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Ukazuje się od 2011 roku

Zimą lodowisko, 
latem boisko

Wielofunkcyjny obiekt sportowy będzie służył uczniom i miesz-
kańcom Wejherowa przez cały rok. Zadaszenie chroni  łyżwiarzy 
przed deszczem i śniegiem oraz obniża zapotrzebowanie na moc 
chłodniczą. Wiosną, latem i jesienią będzie to hala sportowa z 
boiskiem do gry w koszykówkę i siatkówkę.            Str. 2

Nowe zadaszone lodowisko przy Zespole Szkół nr 3 
w Wejherowie jest już czynne. Jednak ten obiekt ofe-
ruje o wiele więcej, niż tylko ślizgawkę pod dachem. 

gospodynie rywalizowały
Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie (na zdjęciu powyżej) zwyciężyło w Powiatowym Turnieju Kół 

Gospodyń Wiejskich w Wejherowie. W auli I Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbyła się 
rywalizacja, połączona z zabawą i integracją. Wszystko znakomicie się udało, a panie z powiatu wejherow-
skiego udowodniły po raz kolejny, jak bardzo są utalentowane, energiczne, aktywne i pracowite.  Str. 7

Verba sacra 
po raz 14.

Niezastąpiona Danuta Stenka czytała w Wejhe-
rowie biblijną Księgę Koheleta, oczywiście w języku 
kaszubskim. To ważne wydarzenie artystyczno-reli-
gijne przyciagnęło do wejherowskiego kościoła Trójcy 
Świętej (Kolegiaty) licznych słuchaczy.              Str. 3

Dzięki podpisanym w Urzędzie Marszałkowskim 
umowom, w ciągu najbliższych dwóch lat pomoc w za-
kresie aktywizacji społeczno-zawodowej otrzyma 298 
mieszkańców powiatu wejherowskiego, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Wartość projektów wynosi prawie 4,5 mln zł.
      Str. 6

pieniądze na 
aktywizację

w sobotę 11 lute-
go z okazji   Świato-
wego Dnia Chorego 
w sanktuarium pasyj-
no-Maryjnym w wej-
herowie odbędzie się 
uroczysta msza św. i 
inne uroczystości.

Charytatywną  ak-
cję na rzecz hospi-
cjum z tej okazji zor-
ganizowała Miejska 
Biblioteka w wejhe-
rowie.                      str. 5
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Czytaj nas również
w internecie:  www.pulswejherowa.pl

ogrody, okna, balkony

Dekoracje 
nagrodzone

powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy przy Zs nr 3

Nie tylko ślizgawka
Przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie otwarto zadaszone nowoczesne lodowisko, które 

wiosną, latem czy jesienią zamieni się w boisko. Nowy wielofunkcyjny obiekt sportowy 
będzie służył uczniom i mieszkańcom Wejherowa przez cały rok.

Drewniana konstrukcja 
dachu opiera się na żelbeto-
nowej konstrukcji, a lekkie 
boczne  ściany można pod-
nosić jak żaluzje. Przy po-
mocy pilota można również 
opuszczać tablice do gry w 
koszykówkę. Obiekt jest wy-
posażony w słupki z siatką 
do gry w siatkówkę, ponad 
200 plastikowych siedzisk, 
oświetlenie, piorunochrony i 
odwodnienie lodowiska.

Inwestycja kosztowała po-
nad 2 mln złotych, w tymdofi-
nansowanie w wysokości ok. 
500 tys. zł, które miasto zdo-
było  z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej Infra-
struktury Sportowej.

- Dzięki zadaszeniu na-
pewno zmniejszą się koszty 
eksploatacji lodowiska oraz 
wydłuży okres jego eks-
ploatacji - podkreśla Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, a 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt wyraził nadzie-
ję, że ten obiekt będzie się 
cieszył dużym zaintereso-
waniem mieszkańców.

Dyrektor Zespołu Szkół 
nr 3 Danuta Czernew-
ska informuje, że w godz. 
9.00-15.00 z lodowiska będą 
korzystali uczniowie wej-
herowskich szkół. Po godz. 
16.00 lodowisko jest czynne 
- za opłatą - dla miłośników 
łyżew. Można je wypożyczyć 
na miejscu, obok ślizgawki.

                                AK.

Komisja oceniając zgłoszone dekoracje wzięła pod uwagę 
m.in. takie kryteria jak samodzielność wykonania ozdób i 
rekwizytów, nakład pracy, niepowtarzalność ekspozycji, wi-
doczność ze strony ulicy i od strony sąsiadów oraz ogólny 
wyraz estetyczny.

W kategorii ogrodów przy domach jedno- i wielorodzin-
nych pierwsze miejsce zdobył Jan Myszka (ul. Sędzickiego), 
drugie - Zbigniew Wolanin (ul. Wczasowa), a trzecie - Ry-
szard Muński (ul. ks. P. Skargi). Wyróżnienie otrzymała 
Gizela Braszka (ul. Wczasowa).

W kategorii okien i balkonów w domach jedno- i wieloro-
dzinnych pierwsze miejsce zdobył Marek Miotke (ul. Sobie-
skiego), drugie - Elżbieta i Jan Cichoccy (os. Kaszubskie), 
a trzecie - Barbara i Piotr Gołębiewscy (ul. Ofiar Pia-
śnicy). Wyróżnienie specjalne otrzymała Małgorzata Zie-
mińska (ul. Sobieskiego), a pozostałe wyróżnienia:  Aniela 
Bartnicka (os. Kaszubskie),  Piotr Kotłowski (ul. Przemy-
słowa) i Henryk Groth (ul. Niska).

Prezydent Krzysztof Hildebrandt pogratulował i po-
dziękował laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu 
za osobiste zaangażowanie i pomoc w świątecznym dekoro-
waniu miasta. Dzięki temu w okresie Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku w Wejherowie jest bajkowo, a w dodatku pa-
nuje tu wyjątkowy klimat, co zauważają przyjeżdżający do 
miasta goście, a także internauci.  

  W skład komisji, która oceniała dekoracje świąteczne 
ogrodów przydomowych, okien i balkonów wchodzili: Teresa 
Patsidis (przewodnicząca), Tacjanna Bielawa, Justyna Ant-
czak, Antonina Łuczyńska, Stanisław Brzozowski, Leszek 
Miś i Jarosław Cejrowski.

W ratuszu wręczono nagrody laureatom 
XIV „Konkursu na najbardziej atrakcyj-
ną dekorację świąteczną balkonu, okna 
lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”. 
Nagrody i wyróżnienia z rąk prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta otrzymali miesz-
kańcy, którzy pięknie udekorowali swoje 
domy, ogrody, okna lub balkony w okresie 
świąteczno-noworocznym.

Miasto otrzyma w nagrodę 
energooszczędny sprzęt AGD 
o wartości 10 tys. zł, który, tak 
jak poprzednio, przekaże wy-
branej placówce.

 Akcja „Świeć się z Ener-
gą” to ogólnopolska zimowa 
zabawa organizowana przez 
Grupę Energa, w której wy-
bierane są najpiękniej oświe-
tlone miasta w Polsce. 

- Drugie z rzędu zwycięstwo 
w pierwszym etapie plebiscy-
tu to dla naszego miasta du-

wejherowo po raz kolejny okazało się najpiękniej oświetlonym w okresie bożona-
rodzeniowym miastem na pomorzu. w Viii edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Świeć 
się z energą”, na etapie wojewódzkim wejherowo otrzymało najwięcej głosów inter-
nautów i znalazło się w gronie 16 finalistów.

wejherowo zwycięża w regionie

Najlepiej oświetlone

że wyróżnienie i satysfakcja z 
uznania, jakim obdarzyli nas 
internauci - mówi krzysztof 
hildebrandt, prezydent mia-
sta Wejherowa. - Od wielu lat 
podejmujemy wiele działań w 
celu uatrakcyjnienia wizerunku 

miasta w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. 
Cieszy nas, że przygotowy-
wane przez miasto dekoracje 
świetlne na ulicach podobają 
się mieszkańcom i gościom, a 
także internautom. 

