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W świątecznym nastroju Z dobrym

budżetem
w nowy rok

Wszyscy wejherowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na rok 2018 zaproponowany przez
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.
- Dziękuję za okazane mi zaufanie i poparcie.
Z satysfakcją przyjmuję fakt, że w jednomyślnym
głosowaniu radni uznali, że w przyszłorocznym budżecie miasta priorytety są bardzo dobrze dobrane i
korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa,
a wydatki są uzasadnione i potrzebne - powiedział
prezydent Wejherowa.
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Kontynuacja
i nowe zadania
Naszym Czytelnikom
życzymy
ciepłych, zdrowych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
i spełnienia marzeń.
					

Redakcja

Udekorowane stoiska ze smakołykami, upominkami i ozdobami choinkowymi, lodowisko oraz karuzela
to atrakcje Jarmarku Bożonarodzeniowego na placu
Jakuba Wejhera w Wejherowie.
Jarmark będzie czynny do 22 grudnia br., ale o
wiele dłużej możemy się cieszyć wspaniałą świąteczną
iluminacją miasta. Jak co roku na wejherowskim rynku, deptaku i kilku innych ulicach, a także w Parku
Miejskim jest pięknie i magicznie.
Również jak co roku, w sylwestrową noc odbędzie się
miejska zabawa, połączona z fajerwerkami, na którą
zaprasza prezydent miasta i WCK.
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- To budżet proinwestycyjny i dynamiczny, który
zapewnia rozwój powiatu i jest konsekwencją realizowanych działań - powiedziała starosta Gabriela
Lisius o budżecie powiatu wejherowskiego na 2018
rok, uchwalonym przez Radę Powiatu.
Jest w nim miejsce na kontunuację już rozpoczętych inwestycji i na nowe ważne zadania.
Str. 4

II Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen Forcecon
2017, połączony z projekcją najnowszego epizodu
cyklu - „Ostatni Jedi”, był ważnym i oczekiwanym
wydarzeniem. Świadczą o tym tłumy uczestników
na ulicach miasta i w Filharmonii Kaszubskiej.
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AKTUALNOŚCI
Budżet miasta przyjęty. Co czeka wejherowian w przyszłym roku?

Budowa dróg przede wszystkim
Najważniejszą decyzją podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa było przyjęcie
przez wszystkich radnych budżetu na rok 2018 zaproponowanego przez prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta.
Przyszłoroczne dochody
budżetu Wejherowa wyniosą
208 716 932 zł, natomiast
wydatki 215 868 545 zł.
Deficyt w kwocie 7 151 613
zł zostanie sfinansowany z
wolnych środków na koniec
roku w kwocie 3 052 821 oraz
pożyczek i kredytów w kwocie 4 098 792 zł.
Wskaźnik
zadłużenia
miasta w 2018 roku wyniesie
28,3 procenta, co nie stanowi
nawet połowy 60-procentowego progu przyjmowanego
za wartość dopuszczalną.
Budżet miasta na rok
2018 zaproponowany przez
prezydenta
Krzysztofa

Hildebrandta i przyjęty
przez 21 radnych bez wątpienia zapewnia nie tylko
normalne
funkcjonowanie miasta we wszystkich
dziedzinach, ale przede
wszystkim jego rozwój.
Szczególny nacisk został
położony oczywiście na dalszą budowę strategicznych
dla miasta, bezkolizyjnych
węzłów drogowych łączących południową i północną
część miasta. Węzeł Śmiechowo (Zryw) i Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) pochłoną
prawie 60 procent środków
inwestycyjnych miasta. Na
te inwestycje prezydent

