewo
przechyliło się niebezpiecznie i oparło o krzyż. Czasowo strażacy zdemontowali
również krzyż. Prace zabezpieczali strażnicy miejscy.

Tego dnia strażacy gasili
cztery pożary śmietników i
oddymiali balkony. W Nowy
Rok wieczorem Straż Pożarna gasiła pożar pustostanów
przy ul. Klasztornej.
Wejherowscy policjanci
interweniowali w Sylwestra
ponad 80 razy, głównie z
powodów nieostrożnego ob-

Z POLICJI
Uprawiał konopie

chodzenia się z materiałami
pirotechnicznymi. Interwencje stały się częstsze dopiero
w późnych godzinach nocnych i głównie dotyczyły wezwań do mieszkań i domów.
W miarę spokojnie sylwestrowa noc minęła w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Pacjenci trafiali tam z drob-

nymi urazami związanymi
z nieumiejętnym obchodzeniem się petardami.
Na
drogach
powiatu
wejherowskiego
policjanci zatrzymali nietrzeźwego
kierowcę i rowerzystę oraz
kierującego pojazdem, pomimo cofniętych uprawnień.

STRAŻ MIEJSKA

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 19-latka, który
uprawiał konopie indyjskie. W trakcie przeszukania jego domu policjanci ujawnili pomieszczenie, w którym
znajdowało się 65 krzewów. Wszystkie rośliny zostały zabezpieczone do dalszych badań.
Policjanci w innych pomieszczeniach domu natrafili na
dokumenty, które należały do innej osoby i pochodziły z
kradzieży. Funkcjonariusze sprawdzili sprawę kradzieży
dokumentów i okazało się, że do tego przestępstwa doszło kilka miesięcy wcześniej, w marcu i wrześniu.
Mundurowi udowodnili 19-latkowi łącznie dwie kradzieże mienia. Za kradzież mienia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, za uprawę konopi
innych niż włókniste do lat 3.

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się

9 stycznia

a kolejny 23 stycznia 2017 roku.

Kurs samoobrony

Straż Miejska zakończyła kolejny kurs samoobrony dla
kobiet. Zajęcia jak zwykle prowadził instruktor samoobrony i strażnik Rafał Karcz, a kurs z pomocy przedmedycznej
Tomasz Groth, ratownik i radny miejski.
Podczas spotkania w ratuszu odbyło uroczyste zakończenie kursu, podczas którego certyfikaty wręczyli uczestniczkom prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i
komendant SM Zenon Hinca. Zajęcia ukończyło 25 pań.
Już 9 stycznia ruszy kolejna edycja bezpłatnego kursu
samoobrony, organizowanego przez Urząd Miasta oraz
Straż Miejską. W ciągu 5 dni od ogłoszenia naboru, na kurs
zapisało się 50 pań, więc zapisy już zakończono.
W programie zajęć będą m.in. wyswobodzenie się z
uchwytów, obchwytów, duszeń, itp.
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Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o.

prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica
z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym
przy ulicy Św. Anny.
Zapraszamy
do zapoznania się
z projektem
w siedzibie spółki
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