Do tegorocznego finału awansowały: Wejherowo, Legnica, 
Inowrocław, Zamość, Gorzów Wielkopolski, Rzgów, Bobowa, Ra-
dom, Nysa, Stalowa Wola, Łomża, , Częstochowa, Starachowice, 
Braniewo, Kalisz i Połczyn-Zdrój. Głosowanie na tym etapie już 
się zakończyło, a zwycięskie miasto poznamy 10 lutego 2017 r.

Miejski Zakład komuni-
kacji wejherowo sp. z o.o.  
z końcem stycznia br. wpro-
wadził korektę rozkładu jaz-
dy linii autobusu nr 7. 

Kurs z pętli Wejherowo Ce-
gielnia o godz 15:24, wykony-
wany w dni powszednie przez 
cały rok zostanie opóźniony o 9 
minut - do godz 15:33. 

Odjazd z przystanku Wejhe-
rowo Sobieskiego Sąd w kie-
runku Gościcina odbywa się 
teraz o godz 15:39.

Zmianie ulegną także trzy 
kolejne kursy - wykonywane 
w dni powszednie w okresie 
letnich wakacji szkolnych. 

komunikacja

Zmiany 
na linii 7
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Zanim uchwalono zmiany 
w budżecie, niektórzy radni 
pytali o planowane inwesty-
cje drogowe w rejonie ulicy 
Karnowskiego i Ofiar Piaśni-
cy, gdyż nie wiedzieli skąd się 
wzięły. Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, Wojciech Ko-
złowski przypomniał, że in-
westycje we wspomnianym 
rejonie miasta są elemen-
tem budowy Zachodniego 
Połączenia Drogowego Mia-
sta Wejherowa, o którym na 
sesji rozmawiano wielokrot-
nie. Było też wiele informa-
cji w mediach. Obecnie ma 
być realizowany kolejny etap 
tego planu - rondo na skrzy-
żowaniu ulic Ofiar Piaśnicy, 
Granicznej i Lelewela w ra-
mach zadania „Budowa  ul. 
Karnowskiego”, na co powiat 
wejherowski chce przekazać 
miastu 1 mln zł. 

- Rondo na ul. Ofiar Pia-
śnicy jest ważne. To nie-
bezpieczna ulica, ponieważ 
zwłaszcza w sezonie letnim 
panuje tam bardzo duży 
ruch - podkreślił radny W. 
Kozłowski. - Coraz więcej 
kierowców korzysta też z po-
łączenia od ulicy Granicznej 
i ul. Ofiar Piaśnicy, przez ul. 
Lelewela do ul. Chopina.

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podsumował, 
że potrzebnych jest kilka 
rond w Wejherowie, dlatego z 
czasem  zostanie zbudowane 
m.in. rondo na skrzyżowaniu 
ul. Chopina, Staromłyńskiej 
i Nadrzecznej.

- Najpierw wspólnie z 
powiatem wejherowskim 
zajmiemy się rozwiąza-
niem komunikacyjnym na 
ul. Ofiar Piaśnicy - wyja-
śnił prezydent Hildebrandt. 
- Marszałek pomorski nie 
jest zainteresowany budową 
ronda, ale jest ono potrzeb-

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa, która od-
była się w ratuszu w miniony poniedziałek, radni jednogłośnie pod-
jęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok, a 
także w sprawie przystąpienia do realizacji zintegrowanego pro-
jektu unijnego „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” i „Klub In-
tegracji Społecznej Śródmieście”. Zdecydowali też o dostosowaniu 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolne-
go, zgodnego z wdrażaną przez rząd reformą oświaty.

ne mieszkańcom Wejhero-
wa. Zachodnie połączenie 
drogowe, związane z budo-
wą Trasy Kaszubskiej od-
ciąży centrum Wejherowa 
od pojazdów, które zakor-
kowałoby miasto. To jedna 
z priorytetowych inwestycji 
drogowych, usprawniają-
cych komunikację. 

Rondo na ul. Ofiar Pia-
śnicy zostanie sfinansowane 
z budżetu miasta i powiatu.  

Ostatecznie radni jedno-
głośnie przyjęli zmianę bu-
dżetu  i wprowadzili do niego 
milion złotych przyznanych 
przez powiat na rodno na ul. 
Ofiar Piaśnicy.

Wśród planowanych wy-
datków w tegorocznym bu-
dżecie miasta znalazło się 
m.in. prawie 64 tys. zł na 
dofinansowania wymia-
ny systemów grzewczych w 
ramach programu „Czyste 
powietrze” z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. Mówiła o tym na 
sesji Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa, informując, że w 
ramach walki ze smogiem 

miasto podpisało umowy 
z 12 właścicielami posesji, 
zainteresowanymi wymia-
ną instalacji grzewczych na 
ekologiczne.

Podczas ostatniej sesji 
radni podjęli uchwałę, okre-
ślającą plan sieci publicz-
nych szkół podstawowych 
oraz granice obwodów szkol-
nych. Tam, gdzie obecnie 
funkcjonują zespoły szkół 
(podstawowa i gimnazjum) 
od września 2017 roku bę-
dą tylko szkoły podstawowe. 
Gimnazjum nr 1 im. M. Ko-
pernika zostanie włączone 
do Szkoły Podstawowej nr 
9, co oznacza, że po zakoń-
czeniu działalności gimna-
zjum (31.08.2017 r.) w tym 
budynku funkcjonować bę-
dzie również SP nr 9. Pod-
jęcie uchwały było konieczne 
w związku z wdrażaną przez 
rząd reformą oświatowy. 

Szerzej o zmianach w sieci 
szkół napiszemy w kolejnym 
„Pulsie”, 23 lutego. Wkrótce 
wrócimy też do tematu pro-
jektu „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa” i „Klub 
Integracji Społecznej”.      AK.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 

inwestycje drogowe 
i plan sieci szkół

W budynku Gimnazjum nr 1 od września będzie funk-
cjonować Szkoła Podstawowa nr 9.

O G Ł O S Z E N I E 

  Dołącz do: 
www.facebook.com/PiSPowiatWejherowski
www.facebook.com/PiSRumia

Verba sacra po raz czternasty

księga koheleta
W wypełnionej „po brzegi” Kolegiacie, w poniedziałek 6 lutego 

zabrzmiały słowa Biblii, a dokładnie Księgi Koheleta. Czytała ją 
w języku kaszubskim znakomita Danuta Stenka. Aktorka co roku 
gości w Wejherowie, aby wziąć udział w wydarzeniu z cyklu Verba 
Sacra. Rada Miasta Wejherowa uhonorowała artystkę Statuetką 
Jakuba Wejhera.

Statuetkę wręczyli ak-
torce Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący Rady Mia-
sta oraz prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt, który 
również otrzymał wyróżnie-
nie. Ojcowie Franciszkanie 
przyznali prezydentowi Wej-
herowa Statuetkę Św. 
Franciszka, najwyższe za-
konne odznaczenie przy-
znawane osobie świeckiej.  
O. Bernard Marciniak, 
prowincjał z Poznania, po-
informował, że prezydenta 
uhonorowano za organizację 
cyklu Verba Sacra oraz za 

dofinansowanie remontu za-
bytkowego kościoła i Klasz-
toru OO. Franciszkanów.

- Z wielką radością wra-
cam do Wejherowa, właśnie: 
wracam, nie przyjeżdżam –  
mówi Danuta Stenka. - Dla 
mnie te spotkania są nie-
zwykle ważne.  Jest to „po-
dróż” przez język kaszubski, 
coraz swobodniej czytam w 
tym języku. A ponadto jest 
to „podróż” przez Biblię.  To 
zupełnie inne poznawanie 
słowa Bożego. 

W tym roku zaprezen-
towano liczącą 12 rozdzia-

Danuta Stenka (powyżej), Cezary Paciorek i pozosta-
li muzycy (u dołu).                        Fot. Zygmunt Pałasz

łów Księgę Koheleta, która 
zdaniem autora przekładu 
o. prof. dr hab. Adama Ry-
szarda Sikory OFM nie 
straciła na aktualności: - Po-
kazuje kruchość i przemijal-
ność dzieł człowieka, który 
sam nie jest w stanie zna-
leźć odpowiedzi na najważ-
niejsze pytania.