Historyczne wspólne spotkanie
Po głosowaniu nad budżetem 2018, radni reprezentujący trzy ugrupowania: Wojciech Kozłowski z „Wolę
Wejherowo”, Jacek Gafka z PO-Samorządność i Marcin
Drewa z PiS, po raz pierwszy w historii wspólnie spotkali
się z dziennikarzami.
- Głosowaliśmy za budżetem miasta Wejherowa na
2018 rok, reprezentujemy różne grupy radnych, ale dzisiaj działamy wspólnie, gdyż ten budżet jest tak dobry, że
wymagał poparcia – rozpoczął W. Kozłowski, prezentując również stanowisko radnych „Wolę Wejherowo”, którzy jednogłośnie głosowali za budżetem (stanowisko to
przedstawiamy obok).
- Radni klubu Platforma Obywatelska „Samorządność”
również poparli budżet miasta jednogłośnie. W większości poparliśmy również wieloletnią prognozę finansową,
te dokumenty są ze sobą sprzężone - mówił J. Gafka. Zauważamy w projekcie budżetu zrównoważony rozwój miasta, zabezpieczenie wszystkich niezbędnych
dziedzin funkcjonowania naszego miasta, o co postulowaliśmy na etapie prac w komisjach oraz ujęcie części
poprawek, zgłaszanych przez radnych naszego klubu w
tym projekcie. Pracą i współpracą pokazaliśmy, że można wypracować dobry projekt budżetu, który bilansowo
oceniliśmy pozytywnie i myślę, że będziemy pomagać w
jego realizacji na przestrzeni 2018 roku.
M. Drewa dodał: - Jest zgoda w Radzie Miasta, a to
głosowanie nad budżetem pokazało, że jest współpraca. Ja dzisiaj dałem mandat zaufania Panu Prezydentowi, zagłosowałem za. Będę obserwował bacznie
poczynania prezydenta, ekipy rządzącej. Natomiast na
dzisiaj jestem za pełną współpracą i tam gdzie można
pomagamy i obserwujemy. Ten budżet jest historycznym, rekordowy, a więc jest poparcie Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Wejherowa.
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zdobył bardzo duże środki
zewnętrzne, ale przeznaczone zostaną również znaczne środki własne z budżetu
Wejherowa.
W konsekwencji na inne cele będzie mniej pieniędzy, jednak pomimo tych
wielkich inwestycji wygospodarowane zostały i zabezpieczone finanse także
na inne zadania, nie tylko
w zakresie inwestycji.

Za, a nawet przeciw

Po dyskusji radni przyjęli
również wieloletnią prognozę finansową: 14 radnych
za, 4 przeciw (radni klubu
„Dla Wejherowian”), 3 osoby (z klubu PO-Samorządność) wstrzymały się od
głosu. Jest to niezrozumiałe
zachowanie i niekonsekwencja części radnych, bowiem
wieloletnia prognoza stanowi uzupełnienie budżetu,
m.in. zawiera środki na dokończenie przyszłorocznych
zadań inwestycyjnych w
następnych latach, np. Węzła Śmiechowa (Zryw) i Węzła Wejherowo (Kwiatowa).
Gdyby radni nie znaleźli
większości, która uchwaliła
wieloletnią prognozę finansową, to w jaki sposób te zadania zostałyby skończone
roku 2019 i kolejnych?
- Wbrew pewnym obawom niektórych radnych
zapewniam, że Węzeł Śmie-

chowo (Zryw) ujęty w wieloletniej prognozie finansowej
zostanie w pełni realizowany z tunelem pod torami kolejowymi i drogą krajową nr
6 - podkreślił prezydent K.
Hildebrandt.
W przerwie sesji miało
miejsce spotkanie opłatkowe radnych z udziałem ks.
prałata Tadeusza Reszki.

Pozostałe uchwały

Poza tym radni uchwalili m.in.: zmianę budżetu
na rok 2017 i zdecydowali o
udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu (na budowę ronda
na skrzyżowaniu ulic: 12
Marca - Wniebowstąpienia
- Judyckiego). Uchwalili
zmianę miejscowego planu
zagospodarowania w kwartale zabudowy pomiędzy
ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego oraz przyjęli „Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018” i „Gminny Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. Ponadto zdecydowali o złożeniu
wniosku o wpisanie Gminy
Miasta Wejherowa do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w
języku mniejszości oraz w
sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku
kaszubskim.

Wydatki uzasadnione i potrzebne
Prezydent Wejherowa - Krzysztof Hildebrandt:
- Budżet Wejherowa na rok
2018 to konsekwencja naszej
wspólnej historycznej decyzji,
dotyczącej budowy bezkolizyjnych węzłów drogowych
łączących północną i południową część miasta. Biorąc
pod uwagę cały budżet miasta, czyli wszystkie wydatki, to
aż co ósma złotówka zostanie
wydatkowana na inwestycje
drogowe, przede wszystkim
na wspominane węzły drogowe. Jeśli zaś weźmiemy pod
uwagę sam budżet inwestycyjny to 73 procent środków
przeznaczonych jest na drogi.
Należy podkreślić, że nakłady drogowe w 2018 roku będą większe o ponad 75
procent w stosunku do roku
2017 i wyniosą 26,4 mln zł, co
stanowi wartość rekordową
w historii naszego samorządu. Przyszły rok upłynie zatem pod znakiem realizacji
inwestycji drogowych, ale
chcę podkreślić, że drugą
pozycję w przyszłorocznych
inwestycjach stawią wydatki na zasób mieszkaniowy w
kwocie 5,3 mln zł a więc prawie
15%, w tym w zakresie ochrony powierza, czyli wymianę
starych pieców na ekologicz-

ne źródła ciepła zarówno w
budynkach komunalnych, jak
i wspólnot mieszkaniowych
oraz prywatnych.
Należy też zwrócić uwagę
na inwestycje sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu
Obywatelskiego, rewitalizację Śródmieścia oraz ważną
pozycję w inwestycjach, jaką jest rozpoczęcie budowy
sali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 5. Uważam,
że w 2018 roku priorytety w
naszym budżecie są bardzo
dobrze dobrane i korzystne
dla wszystkich mieszkańców
Wejherowa, a wydatki inwestycyjne w pełni uzasadnione i potrzebne, co zostało w
jednomyślnym głosowaniu
uznane przez radnych. Budżet
na 2018 rok to trudny budżet
- wymagający konsekwencji,
dyscypliny finansowej i dużych oszczędności.