Oprawę muzyczną za-
pewnił kompozytor Cezary 
Paciorek, któremu towarzy-
szyli muzycy i wokaliści: Kin-
ga Pruś, Gabriela Janusz, 
Paweł Ruszkowski, Emil 
Miszk, Piotr Lemańczyk 
i Tomasz Łosowski. Sce-
nariusz i reżyseria to dzieło 
Przemysława Basińskie-
go. Korekty językowej doko-
nała Danuta Pioch. 

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt także podkreślił 
rolę słuchaczy, wypełniają-
cych mury Kolegiaty: 

- To Państwo jesteście 
współtwórcami cyklu „Ver-
ba Sacra”. Państwa liczna 
obecność, skupienie, szczere 
zasłuchanie i gorące serca 
budują klimat tego wieczo-
ru. To dzięki Państwu wej-
herowska Kolegiata należy 
do jedenastu kościołów Eu-
ropy, w których odbywają się 
Modlitwy Katedr Polskich.  
Kulturę regionalną Kaszub 
możemy rozwijać dzięki na-
szym przodkom, dzięki wiel-
kim regionalistom a także 
tysiącom zwykłych ludzi za-
kochanych języku i w swo-
jej ziemi, dzięki ludziom 
utrzymującym przez lata 
silny emocjonalny związek z 
Małą Ojczyzną - powiedział 
prezydent podczas ponie-
działkowego niezapomnia-
nego wieczoru.
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Bernadeta i Jan Kulwińscy

Sabina i Edmund Reszke. Jadwiga i Ryszard Szreder.

Konrada i Waldemar Lilla. 

Ludwika i Kazimierz Mielewscy.

Elżbieta i Jan Kreft

Wanda i Edward Ciesiołka Krystyna i Paweł Kloka

Medale dla małżonków

Złote gody
Podczas uroczystości w Pałacu Przebendow-

skich i Keyserlingków w Wejherowie prezydent 
miasta Krzysztof Hildebrandt wręczył Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane 
przez Prezydenta RP, parom małżonków, którzy 
przeżyli razem 50 lat. 

 Uroczystość poprowadził Grzegorz Gaszta, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. Dla Jubilatów i ich rodzin zaśpie-
wała młodzież. Na zdjęciach, które otrzymaliśmy z Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, prezentujemy Złote Pary w towa-
rzystwie prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. 

Niezwykły jubileusz w Łęczycach

Razem 70 lat!
Genowefa i Bronisław Hebel z Łęczyc świętowali 70 

rocznicę ślubu. Wyjątkowy jubileusz był okazją do przeka-
zania kwiatów i życzeń przez przedstawicieli władz gmi-
ny Łęczyce.

- Życzę Państwu aby płomień Wa-
szej miłości nigdy nie słabnął. Idźcie 
dalej przez życie z dobrocią w ser-
cu, otoczeni ludźmi, których kocha-
cie, silni poczuciem bezpieczeństwa 
i szczęścia - nierozłączni! - takie ży-
czenia przekazała  Jubilatom Ewa 

Kowalczyk, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Łęczycach.

My również gratulujemy Mał-
żonkom pięknego jubileuszu, ży-
cząc dużo zdrowia oraz dalszych 
spokojnych i pogodnych dni, spę-
dzonych razem.Genowefa i Bronisław Heblowie mieszkają w Łęczycach.

Komitet PiS Wejherowo serdecznie zapra-
sza na spotkanie z poseł Dorotą arciszew-
ską-Mielewczyk, przewodniczącą sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej, które odbędzie się 20 lutego br. 
(poniedziałek) o godz. 17.00 w Pałacu Prze-
bendowskich przy ulicy Zamkowej.

W spotkaniu uczestniczyć będą radni powia-
towi grzegorz gaszta i wojciech Rybakowski 
oraz radny miejski Marcin Drewa.

Tematyka spotkania to m.in. sytuacja w kra-
ju, w tym zmiany w ordynacji do samorządu.

spotkanie 
z panią poseł 
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- Zapraszamy Chorych, 
cierpiących duchowo i fizycz-
nie, do wspólnej modlitwy u 
tronu Matki Bożej Uzdro-
wienia Chorych na duszy i 
ciele. Tych, którzy przybyć 
nie mogą zapraszamy do du-
chowej więzi - mówi o. Da-
niel Szustak OFM, kustosz 
Sanktuarium. 

TAXI PLUS Wejherowo, 
jak co roku, oferuje bezpłat-
ny przejazd dla Chorych i ich 
Opiekunów na mszę św. o go-
dzinie 10.00.

W Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnym 
w Wejherowie  za-
planowano obcho-
dy Światowego Dnia 
Chorego, przypada-
jącego w najbliższą 
sobotę 11 lutego br.

Dzień 
Chorego

uroczysta msza święta w sanktuarium

W tym roku bibliotekarze przy-
gotowali kilka możliwości udziału 
w projekcie. Pierwszą z nich stwo-
rzą aukcje charytatywne „Pro-
mień Nadziei”, które odbędą się 
na fun page`u biblioteki na Face-
booku. Powstanie harmonogram 
licytacji, tak, by każdy zaintere-
sowany miał możliwość wyboru 
przedmiotu lub voucheru, który 
chce zakupić. Inauguracja aukcji 
nastąpi 10 lutego. 

Drugą możliwością jest zakup 
biletu-cegiełki na organizowany  
10. lutego  o godz. 17.00 wieczór 
poetycko-muzyczny. 

Z krótkim programem artystycz-
nym wystąpi Klaudia Schmidt 
oraz biblioteczna grupa teatralna 
„Errata”. 

Dzień Chorego w miejskiej bibliotece

widowisko i aukcja 
charytatywna

11 lutego cały świat obchodzi ustanowiony przez papie-
ża Jana Pawła II Międzynarodowy Dzień Chorego. Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, tradycyjnie już, 
pragnie się włączyć się w jego obchody i wspomóc Ho-
spicjum Domowe p.w. św. Judy Tadeusza w Wejherowie.

Tego dnia zostanie także otwar-
ta wystawa fotografii Magdy Stan-
kiewicz pt. „Ulotne chwile”. 

Bilety-cegiełki do nabycia w sie-
dzibie biblioteki przy ulicy Kaszub-
skiej 14. 

Całkowity dochód ze sprzedaży bi-
letów oraz aukcji przekazany zosta-
nie na Hospicjum Domowe p.w. św. 
Judy Tadeusza w Wejherowie. Ho-
spicjum pomaga wielu chorym i cier-
piącym osobom na terenie miasta.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Chorego możemy pomóc tym, o któ-
rych na co dzień nie pamiętamy. 
Udział w obchodach tego święta mo-
że zamienić się w promień nadziei i 
czas ofiarowany tym, którzy stoją u 
schyłku swojego życia...

Dzień Chorego w wejherowie
ZapRasZaMY Do DoMu Matki wsZYstkiCh,

a sZCZegÓNie ChoRYCh, CieRiĄCYCh

FiZYCZNie, jak i DuChowo

     s o B o t a
             11   lutego  2017 r.

  9.15  Różaniec św.

10.00  Msza św. w intencji Chorych 
          i pracowników służby zdrowia

     z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych

19.00 Msza św. przez Cudownym obrazem 
          z modlitwą o uzdrowienie

      Dodatkowa Msza św. o godz. 12.00

      opiekunów prosimy, aby pomogli 
Chorym tego dnia przybyć do sanktuarium

      www.sanktuarium.wejherowo.pl 
www.facebook.com/sanktuariumwejherowo

koncert, modlitwa i zbiórka pieniędzy

Festiwal serc

Weronika Korthals.

Wystąpili znakomici ar-
tyści, a na wśród licznych 
słuchaczy znaleźli się m.in. 