Stanowisko Klubu Radnych „Wolę Wejherowa” w sprawie budżetu na 2018 rok
(fragmenty)

„ (...) Inwestycje drogowe i w zasób mieszkaniowy, będące
dwiema najważniejszymi pozycjami w inwestycjach miejskich
w roku 2018, stanowią wprost realizację postulatów radnych
„Wolę Wejherowo” i celów wskazanych w naszym programie wyborczym. Oczywiście przyszłoroczny budżet odpowiada na inne
nasze postulaty, jak realizacja Budżetu Obywatelskiego, rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5,
inwestycje w zakresie sportu, rekreacji oraz rewitalizacja Śródmieścia. Są ponadto niemałe pieniądze na sport, kulturę, pomoc
społeczną, organizacje pozarządowe, a - będąca przedmiotem
szczególnego zainteresowania rodziców – wejherowska oświata
jest dotowana ogromną kwotą z budżetu miasta. Podkreślić należy, że w 2018 roku, jako pierwsi i jedyni, w Metropolii nad Zatoką
Gdańską wprowadzamy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Wejherowo dla uczniów szkół podstawo-

wych. (...) Konsekwentnie wspieramy prezydenta i czujemy się
współodpowiedzialni za nasze miasto. Uważamy, że przyjęte w
naszym mieście najważniejsze cele do realizacji są korzystne dla
wszystkich mieszkańców Wejherowa, zaś wydatki uzasadnione.
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie potrzeby mieszkańców
można będzie zaspokoić, ale ten budżet zyskuje nasze poparcie.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt zaproponował budżet, który zapewni w 2018 roku dalszy rozwój Wejherowa. Radni „Wolę Wejherowo” konsekwentnie popierają też prognozę finansową, gdyż
zawiera ona środki na dokończenie w kolejnych latach przyszłorocznych zadań inwestycyjnych, np. węzłów drogowych i stanowi uzupełnienie budżetu. Jednocześnie radni „Wolę Wejherowo”
apelują do prezydenta o zwiększenie w ciągu roku środków w
miarę pojawiających się możliwości na realizację już złożonych
i nowych wniosków oraz postulatów mieszkańców i radnych.”

redakcja@pulswejherowa.pl

21 grudnia 2017

IDĄ ŚWIĘTA
W Filharmonii Trwa Jarmark Bożonarodzeniowy na wejherowskim rynku

Koncert
Wigilijny

Kramy, karuzela i lodowisko

W minioną niedzielę,
w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
odbył sie Koncert Wigilijny, na który prezydent miasta zaprosił
mieszkańców.
Coroczny Koncert Wigilijny jest ważnym wydarzeniem
kulturalnym,
prawdziwą
muzyczną ucztą, wprowadzającą słuchaczy w klimat
Bożego Narodzenia. Tak było również 17 grudnia.
Na scenie wejherowskiej
Filharmonii po raz kolejny
świąteczne utwory zagrała
znakomita Polska Filharmonia Kameralna Sopot
pod dyrekcją Wojciecha
Rajskiego. W tym roku
Mistrz Rajski został obdarowany przez prezydenta
Statuetką Jakuba Wejhera.

Przed tygodniem prezydent Krzysztof Hildebrandt uroczyście otworzył Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejherowie. Jeszcze tylko dzisiaj i jutro
(do 22 grudnia br.) można korzystać z atrakcji, które przygotowano dla małych i dużych mieszkańców miasta, takich jak kolorowe kramy ze smakołykami,
upiominkami i ozdobami choinkowymi, karuzela dla dzieci oraz lodowisko! O wiele dłużej będziemy się cieszyć wspaniałą świąteczną iluminacją miasta,
bajkową atmosferą oraz tradycyjną szopką, która wkrótce stanie na rynku.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

życzenia
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Obradowała Rada Powiatu Wejherowskiego

Budżet powiatu
na rok 2018 przyjęty

Inwestycje drogowe
Nowe rondo w Rumi Janowie

Uroczyście otwarto
nowe rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Rumi Janowie,
na skrzyżowaniu ulic:
Gdańskiej, Gdyńskiej i
Pomorskiej.
Projekt budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 przedstawiła radnym
Fot. Starostwo Powiatowe
starosta wejherowski - Gabriela Lisius.

Podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która odbyła się 15 grudnia w sali obrad Starostwa, radni przyjęli większością
głosów budżet powiatu na 2018 r. - To budżet proinwestycyjny i
dynamiczny, który zapewnia rozwój powiatu i jest konsekwencją realizowanych działań - podkreśla Gabriela Lisius, starosta
wejherowski.
Przyszłoroczne dochody
powiatu wyniosą ponad 190
mln zł, a wydatki ponad 209
mln zł. Na inwestycje przeznaczono rekordową sumę
ponad 43 mln zł.
W przyszłym roku samorząd powiatowy będzie kontynuował zadania rozpoczęte
w 2017 roku. Zaplanowano
też nowe inwestycje drogowe, oświatowe, przedsięwzięcia kulturalne oraz działania
z zakresu polityki społecznej.
Kontynuowana będzie m.in.
budowa hali sportowej przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
Na tę inwestycję przeznaczono ponad 4,8 mln zł (w tym
dofinansowanie z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 1,7 mln zł). Na
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termomodernizację
dwóch
budynków: siedziby Powiatowego Zespołu Kształcenia
Specjalnego oraz budynku
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
przeznaczono ponad 3,5 mln
zł. W tej kwocie jest dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości ponad 2,5 mln
zł. Zaplanowano też m.in.
rozbudowę Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni
za 4,1 mln zł
Z inwestycji drogowych
zaplanowano m.in. rozbudowę drogi powiatowej Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na
odcinku Nawcz - Osiek za
ponad 4 mln zł, w także budowę dwóch rond w Wejhe-

rowie: na skrzyżowaniu ul.
Chopina i Nadrzecznej (dofinansowanie inwestycji miejskiej) oraz na skrzyżowaniu
ulic 12 Marca, Wniebowstąpienia i Judyckiego.
Przedstawiciele klubów
radnych Prawa i Sprawiedliwości - Krzysztof Bober
oraz Wspólnego Powiatu Ewa Daleka odczytali na
sesji oświadczenia, w których
poparli przedstawiony przez
starostę powiatu projekt budżetu na 2018 rok.
Radni przyjęli najważniejszy dokument zdecydowaną
większością głosów. Nie poparło go tylko dwóch radnych
Platformy
Obywatelskiej:
Józef Reszke (głosował
przeciw) oraz Piotr Pelcer
(wstrzymał się od głosu).

www.pulswejherowa.pl

Rondo im. Rotmistrza Pileckiego w Rumi otwierali samorządowcy z miasta i powiatu oraz parlamenarzyści.

Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania kosztowała ok. 1,5 mln zł, na co
złożyli się: miasto Rumia i
Powiat Wejherowski. Wykorzystano też środki zewnętrzne z tzw. schetynówki.

Wyremontowana droga w Dzięcielcu
14 grudnia odbył się
oficjalny odbiór drogi powiatowej, która
przebiega przez miejscowość Dzięcielec w
gminie Łęczyce.
Tym samym oficjalnie
otwarto
wyremontowany
odcinek drogi o łącznej długości 800 metrów. Droga
otrzymała nową, wygodną
i bezpieczną nawierzchnię.
- Przy okazji wymiany nawierzchni na całym odcinku
drogi wykonane zostały pobocza oraz wyregulowano
zjazdy - mówi wicestarosta
wejherowski Witold Reclaf. - Wykonawca prac oczyścił także pas drogowy.
Koszt inwestycji wynosi
ponad 700 tys. zł.

redakcja@pulswejherowa.pl
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IDĄ ŚWIĘTA
Szlachetna paczka od urzędników Starostwa

Dary

Dla rodziny z powiatu wejherowskiego Ofiarni
Pracownicy
Starostwa
Powiatowego w Wejherowie po
raz kolejny włączyli
się do ogólnopolskiej
akcji charytatywnej
„Szlachetna Paczka”.
Prezenty, wśród których
znalazły się m.in. produkty
spożywcze, środki czystości, koce, ręczniki, ubrania,
upominki świąteczne oraz
pralka, trafią do potrzebującej rodziny z powiatu
wejherowskiego. 9 grudnia
urzędnicy Starostwa wraz z
członkiem Zarządu Powiatu Jackiem Thielem zawieźli paczki do magazynu,
mieszczącego się w Gościcinie. Podarki trafiły już do
wybranej rodziny.
- Liczymy, że sprawiły
radość i wywołały uśmiech
na twarzach obdarowanych
osób - mówi Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

rodacy

Zbiorka
żywności
Rodacy Bohaterom w
Wejherowie dobiegła
końca. Udało się zebrać 300 kilogramów
żywności i ok. 70 kartek z życzeniami.
Paczki z powiatu wejherowskiego już pojechały do
Polaków na Wileńszczyźnie.
Relacje z wręczania paczek
można śledzić w ogólnodostępnym serwisie YouTube
z dopiskiem Traugutt Rodacy Bohaterom, na stronie
pomorskiego koordynatora
Stowarzyszenia Traugutt.
org bądź na facebooku.
W imieniu kombatantów organizatorzy dziękują
mieszkańcom miasta i powiatu za ofiarność i okazane
dobre serce. Kolejna zbiórka
w nadchodzącym roku.

życzenia
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AKTUALNOŚCI
Po 5 latach to już inna firma

Spółka ZUK się rozwija
Po 5 latach funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Wejherowie, jako spółki komunalnej, Zarząd i pracownicy zakładu
cieszą się bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi i dynamicznym
rozwojem firmy. Z pracy ZUK zadowolony jest również prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który gratulował pracownikom
i prezesowi Romanowi Czerwińskiemu osiągnięć.
Prezes ZUK Roman
Czerwiński przypomniał,
że 5 lat temu prezydent
Wejherowa wspólnie z Radą Miasta zadecydowali,
żeby przekształcić zakład
budżetowy, jakim był Zakład Usług Komunalnych, w
spółkę prawa handlowego.
Nastąpiło to dokładnie 19
grudnia 2012 roku.
- To był trudny czas niepewności i wielu niewiadomych. Dzisiaj ZUK w
Wejherowie to zupełnie inna firma - powiedział prezes
spółki Roman Czerwiński
podczas spotykania pracow-

ników z okazji jubileuszu. Nasza spółka się rozwija i
jest ważna dla miasta
Przez 5 lat zakład zwiększył kapitał i zatrudnienie
oraz zakupił z własnych,
wypracowanych przez pracowników środków niezbędny sprzęt, który pozwala
wykonywać szereg różnych
prac na terenie miasta (ramka obok). Na kapitał spółki
składają się m.in. nieruchomości. Początkowo ZUK posiadał tylko składowisko
odpadów w Rybskiej Karczmie. Obecnie dzięki miastu
posiada też nieruchomość

Zmiany w ZUK
W momencie tworzenia spółki w zakładzie pracowało
54 pracowników, a obecnie jest ich 115.
Wartość umów na sprzedaż usług wzrosła z 10 mln zł
do 15 mln zł.
Zakupiono z własnych środków m.in. myjkę do pojemników na odpady, 3 koparki, zamiatarki, kompaktor,
sprzęt do budowy dróg i chodników np. walec drogowy i
zagęszczarki gruntu, a także sprzęt do pielęgnacji zieleni.
Czterokrotnie powiększył się kapitał zakładowy spółki,
który w momencie jej zarejestrowania wynosił 1 mln 417
tys. zł, a obecnie ponad 5 mln 290 tys. zł.

o pow. 2 ha na ul. Przemysłowej, gdzie zakład będzie
mógł się dalej rozwijać.
Prezes ZUK podziękował
pracownikom, którzy zatrudnieni są w zakładzie od
początku utworzenia spółki
oraz osobom, którym spółka zawdzięcza swoje istnienie i dobre funkcjonowanie.
Podziękowania otrzymali:
prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz i sekretarz
miasta Bogusław Suwara (zdjęcie obok) oraz byli
i obecni członkowie Rady
Nadzorczej ZUK Sp. z o.o.
Prezydent
Wejherowa
pogratulował prezesowi i
pracownikom znakomitych
wyników działalności spółki.
Zdaniem Krzysztofa Hildebrandta na uznanie zasługuje m.in. skuteczny system
segregacji odpadów, a także imponujące plany spółki,
która buduje Ekofabrykę.
W spotkaniu uczestniczyły także: zastępca prezydenta Wejherowa Beata
Rutkiewicz i
skarbnik
miasta oraz przewodnicząca
Rady Nadzorczej Marzena
Ćwiklińska.