Festiwal Serc to bardzo trafna nazwa imprezy charytatywnej, 
która odbyła się 29 stycznia w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie. Podczas mszy świętych śpiewa-
ły chóry, a wieczorem odbył się koncert kolęd i innych utworów, 
utrzymanych w klimacie świąteczno-zimowym oraz licytacja. 

przedstawiciele władz sa-
morządowych i duchowni z 
ks. biskupem Wiesławem 

Szlachetką na czele. Na ko-
niec odbyła się licytacja ga-
dżetów. Wszystko po to, aby 
pomóc dwóm chorym dziew-
czynkom - Wiktorii i Julii. 
Wejherowianie i ich goście 
mają serca otwarte na po-
trzeby innych, zwłaszcza 
najmłodszych.

W wieczornym koncercie 
usłyszeliśmy m.in. solistów: 
Jacka Szymańskiego i Da-
riusza Wójcika oraz piani-
stę Artura Sychowskiego, 
wokalistkę Agnieszkę Bie-
lanik-Witomska z zespołem 
oraz  Weronikę Korthals. 
Aukcję darów prowadzili bra-
cia Jacek i Marcin Drewa.

Wsród współorganizato-
rów akcji była parafialny 
„Caritas”.  

więcej zdjęć na:  facebook.com/pulswejherowa
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Dzięki podpisanym umowom, w ciągu 
najbliższych dwóch lat pomoc w zakresie 
aktywizacji społeczno-zawodowej otrzy-
ma 298 osób zamieszkujących powiat 
wejherowski zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

Całkowita wartość projektów wynie-
sie 4 484 073,46 zł, z czego 3 811 463,44 
zł będzie pochodziło z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego 2014-2020.

 Głównym celem projektu: „Sys-
tem Aktywizacji Społeczno-Zawodo-
wej w Powiecie Wejherowskim I” jest 
zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, w tym osób z niepeł-
nosprawnościami, poprzez wdrożenie 
kompleksowego programu aktywizacji 
społeczno-zawodowej. 

Programem zostanie objętych 230 
osób, w tym co najmniej 35 osób z nie-
pełnosprawnościami. 

Celem drugiego projektu „System 
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w 
Powiecie Wejherowskim II” jest zwięk-
szenie liczby trwałych miejsc świadcze-
nia usług społecznych oraz ułatwienie 
dostępu do wysokiej jakości usług spo-
łecznych poprzez wdrożenie komplekso-
wego programu ich rozwoju na terenie 
powiatu wejherowskiego. 

Programem zostanie objętych 68 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, w tym co najmniej 10 
osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach projektów przewidziano: 
warsztaty motywacyjne, spotkania te-
matyczne i animacyjne, poradnictwo za-
wodowe, psychologiczne i pedagogiczne, 
coaching, treningi, terapię, szkolenia oraz 
warsztaty. Ponadto zadania projektów bę-
dą realizowane poprzez kursy i treningi 
zaradności życiowej, integrację i wspiera-
nie rodzin czy pomoc psychologiczno-tera-
peutyczną dla osób uzależnionych. 

Warto również dodać, że oba projekty 
realizowane będą w partnerstwie jedno-
stek samorządu terytorialnego z organi-
zacjami pozarządowymi.

od ponad roku powiat wejherowski zapewnia 
mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy i infor-
macji prawnej w ośmiu punktach zlokalizowanych na 
terenie dziesięciu gmin powiatu. w tym czasie udzie-
lono ponad 2 tys. porad prawnych. pomoc skierowana 
jest m.in. do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, młodych, seniorów, kombatantów, wete-
ranów czy posiadaczy karty Dużej Rodziny. 

Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 
r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na te-
renie powiatu wejherowskiego, tak jak w całej Polsce, zaczęły 
działać punkty, w których gwarantowany jest nieodpłatny do-
stęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. 

Zgodnie z zapisami ustawy z porad mogą skorzystać osoby, 
którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z 
pomocy społecznej, do 26. i po 65. roku życia, posiadające Kartę 
Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ofiary klęsk żywiołowych, 
a od stycznia br. także kobiety w ciąży.

W powiecie wejherowskim bezpłatna pomoc prawna udzie-
lana jest w ośmiu punktach, które zostały usytuowane w każdej 
gminie powiatu, by mieszkańcy nie byli skazani na pokonywa-
nie niepotrzebnych kilometrów.

- Po roku funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej widać, że zainteresowanie jest dosyć duże - mówi ja-
cek thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu. - Taka forma po-
mocy jest potrzebna, bo ze względów finansowych wiele osób 
z tej grupy uprzywilejowanej nie stać by było na poradę płat-
ną, a tak mogą nieodpłatnie otrzymać pomoc i wskazówki do-
tyczące rozwiązania problemu. W 2017 r. punkty porad będą 
działały w tych samych lokalizacjach, więc zachęcam upraw-
nione osoby do korzystania z ich usług.

Ustawa ściśle określa zasady oraz zakres udzielania nieod-
płatnej pomocy prawnej. Stąd pomoc ta obejmuje m.in.: po-
informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczy-
wających na niej obowiązkach; wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu prawnego czy udzielenie po-
mocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, 
że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się 
jeszcze postępowanie przygotowawcze. 

Ponadto należy pamiętać, że pomoc ta nie może dotyczyć 
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowe-
go i handlowego, a także spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej 
rozpoczęcia. 

Jeśli chodzi o statystyki to w 2016 r. na terenie powiatu wej-
herowskiego udzielono 2288 porad prawnych, w tym 479 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, 413 w 
Gniewinie i Luzinie, 384 w Szemudzie i Lini, 320 w Rumi, 196 w Re-
dzie, 184 w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, 
165 w Choczewie i Łęczycach oraz 147 w Bolszewie.

Mieszkańcy powiatu najczęściej zgłaszali się o pomoc z za-
kresu prawa cywilnego, spadkowego oraz prawa rzeczowego i 
rodzinnego. Najczęstszymi formami dokumentowania upraw-
nień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej był dokument 
tożsamości potwierdzający nieukończone 26 lat lub ukończone 
65 lat, oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z po-
mocy społecznej oraz Karta Dużej Rodziny. Warto dodać, że naj-
liczniejszą grupę zgłaszających się po porady prawne stanowiły 
osoby powyżej 65 roku życia oraz między 20 a 24 rokiem życia.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia nieodpłat-
nej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie 
powiatu, wraz z harmonogramem pracy, dostępne są na stronie 
internetowej powiatu wejherowskiego.

wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

4,5 mln zł na projekty wspierające osoby 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

aktywizacja zawodowa 
30 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisano umowy na reali-

zację dwóch projektów unijnych: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Po-
wiecie Wejherowskim I” oraz „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie 
Wejherowskim II”. Ze strony samorządu pomorskiego umowy podpisał Wicemarsza-
łek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, natomiast ze strony powiatu 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel. 

skorzystaj z bezpłatnej 
porady prawnej  
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WYDARZENIA
powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich po raz osiemnasty

Rywalizacja, dobra zabawa i integracja

W tegorocznym turnieju sześć kół z powiatu 
wejherowskiego rywalizowało w pięciu konku-
rencjach: kulinarnej - „Ciasto z owocami”, edu-
kacyjnej - „Pokolenia”, wokalnej - piosenka z 
inscenizacją pt. „Jak nie my to kto”, modowej 
- „Kreacja-inspiracja” oraz tanecznej - „Z bajki”.

Jury w składzie:  Jacek Thiel - członek Za-
rządu Powiatu Wejherowskiego (przewodniczą-
cy), Barbara Ditrich z Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Dorota 
Grzywacz przewodnicząca KGW Kostkowo 
(głowny laureat sprzed roku) oraz Agnieszka 
Czerska z Wydziału Kultury i Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego wyłoniło zwycięz-
ców w poszczególnych kategoriach. 

Grand Prix Turnieju zdobyło Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Bolszewie (zdjęcie na str. 
1), które będzie reprezentować powiat wejhe-
rowski na Wojewódzkim Turnieju KGW - 22 
kwietnia br. w Luzinie. 

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO) w Wejherowie odbył się XVIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, 
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Reprezentantki kół gospodyń  
nie tylko rywalizowały, ale także dobrze się bawiły.  Grand Prix Turnieju zdobyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa, ale 
wszystkie panie po raz kolejny pokazały, jak bardzo są utalentowane, aktywne i kreatywne. Mają też poczucie humoru!

KGW Strzepcz (gmina Linia) wygrało w konkurencji kulinarnej.