Medal Miasta Wejherowa dla prezesa MZK

Menedżer i wizjoner

Z okazji 20-lecia zarządzania komunikacją miejską w Wejherowie,
prezes MZK spółka z oo. w Wejherowie, podczas sesji Rady Miasta w
ratuszu Czesław Kordel otrzymał Medal Miasta Wejherowa.
Zaszczytne
wyróżnienie przekazał prezesowi
MZK prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandtprzypominając, że dzięki
swoim menedżerskim, technicznym i wizjonerskim
zdolnościom, Czesław Kordel zaliczany jest do grona
najnowocześniejszych i naj-
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bardziej kreatywnych dyrektorów miejskich zakładów
komunikacji w Polsce.
- Jestem dumny, że zarządza pan przedsiębiorstwem,
które profesjonalnie, niezawodnie i bezpiecznie obsługuje tysiące zadowolonych
mieszkańców miasta, w dodatku promuje Wejherowo

na arenie ogólnopolskiej.
Profesjonalizmu i zaangażowania w pracy na rzecz
miasta i powiatu gratulowała prezesowi MZK starosta
Gabriela Lisius, zastępcy
prezydenta Wejherowa oraz
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz i
jego zastępcy.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

życzenia

Na pełen radości i nadziei czas Świąt Bożego Narodzenia
życzymy dużo świątecznego ciepła, miłości i spokoju oraz tego,
by każdy dzień Nowego 2018 Roku
przyniósł dużo dobrego zdrowia, pogody ducha
i pozwolił zrealizować życiowe i zawodowe plany
oraz spełnić najskrytsze marzenia.
Dołączamy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
w imieniu pracowników Urzędu Gminy
i radnych Rady Gminy Łęczyce.
Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Od pięciu lat bez zmian

Budżet Obywatelski w Wejherowie dobrze funkcjonuje

Podatki
Kolejny obiekt sportowy
w Wejherowie
nie wzrosną

Przy Szkole Podstawowej nr 8 oddano do użytku ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Projekt „Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz” zwyciężył w II Wejherowskim Budżecie Obywatelskim.

Miejskie podatki w Wejherowie od pięciu
lat są na tym samym poziomie, a niektóre
stawki są nawet niższe. W przyszłym roku,
wzorem lat ubiegłych nie wzrosną stawki
podatku od nieruchomości ani od środków
transportowych. To oznacza, że nadal będą
obowiązywały stawki z 2013 r. Od 2011 roku
nie zmieniła się także stawka opłaty od posiadania psów.
- Podatki w Wejherowie w 2018 roku nie wzrosną. To
nasza celowa polityka skierowana ku mieszkańcom - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Pozostawiając stawki sprzed pięciu lat, stwarzamy warunki
przyjazne mieszkańcom. Dbamy również o rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą od 2013
r.: podatek od budynków mieszkalnych - 73 gr. od 1 metra kw.
powierzchni użytkowej, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta - 53 gr.
Od 2017 r. zmniejszyła się stawka podatku związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej, która wynosi 22,66 zł od 1 mkw.
powierzchni użytkowej (wcześniej 22,82 zł) oraz stawka podatku za budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,61
zł) od1 mkw. powierzchni (wcześniej 4,63 zł).
Podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego wynosi 7,50
zł. Podatek od gruntów mieszkalnych wynosi 45 gr. od 1
mkw. powierzchni, natomiast emeryci zapłacą 33 gr.
Nie zmieniły się także roczne stawki podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Wejherowa. Podatek od autobusów uzależniony jest od liczby miejsc siedzących. Stawka od autobusów spełniających normy ekologiczne
EURO II, EURO III, EURO IV z liczbą miejsc mniejszą niż
22 wynosi 1 780 zł, spełniających normy ekologiczne EURO
V - 900 zł, a od pozostałych autobusów - 1 830 zł. Stawka za
pojazdy spełniające normy ekologiczne EURO II, EURO III,
EURO IV z liczbą miejsc równą lub wyższą niż 22 miejsca
wynosi 2 280 zł, spełniających normy ekologiczne EURO V
- 1 150 zł, a od pozostałych autobusów - 2 320 zł.
Od 2011 roku nie zmieniła się stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi 75 zł rocznie od każdego psa.

WAŻNE TELEFONY:
P ogotowie - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
Komenda Policji - Dyżurny 58 672 97 22
Straż Pożarna - Dyżurny 58 677 61 00
Straż Miejska - Dyżurny 58 677 70 40

Mieszkańcy zyskali nowe wielofunkcyjne boisko,
ktore bedzie uzupełnieniem bazy sportowej szkoły, przy której jest już kryta
pływalnia, hala wielofunkcyjna pełniąca funkcję zadaszonego zimą lodowiska
a latem boiska, bieżnia, boisko do piłki nożnej, a także zewnętrzne siłownie.
Jak podkreśla prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt,
zrealizowany
projekt Budżetu Obywatelskiego będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.
- Cieszę się, że wszyscy
mieszkańcy mogą już od
dzisiaj z tego boiska korzystać, zaś osoby, które przygotowały projekt i na niego
głosowały mają satysfakcję.
Świadczy to o tym, że Budżet Obywatelski w Wejherowie dobrze funkcjonuje.
- powiedział otwierając boisko prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt. Powstał nowoczesny obiekt
do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego z
tartanową
nawierzchnią,
piłkochwytami oraz krzesełkami. Inwestycja kosztowała ponad 373 tys. zł. Wartość
tego projektu przekroczyła
200 tys. złotych, a zatem
była to kwota wyższa niż
przewidywana w ramach
budżetu
obywatelskiego.
Musieliśmy ją uzupełnić ze

Władze miasta, autorzy projektu Budżetu Obywatelskiego, wykonawcy inwestycji
oraz radni uczestniczyli w otwarciu nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 8.