Starosta Gabriela Lisius i Jacek Thiel z Zarządu Po-
wiatu (przewodniczący jury) w towarzystwie ubie-
głorocznych laureatek z KGW w Kostkowie.

W rywalizacji tanecznej najlepsze było KGW Luzino - na zdjęciu z wójtem J. Wejerem. 

W konkurencji edukacyjnej pierwsze miejsce zajęła drużyna KGW 
Sasino (gmina Choczewo). 

Talentem wokalnym zabłysnęło KGW Brzeźno Lęborskie (Gmina Łęczyce), wygrywając konkurencję.
Jesienna suknia przyniosła zwycięstwo w konkurencji modowej człon-
kiniom KGW Perlino (gmina Gniewino).
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KULTURA

Krystyna Stańko powra-
ca na scenę muzyczną w 
wielkim stylu. Album Novos 
Anos to połączenie zaskaku-
jących aranżacji, wyrafino-
wanych solówek, ciekawych 
produkcyjnych pomysłów, a 
nad wszystkim króluje ciepły, 
welwetowy głos wokalistki. - 
To prawdopodobnie najlepszy 
album w jej karierze - komen-
tują dziennikarze.

Krystyna Stańko ma na 
swoim koncie 9 albumów W 
2014 roku przyznano jej Me-
dal Ministra Kultury Gloria 
Aris za wybitne osiągnięcia 
artystyczne i pedagogiczne. 

Na program nowej płyty 
Stańko Novos Anos, który 
usłyszymy w Wejherowie, 
złożyły się piękne bossa no-
vy Antonio Carlosa Jobima, 
a także standardy jazzowe w 
autorskich opracowaniach. 
Artyska występuje ze znako-
mitymi instrumentalistami. 

Podczas koncertu, któ-
ry odbędzie się 23 lutego 
o godz. 19:00 w Filharmo-
nii Kaszubskiej w Wejhero-
wie obok Krystyny Stańko 
wystąpią: Ze Luis Nasci-
mento - instrumenty perku-
syjne, Dominik Bukowski 

Wśród wielu ciekawych propozycji Wejherowskiego Centrum Kul-
tury znalazł się koncert Krystyny Stańko, która w Filharmonii Ka-
szubskiej zaprezentuje bossa novy z najnowszej płyty Novos Anos.

wyjątkowy koncert

Bossa novy stańko

- wibrafon, Piotr Lemań-
czyk - kontrabas, Marcin 
Wądołowski - gitary.

o innych wydarzeniach 
w Filharmonii przeczytaj na 
stronie:     www.wck.org.pl

21 stycznia br. w Warsza-
wie odbyła się kolejna Wiel-
ka Gala Liderów Polskiego 
Biznesu, na której podsumo-
wano 26. edycję konkursu 
Lider Polskiego Biznesu.

Dodatkową imprezą była 
aukcja dzieł sztuki, z której 
dochód przeznaczony jest na 

Podczas charytatywnej aukcji w Teatrze Wielkim w Warszawie, 
powodzeniem cieszyły się prace wejherowskiej artystki, Longiny 
Wysockiej. Dwa obrazy - „Słoneczniki” i „Pasja” zostały sprzedane, 
a reprodukcja drugiego ozdobiła okładkę katalogu aukcji.

aukcja charytatywna w stolicy

obrazy wejherowianki
bardzo się podobały

działalność charytatywną 
Business Centre Club. Na 
aukcji wystawiono i sprze-
dano dwa obrazy Longiny 
Wysockiej.

- To było dla mnie ekscy-
tujące doświadczenie - opo-
wiada wejherowianka, która 
uczestniczyła w tej prestiżo-

wej imprezie. - Jestem szczę-
śliwa i czuję satysfakcje, 
tym bardziej, że moje prace 
znalazły się wśród obrazów 
wybitnych artystów. Na au-
kcji wystawione były dzieła 
Jana Stanisławskiego, prof. 
Wiktora Zina, Franciszka 
Starowieyskiego. 

Longina Wysocka i jeden z jej obrazów (pierwszy z prawej) na aukcji.

Grupa Twórcza Ceramicha powstała na bazie uczestników za-
jęć w pracowni ceramiki WCK. Autorami prac są dorośli artyści:  
Bogna Wyrębska, Lucyna Wilkowska, Iwona Karbowska, Aleksan-
dra Bach, Joanna Wilkirska, Anna Łokuciewska, Anna Lademann, 
Natalia Cichy, Ola Czoska, Ewa Kapłońska, Ewa Loch, Małgorzata 
Kolodziejska, Joanna Brzeska, Anna Bonia i Katarzyna Śliwińska, a 
także dzieci: Dąbrówka i Katarzyna Pieniążk, Amelia Witkowskiej, 
Maria i Zofia Markiewicz, Daria Pankiewicz, Aleksandra Lidzbar-
skiej, Wiktoria Stefanowskiej, Natalia Guza, Ula Albeckiej, Małgosia 
Karbowskiej, Marek Hoeft, Zosia Bonia i Pola Brzeska.

Wernisaż uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzycznej YAMAHA w Wejherowie (Marta Byczk, Oliwia 
Nastały, Aleksandra Marchewicz, Laura Clemens - śpiew, Oliwier 
Kruk, Jakub Trzeciak - keyboard, Sylwia Formella -flet), przygo-
towanych pod kierunkiem Karoliny Szczepańskiej. 

Wystawa jest czynna do  27 lutego br.

przepiękne i oryginalne wyroby z ceramiki można oglądać na wystawie  w Muzeum piśmiennictwa i Mu-
zyki kaszubsko-pomorskiej w wejherowie. są to prace artystów z grupy twórczej Ceramicha oraz dzieci 
z pracowni ceramicznej wejherowskiego Centrum kultury.

prace dorosłych artystów i dzieci

Ceramika na wystawie W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie w miniony wtorek otwarto wystawę ma-
larstwa Brygidy Śniateckiej, Zdzisława Karbowiaka i 
Tadeusza Podgórskiego. 

Wystawa obrazów nosi tytuł „Piękno Ziemi Pomorskiej”.

obrazy w pałacu

To niewielki fragment interesującej wystawy ceramiki.
Fot. Zygmunt Pałasz
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O G Ł O S Z E N I E
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POWIAT

Proboszcz ks. Andrzej 
Galiński zaprosił do wspól-
nego świętowania z okazji 
15-lecia erygowania para-
fii. Uroczystość połączono 
z poświęceniem czterech 
nowych dzwonów, które 
zawisną na dzwonnicy bu-
dowanego kościoła. Dzwony 
o imionach: Św. Faustyna, 
Św. Józef, Św. Jan Paweł i 
Św. Wawrzyniec są darem 
od wspólnoty parafialnej i 
indywidualnych rodzin.

W tym ważnym wydarze-
niu uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych 
gminy i powiatu, poczty 
sztandarowe, strażacy ochot-
nicy, licznie zgromadzeni pa-
rafianie, a także mieszkańcy 
Luzina i goście. Uroczystość 
uświetnił występ Chóru „Lut-
nia” z Luzina oraz Orkiestry 
Dętej Gminy Luzino.

Co ciekawe, wydarzenie 
mogli śledzić na żywo Polacy 
w kraju i za granicą, ponie-
waż msza św. była transmi-
towana przez TVP Polonia.

W kaplicy przy budowanym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Luzinie w minioną 
niedzielę odprawiona została uroczysta msza św. z udziałem kapłanów z całego dekana-
tu pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, 
podczas której poświęcono cztery nowe dzwony.

jubileusz parafii i poświęcenie dzwonów

uroczystość w luzinie

Fot. Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie.

Uroczystości w Luzinie 
przewodniczył ks. arcybi-
skup Sławoj Leszek Głódź, 
Metropolita Gdański.
Nowe dzwony trafią w 
przyszłości na wieżę 
(dzwonnicę) kościoła.

Dla mieszkańców gminy Łęczyce

powstanie nowy urząd 
Poprawa obsługi mieszkańców gminy Łęczyce oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy 

powodują konieczność powstania nowej siedziby urzędu w gminie Łęczyce. Dotychczasowy, 
stary i zbyt ciasny budynek UG nie spełnia oczekiwań petentów ani urzędników. 

Dokumentacja projekto-
wa jest już gotowa (fragment 
na zdjęciu obok), a urząd cze-
ka na pozwolenie na budowę. 
Gminny samorząd przygoto-
wuje się do wyłonienia wy-
konawcy, aby jeszcze w tym 
roku wykonać część prac. 

Ze względu na ograniczo-
ne środki finansowe zadanie 
jest podzielone na etapy. W 
tym roku powinien powstać 
stan surowy parteru wraz 
z przykryciem stropem. Za-
kończenie prac budowlanych 
i przeniesienie pracowników 
do nowego obiektu planowa-
ne jest na rok 2019.

w gminnym Domu kultury w lini 2 kwietnia br. 
rozegrane zostaną Viii indywidualne i Drużynowe 
otwarte Mistrzostwa województwa pomorskiego 
lZs w kaszubską  Baśkę. 

Każdy może wziąć udział w zawodach a informacje dotyczące 
zawodów można uzyskać pod numerami telefonów: Gminny Dom 
Kultury w Lini – 58 572-81-64, sędzia zawodów - tadeusz Mey-
er 696-036-537. Uczestnikami zawodów mogą być kobiety i męż-
czyźni, którzy ukończyli 18 rok życia, a osoby poniżej 18 roku życia 
mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodziców. 

Przy zapisywaniu na listę startujących pobierane będzie wpiso-
we 20 zł od zawodnika. 

Mistrzostwa w lini

Zagrają w Baśkę

Na obu spotkaniach, w których uczestniczyło w sumie 
prawie 200 osób, z przedstawieniem jasełkowym wystąpili 
uczniowie z Zespołu Szkół w Strzepczu pod opieką Iwony 
Olszewskiej i Marcina Mielewczyka. Gości witała wójt 
Bogusława Engelbrecht w towarzystwie przewodniczące-
go Rady Gminy Linia Czesława Hinza. 

Słowa modlitwy do zgromadzonych skierowali także księ-
ża - w Lini proboszcz Wojciech Senger, a w Strzepczu wi-
kariusz Rafał Grot. Ponadto w Strzepczu zaprezentowali 
się z występami tanecznymi najmłodsi uczniowie szkoły 
wzbudzając zachwyt zebranych. Nad całością przygotowań 
czuwały panie z GOPS pod kierownictwem Ewy Koszał-
ka. O dobre humory zebranych zadbali prowadzący biesiadę 
Krzysztof Chyła i Jan Trofimowicz. 

w gminie linia

Dni seniorów
W Lini i w Strzepczu odbyły się dorocz-

ne spotkania dla seniorów. Organizatorami 
byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Gminy i Gminny Dom Kultury. 
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STRAŻ MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

Na miejsce natychmiast 
skierowani zostali policjan-
ci z drogówki oraz techni-
cy kryminalistyki, którzy 
zabezpieczyli miejsce wy-
padku, przeprowadzili 
oględziny, sporządzili doku-
mentację fotograficzną oraz 
wyjaśniali jego okoliczno-
ści. Najprawdopodobniej 
47-letnia kobieta, kierują-
ca fiatem, na ul. Kruczej 
nie udzieliła pierwszeństwa 
przejazdu kierowcy audi, 
który jechał ul. Leśną. Do-
szło do zderzenia pojazdów. 
Kierujący byli trzeźwi. 

obowiązek likwidacji szamb
Urząd Miasta przekazał Straży Miejskiej w Wejherowie li-

stę 73 nieruchomości wskazanych przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gdyni, które mogą 
podłączyć się do wybudowanej kanalizacji zbiorczej. Wła-
ściciele tego nie robią i korzystają ze zbiorników bezodpły-
wowych, czyli z tzw. szamb. 

Strażnicy skontrolowali wskazane posesje i zweryfikowali 
informacje. Okazało się, że chodzi o 59 nieruchomości, z któ-
rych 23 zostało podłączonych do kanalizacyjnej. 9 nierucho-
mości jest niezamieszkałych. 

27 budynków nie podłoczono do sieci, ale 14 właścicieli 
planuje już podłączenie. Siedmiu właścicieli szamb odmawia 
wykonania podłączenia z powodu braku pieniędzy lub trud-
ności technicznych. W trakcie kontroli stwierdzono, że wielu 
właścicieli korzystających ze zbiorników bezodpływowych 
nie wywiązuje się z ustawowych zapisów mówiących o obo-
wiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości z wyspecja-
lizowaną w tym zakresie firmą. Za brak umowy może zostać 
nałożona kara grzywny. Właściciele posiadający na swoich 
posesjach szamba, zobowiązani zostali do zawarcia umów. 
Wkrótce będą przeprowadzone ponowne kontrole.

alkohol odbiera rozum
Trzy miesiące cieszył się prawem jazdy 23-letni mieszkaniec 

Wejherowa, który późnym wieczorem szarżował w strefie Sta-
rego Miasta. Kierowca jeździł zygzakiem ulicami: Mickiewicza, 
Kościuszki, Reformatów, 12 Marca i Pucką. 

Po zatrzymaniu i badaniu alko-testem okazało się, że w wy-
dychanym powietrzu miał 1 promil alkoholu. Kierowca prawo 
jazdy miał od 3 miesięcy.  „Drogówka”, której przekazano spraw-
cę oraz sąd rozliczą go za takie zachowanie.

Narkotyki
32-letni mieszkaniec Wejherowa został zatrzymany w 

Gdyni i jest podejrzany o posiadanie narkotyków. Mężczyzna 
był już wcześniej podejrzewany o posiadanie środków odu-
rzających. W trakcie zatrzymania miał przy sobie ok. 10 gra-
mów marihuany i mefedronu oraz ok. 5 gramów amfetaminy. 

Podczas przeszukania mieszkania, policjanci znaleźli ko-
lejne narkotyki: 37 gramów marihuany i 50 gramów amfeta-
miny. Wejherowianinowi postawiono zarzut dysponowania 
środkami odurzającymi. Grozi mu do 3 lat więzienia.

jeżdżą pijani
Wejherowscy policjanci w dwa dni zatrzymali aż sześciu nie-

trzeźwych kierowców. 
27-letni kierowca w Łęczycach miał promil alkoholu w or-

ganizmie, podobnie jak 40-letni kierowca mercedesa w Rumi. 
W Szemudzie 29-latek jechał volkswagenem passatem i miał 

ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, a w Bolszewie 51-let-
ni kierowca audi miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. 

W nocy  policjanci zatrzymali w Rumi 25-latka kierującego 
skuterem. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. I znowu w Łęczycach policjanci otrzymali wezwanie do 
kolizji drogowej na drodze krajowej nr 6. 21-letni kierowca sa-
mochodu saab miał prawie 1,5 alkoholu w organizmie. 

Nietrzeźwym kierowcom za kierowanie samochodem w sta-
nie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Z POLICJI

Pierwsza elektrownia ją-
drowa miała powstać na te-
renie woj. pomorskiego, w 
powiecie wejherowskim lub 
puckim. Wstępnie wybrano 
dwie lokalizacje: Lubiatowo-
-Kopalino w gminie Chocze-
wo i Żarnowiec w gminach 
Gniewino i Krokowa. 

Niektórzy mieszkańcy i 
samorządowcy byli zaintere-
sowani tą inwestycją, bo bu-
dowa elektrowni była szansą 
na ożywienie ekonomiczne, 
miejsca pracy i podatki dla 
gminy. Jednak wśród wielu 
mieszkańców wspomnianych 
gmin i całego województwa 

Od lat obiekt po fabryce 
straszy wyglądem i zagraża 
bezpieczeństwu ludzi, którzy 
tam się kręcą. Tym razem 
strażacy otrzymali zgłosze-
nie o pożarze późnym wie-
czorem 3 lutego. W starym 
zakładzie paliła się drewnia-
na podłoga i strop, a w akcji 
gaśniczej uczestniczyły aż 
trzy zastępy straży pożarnej. 
Około godz. 22.00 pożar uga-
szono, a dozór nad terenem 
przejęła Straż Miejska.