środków budżetu miasta.
Autorka
zwycięskiego
projektu - Joanna Stachowiak, przewodnicząca Rady
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8, podkreśla,
że boisko pozwoli na jeszcze
pełniejszą realizację zadań
dydaktycznych i szkolenia
sportowego.
- Cieszymy się z tego
obiektu, który dopełnia ofertę sportową szkoły – mówi
Joanna Stachowiak. - Mam
nadzieję, że mieszkańcy, za-

równo dzieci, młodzież, jak
i dorośli będą zadowoleni
i chętnie będą korzystali z
obiektu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania tego obiektu
– od etapu projektowania,
przygotowania wniosku i
głosowania na projekt.
Radny miejski z tego rejonu Paweł Formela jest
bardzo zadowolony z powodu
powstania kolejnego boiska.
- Z satysfakcją przyjmuję fakt, że mieszkańcy

w głosowaniu na Budżet
Obywatelski
wskazują
przede wszystkim na rozwój rekreacji i sportu, jak w
przypadku naszego boiska. zauważa radny Paweł Formela - Ponadto to pokazuje,
że wejherowianie mają realny wpływ na rozwój swojego
miasta. Boisko jest tego najlepszym dowodem. Razem
współdecydujemy nie tylko
o rozwoju infrastruktury,
ale też o wydarzeniach kulturalnych czy społecznych.

Autobusy dostosowane do odjazdów pociągów SKM

Zmiany w rozkładach jazdy autobusów
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w grudniu br. wprowadzone
zostały zmiany czasów odjazdów w rozkładach jazdy dla niektórych linii autobusowych.
• Linia nr 1 - Wejherowo – Gościcino – Góra
• Linia nr 3 - Wejherowo Odrębna – Gościcino”
• Linia nr 5 - Wejherowo Szpital – Orle
• Linia nr 7 - Wejherowo Cegielnia – Gościcino Robakowska
• Linia nr 8 - Wejherowo Szpital – Reda Dw. PKP
• Linia nr 10 - Wejherowo Pomorska – Kębłowo
• Linia nr 9 - Ciechocino [Rekowo] – Rumia Dw. PKP
• Linia nr 18 - Pieleszewo Karłowicza – Reda Dw. PKP
• Linia nr 19 - Rekowo [Lipowa] – Reda Dw. PKP

Zmiany związane są z dostosowywaniem rozkładów autobusowych do rozkładu jazdy pociągów PKP SKM w Trójmieście.
Do rozkładu jazdy linii nr 1, 4 i 5 włączony został nowy przystanek
w Bolszewie pod nazwą „Bolszewo Strażacka 02”.
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.
Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl
Dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33
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WYDARZENIA
W Centralnym Ośrodku Sportu

Mistrz z Wejherowa
wśród bokserskich sław
W hali sportowej bokserów Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie odsłonieto Ścianę Chwały
Trenera Feliksa Stamma. W uroczystości uczestniczył wejherowian
Hubert Skrzypczak, brązowy medalista olimpijski z Meksyku (1968),
który znalazł się wśród bokserskich sław, uwiecznionych na ścianie .
W uroczystości uczestniczyli m.in. prezes Polskiego
Związku Bokserskiego Leszek Piotrowski, były biegacz i medalista olimpijczyk
Kazimierz Zimny, dyrektor
COS OPO Michał Kowalski.
Obecni byli przedstawiciele
władz samozrądowych Wejherowa i powiatu wejherowskiego: zastępcy prezydenta
miasta - Beata Rutkiewicz
i Arkadiusz Kraszkiewicz,
radny Rafał Szlas oraz
członkowie Zarządu Powiatu - Jacek Thiel i Wojciech
Rybakowski. Na uroczystość przyjechali również wejherowscy bokserzy i działacze
sportowi z Wejherowa.
Jesteśmy dumni, że
wśród sław polskiego boksu
na Ścianie Chwały Trenera
Feliksa Stamma znalazło się
miejsce dla medalisty olimpijskiego z Wejherowa Huberta Skrzypczaka, któremu
serdecznie gratulujemy tego
upamiętnienia - powiedział
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
Ściana chwały poświęcona
Feliksowi Stammowi powstała w historycznej hali treningowej bokserów. Jak wyjaśnia
zastępca dyrektora COS OPO
życzenia
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Jeden z bohaterów uroczystości - Hubert Skrzypczak z
zastepcami prezydenta Wejherowa na tle nowej Ściany
Chwały Trenera Feliksa Stamma.
Fot. Urząd Miejski