Trwa postępowanie ad-
ministracyjne, prowadzo-
ne przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Wejherowie. 
Wydana została decyzja o 
rozbiórce rozpadających się 
i zagrażających katastrofą 

Rząd wycofuje się z budowy elektrowni jądrowej

atomówki u nas nie będzie?
Pradopodobnie nie powstanie na naszym terenie ani w innych regionach Polski elek-

trownia jądrowa. Minister energii Krzysztof Tchórzewski twierdzi, że ostateczna decyzja 
zapadnie na koniec bieżącego roku, ale działania rządu wskazują na wybranie kierunków 
rozwoju energetyki poprzez rozbudowę elektrowni węglowych. Do tej pory przygotowa-
nia koncepcyjne pochłonęły ok. 200 milionów złotych.

pomysł na taką lokalizację 
wywołał duży przeciw. Ka-
tastrofy w Czarnobylu na 
Ukrainie, Tomsku w Rosji, 
w Mihama i Fukushimie w 
Japonii pokazały, że takie 
obiekty nie są bezpieczne.

W 2010 r. rząd PO-PSL 
powołał spółkę „jądrową”, 
wydając duże sumy na pro-
mocję i inne przedsięwzięcia. 
Elektrownia miała powstać 
w 2020 roku. Jednak nieco 
później rządzący zaintere-
sowali się gazem z łupków, 
więc „jądrówka” straciła im-
pet i ciągle nie było decyzji 
co do ostatecznej lokalizacji. 

Obecna ekipa rządząca 
założyła, że zasadniczym 
paliwem energetycznym bę-
dzie polski węgiel, a spółki 
energetyczne wsparły nową 
koncepcję. Minister energii 
stwierdził, że budżet pań-
stwa nie będzie finansował 
budowy elektrowni jądrowej, 
więc przedsięwzięcie może 
być finansowane wyłącznie 
przez prywatny biznes.

Koszt wybudowania elek-
trowni atomowej to ok. 60 
mld zł. Za takie pieniądze 
mogą powstać trzy elek-
trownie węglowe. Minister 
energii zamknął temat ta-

kim porównaniem. 
Zła passa na elektrownie 

jądrowe nie dotyczy tylko 
Polski, bo w krajach zachod-
nich mówi się o wygaszaniu 
istniejących bloków w „ato-
mówkach”, a priorytetem 
stają się odnawialne źródła 
energii, promowane i wspie-
rane finansowo przez Unię 
Europejską.

Tymczasem polskie spółki 
energetyczne Energa i Enea 
ogłosiły już przetargi na bu-
dowę elektrowni węglowej 
„Ostrołęka C”, co ma wpły-
nąć na modernizację krajo-
wej energetyki.                   DK.

wypadek w Bolszewie

Zderzenie 
dwóch aut

pożar w dawnej fabryce

Może już 
ostatni raz

Wejherowscy policjanci w niedzielę otrzy-
mali zgłoszenie dotyczące zdarzenia dro-
gowego, do którego doszło w Bolszewie w 
gminie Wejherowo. Zderzyły się tam dwa sa-
mochody osobowe, a ranna pasażerka jedne-
go z nich została przewieziona do szpitala.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

Kolejny raz wybuchł pożar na terenie byłej 
wytwórni win nie istniejącego Gdańskiego 
Przedsiębiorstwa Leśnej Produkcji „Las” w 
Wejherowie przy ul. Klasztornej. Ponieważ 
ruina fabryki ma być rozebrana, jest nadzie-
ja, że to już ostatni pożar w tym miejscu.

Ranna pasażerka z au-
di została przewieziona do 
szpitala. Funkcjonariusze 
zatrzymali dwa dowody re-
jestracyjne i prawo jazdy 
kierującej fiatem. 

Policjanci apelują o za-
chowanie ostrożności, bo zi-
mowe warunki drogowe są 
niesprzyjające. Mróz powo-
duje, że droga jest bardzo 
śliska. Śliska nawierzchnia 
staje się niebezpieczną pu-
łapką, a najmniejszy błąd 
kierowcy może skończyć się 
zjechaniem do rowu lub zde-
rzeniem z innym pojazdem. 

Po wojnie, czyli w PRL, 
wejherowski zakład był 
znany w całej Polsce z pro-
dukcji m.in. win Cedron, 
Wiśniówka, Byk, Cherry, 
Tajfun. Wcześniej, w okre-
sie pruskim w Wejhero-
wie przy Sackgasse 11 (ul. 
Klasztorna) w tych budyn-
kach znajdował się browar 
i hurtownia Feliksa Gleske.

budowlaną obiektów. Swo-
je postępowanie prowadzi 
również Straż Miejska, bo 
na terenie zalegają różnego 
rodzaju nieczystości. 

Obiekty po fabryce mają 
w końcu zostać rozebrane, a 
teren oczyszczony.



12

www.pulswejherowa.pl9 lutego 2017

EDUKACJA

Ten wyszukany taniec 
był wspaniałym podsumo-
waniem półrocza programu 
„Stop zwolnieniom z WF-u”, 
którego celem jest  zachę-
canie dzieci do aktywnego 
uczestnictwa w lekcjach WF-
-u. Wcześniej odbyły się za-
jęcia z Tomaszem Hirszem 
(kick boxing), Patrycją 
Kirchenstein (hous dan-
ce), Mateuszem Rejnerem 
(hip hop) i  Justyną Bolek 

Choreografie opracowa-
ne przez trenerów poparte 
świetnym przygotowaniem 
motorycznym  spotkały się 
z wielkim uznaniem jury 
oraz publiczności. Tance-
rze z wejherowskiego klubu 
zdobyli 2 złote, 6 srebrnych 
i 1 brązowy medal.

Rywalizacja solistów oraz 
formacji hip hopowych odby-
ła się w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 8, do lat 
11 oraz powyżej lat 12 .

Z wielkim entuzjazmem 
został przyjęty gościnny wy-
stęp najmłodszych 4 i 5-let-

Dla 26 dzieci, które uczęszczały na zajęcia przygotowano 
warsztaty filcowania oraz szycia maskotek, a także różnego 
rodzaju zabawy integracyjne. Każdego dnia dzieci miały oka-
zję rozwijać swoje zdolności, a także odkrywać nowe talenty.

Dyrektor placówki Andrzej Byczkowski podziękował 
dzieciom za udział w zajęciach i pochwalił je za piękne pra-
ce. Wystawę prac uczestników zajęć oraz galerię zdjęć z ich 
przebiegu podziwiali członkowie Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego: Jacek Thiel oraz Wojciech Rybakowski, któ-
rzy razem z dyrektorem PZPOW wręczali dzieciom dyplomy 
i upominki. W spotkaniu wzięli też udział rodzice dzieci.

Zajęcia artystyczne w powiatowym Zespole placówek oświatowo-wychowawczych

odkrywanie dziecięcych talentów
W Powiatowym Zespole Placówek Oświa-

towo-Wychowawczych w Wejherowie (Cen-
trum Talentów) podsumowano zimowe 
zajęcia artystyczne i inne zabawy, m.in. roz-
wijające wyobraźnię. 

W  Project Dance Studio w Wejherowie odbyły się zajęcia uczniów 
„Klasy Sowy” (III c) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
z utalentowanym instruktorem tańca Adrianem „Lipskee” Lipiń-
skim - finalistą programu „Mam talent” . Zajęcia z poppingu były 
rewelacyjne, a dzieci zachwycone. 

Fot. A. Salwowowska

(slavica dance), którzy rów-
nież przekonywali dzieci o 
tym, że ruch jest potrzebny 
dla zdrowia, a treningi da-
ją radość i prowadzą do mi-
strzostwa. Dzieci polubiły 
taniec i ruch.

- Jest to już druga edy-
cja tego klasowego progra-
mu. Poprzednia odbyła się 
dla wcześniejszego roczni-
ka  „Klasy Sowy”, również 
w klasie trzeciej i przyniosła 

fantastyczne rezultaty - po-
wiedziała wychowawczyni 
„Klasy Sowy”, Beata Frąc-
kowiak. - Dzieci pokochały 
zajęcia WF-u i w następnych 
latach bez potrzeby nie przy-
nosiły do szkoły zwolnień.  
Mam nadzieję, i wszystko 
na to wskazuje, że cel nasze-
go programu tym razem też 
zostanie osiągnięty. Dzięku-
ję wszystkim,  którzy nas 
wspierają. 

stop zwolnieniom z wF-u

taniec to radość i zdrowie

sukcesy na turnieju w Łebie

Świat tańca na podium
Klub Taneczny „Świat Tańca” prowadzony przez Joannę i Jacka 

Bernaśkiewicz odniósł sukces na  XI Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ca Nowoczesnego w Łebie.

nich tancerzy z zespołu 
Laleczki. 

W kategorii do lat 8 dru-
gie miejsce zdobył Świat 
Tańca Mini. Wśród soli-
stów Natalia Kobiela zdo-
była srebrny medal.

W kat. do lat 11 pierwsze 
miejsce zajął Świat Tańca 
Children1, a drugie miejsce 
Świat Tańca Kids. Wśród so-
listów pierwsze miejsce zaję-
ła Dobrosława Laskiewicz, a 
drugie - Izabela Noga.

W kategorii od 12 lat 
srebrny medal zdobył ze-
spół Świat Tańca Juniors, 

a brązowy solistka Julianna 
Białk. Oliwier Przytocki za-
jął drugie miejsce w katego-
rii debiuty 12-15 lat.

- Turniej w Łebie był 
pierwszym sprawdzianem 
w 2017 roku przed nowym 
sezonem tanecznym, który 
na dobre rozpocznie się w 
marcu. Dzięki tej rywaliza-
cji mogliśmy sprawdzić czy 
idziemy w dobrym kierunku 
i co jeszcze można poprawić. 
Bardzo cieszymy się z pierw-
szych sukcesów w nowym ro-
ku - mówią Joanna i Jacek 
Bernaśkiewicz.
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ROZMAITOŚCI

Bilety do kina
dla Czytelników

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne za-
proszenia na seans filmowy w Multikinie w Rumi 
(galeria Rumia, u. sobieskiego 14a).  w lutowym re-
pertuarze kina znalazły się m.in. filmy:  „la la land”,  
„konwój”,  „sztuka kochania. historia Michaliny wi-
słockiej”, „Rings” czy  „ostatni smok świata”.

W naszym konkursie można wygrać zaproszenie dla 2 osób na 
dowolny film pod warunkiem, że do kina wybiorą się  Państwo w 
dniach od poniedziałku do czwartku włącznie, z wyłączeniem 
imprez specjalnych.

Pytanie konkursowe brzmi:   który spośród wymienionych 
we wstępie filmów to muzyczna komedia romantyczna?

Tytuł filmu proszę przesłać razem ze swoim imieniem i na-
zwiskiem e-mailem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl,  do 
niedzieli 12 lutego br.  W temacie wiadomości prosimy napisać: 
Bilety do Multikina.  Do wylosowanych 3 osób odpiszemy.

O G Ł O S Z E N I E

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

wejherowo, ul. parkowa 2a/20
tel. 58 677 46 16    e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

Na karnawałowo-integracyjnym spotkaniu w sobotę w „Atlanticu” 
bawili się byli pracownicy nieistniejącej już fabryki obuwia w Wej-
herowie. To drugie spotkanie po latach dawnych współpracowników, 
którzy jak widać nadal się lubią i potrafią świetnie się razem bawić.

Uczestnikom integracyj-
nych spotkań można pozaz-
drościć koleżeńskich więzi i 
chęci do wspólnej zabawy. 
Może osoby, pracujące daw-
niej w innych zakładach 
zechcą wziąć przykład i rów-
nież spotkać się po latach?

Wejherowskie Zakłady 

   Fot. Zygmunt Pałasz

spotkanie po latach

Obuwia (w latach 1974-
1990 NZS „Neptun” Wejhe-
rowo) produkowały obuwie 
męskie, damskie i dziecię-
ce, zatrudniając kilkaset 
mieszkańców miasta i oko-
lic. Były  jednym z ważnych 
i znanych przedsiębiorstw 
w mieście. Co ciekawe, w 

zakładzie działał amator-
ski teatr, prowadzony przez 
pracwników - Walentynę i 
Artura Gruszewskich. 

W 1993 roku ogłoszono 
upadłość zakładu. 

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa



14

www.pulswejherowa.pl9 lutego 2017

SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Turniej cieszył się du-
żym zainteresowaniem, bo 
w rywalizacji wzięło udział 
ponad 90 zawodniczek. Or-
ganizatorami zawodów byli: 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie oraz 
ZSP nr 2 w Rumi. 

Zwycięska drużyna ZSP 
nr 2 wygrała wszystkie spo-
tkania. Drugie miejsce zajął 

Futsal dziewcząt

Najlepszy był Zsp 2
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 

Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejhe-
rowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsa-
lu Dziewcząt. Zwyciężyła reprezentacja Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. 

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Rumi, trzecie 
ZSP w Redzie, czwarte

ZSP nr 4 w Wejherowie, 
a piąte ZSP nr 1 w Wejhe-
rowie. Kolejne miejsca zaję-
ły reprezentacje: ZSP nr 3 w 
Wejherowie, Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła w Wejhe-
rowie, ZSO - II Liceum Ogól-
nokształcące w Wejherowie 
oraz ZSP nr 2 w Rumi.

Zwycięska drużyna ZSP nr 2 w Wejherowie w składzie: 
Natalia Bojanowska, Julia Damps, Monika Drabik, Wero-
nika Jung, Kinga Karczewska, Ewelina Lessnau, Magda 
Lińska, Weronika Mutke, Dominika Szymańska, Klaudia 
Żółtowska. Opiekunem drużyny jest Tomasz Kotwica.

W hali ZSP nr 3 w Wejherowie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt. Zwyciężyła drużyna go-
spodarzy, w której gra Katarzyna Płotka, jedna 
z najlepszych zawodniczek na Pomorzu.

tenis stołowy
Mistrzostwa powiatu 

W zwycięskiej drużynie, obok Katarzyny Płotki zagrały: 
Karolina Brzeska i Klaudia Szornak, a opiekunem zespołu 
jest Małgorzata Mika. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, trzecie ZSP nr 4 w 
Wejherowie, czwarte ZSP w Redzie, piąte ZSP nr 2 w Wej-
herowie oraz szóste - ZSO II LO w Wejherowie.

W Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki w Luzinie trenowali zawodnicy Fight Zo-
ne z Wejherowa i Luzina. Udział w zgrupowaniu, 
przygotowującym do startów w bieżącym roku 
wzięło 17 osób wraz z kadrą trenerską w skła-
dzie: Rafał Karcz, Tomasz Hirsz, Monika Kor-
thals i Patrycja Hinc. 

Podczas zgrupowania odbywały się treningi z zakre-
su techniki, wytrzymałości, siły, ogólnorozwojowe, a także 
sparingi kontrolne. Były to szczególnie ważne treningi był 
dla ścisłej reprezentacji sekcji kickboxingu Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzino. 

2017 rok zawodnicy kickboxingu z Wejherowa i Luzina 
rozpoczną sportową rywalizację prawdopodobnie lutowymi 
Mistrzostwami Polski Północnej w taekwondo, następnie w 
marcu odbędą się Mistrzostwa Polski juniorów w kickboxin-
gu w formule kick-light. 

kickboxing

przygotowania
do sezonu
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OGŁOSZENIA

N A S Z  P A R T N E R

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

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52,  58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

puNkt iNFoRMaCji euRopejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Nie przyjmuje-
my już bezpłatnych 
ogłoszeń drobnych 
w żadnej formie.    

Takiej rubryki nie 
ma już na łamach 
„Pulsu Wejherowa”.Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: iNFo-pRZekaZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 10 000 egzemplarzy                           issN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 wejherowo,  ul. polna 3/41  (w siedzibie firmy  „ARTEX”)

spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się  
9 lutego, a kolejny 23 lutego 2017

ReklaMY 
i

ogŁosZeNia

w  pulsie 

wejheRowa

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502

ogłoszenia 
drobne

kontakt:
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R E K L A M A