Marcin Drewa, pomysł powstał kilka lat temu. Galeria sławnych sportowców, w
miejscu gdzie trenują bokserzy, powinna być inspiracją
do kontynuowania sukcesów.
Podczas uroczystości w
Cetniewie 15 grudnia, barwną prelekcję o Feliksie
Stammie i jego sławnych
olimpijczykach wygłosił senior polskiego dziennikarstwa sportowego red. Jerzy
Gebert, który specjalnie
przyjechał na tę uroczystość.
Przypomniał on również sylwetki 13 gwiazd polskiego boksu, które znalazły się

na Ścianie Chwały. W galerii obok Feliksa Stamma
upamiętnieni zostali: Aleksy Antkiewicz, Zygmunt
Chychła, Jerzy Adamski,
Leszek Drogosz, Zbigniew
Pietrzykowski, Kazimierz
Paździor, Tadeusz Walasek, Marian Kasprzyk, Jerzy Kulej, Józef Grudzień,
Artur Olech, Jan Szczepański i wejherowianin Hubert Skrzypczak.
Uczestniczące w spotkaniu
reprezentantki kadry Polski
w boksie uświetniły uroczystość pokazem walki bokserskiej kobiet.

Życząc naszym Czytelnikom udanego wypoczynku w
okresie świąteczno-noworocznym informujemy, że kolejny
„Puls Wejherowa” ukaże się za trzy tygodnie - 11 stycznia
2018 roku.
życzenia
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IDĄ ŚWIĘTA
Święty Mikołaj z pomocnikami w szpitalu

Dla dzieci i seniorów

Spotkanie Amazonek

Moc życzeń

W Szpitalu Specjalistycznym im. F.
Ceynowy w Wejherowie, jak co roku gościł Święty Mikołaj z
rozśpiewaną ekipą.
Akcję zorganizował i zrealizował Parafialny Zespół
Caritas z parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie
i Stowarzyszenie „Naprzód
Wejherowo”, a wzięła w niej
udział młodzież z wejherowskiej „Samochodówki”.
- Nasza wizyta po raz kolejny wywołuje uśmiech na
buziach dzieci i dorosłych
przebywających w wejherowskim szpitalu. Wraz z
Caritas przy parafii Chrystusa Króla i stowarzyszeniem „Naprzód Wejherowo”
przynieśliśmy chwilę radości tym najmniejszym i najmłodszym - mówi Jacek
Drewa, organizator akcji.

Fot. Starostwo Powiatowe

Fot. Maks Rudnik

10 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia Amazonki w Wejherowie.
Przy świątecznym stole razem z mieszkankami
Wejherowa zasiedli: starosta powiatu wejherowskiego
Gabriela Lisius, prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, dyrektor PCPR
w Wejherowie Iwona Romanowska oraz wiceprezes
Szpitali Pomorskich An-

drzej Zieleniewski.
Podczas spotkania nie zabrakło świątecznych życzeń,
dzielenia się opłatkiem oraz
wspólnego śpiewania kolęd.
Świąteczne spotkania wejherowskich Amazonek, są
m.in. okazją do integracji, a
także do podziękowania gościom za wsparcie.

Kombatanci

Gwiazda
na jubileusz
Podczas przedświątecznego spotkania środowisk kombatanckich w Wejherowie
Stanisław Harasiuk, przewodniczący Rady Kombatantów
przy Staroście i Prezydencie
Miasta Wejherowa poinformował o obchodach 100-lecia
Związku Inwalidów Wojennych RP, które odbędą się 5
czerwca 2018 roku w Gdańsku.
Zarządu Okręgu ZIW RP
podjął uchwałę o uczczeniu
jubileuszu poprzez ufundowanie Złotej Gwiazdy dla Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
z intencją „Wdzięczność tym,
którzy polegli za Ojczyznę i
tym inwalidom, którzy w walce odnieśli rany”.
Podczas spotkania opłatkowego Słowo Boże wygłosił
kapelan kombatantów ks. prałat Tadeusz Reszka. Nie zabrakło życzeń i podziękowań.

życzenia
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Z POLICJI
Policyjny pościg

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
chcieli zatrzymać do kontroli toyotę. Kierowca jednak zaczął uciekać, z osiedla Sucharskiego w kierunku Luzina. Policjanci ruszyli w pościg.
W Robakowie, pędzący autem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy i doszło do zderzenia.
Pirata i uciekiniera zatrzymali policjanci. Okazało się, że
29-latek miał zasądzony dożywotni zakaz prowadzenia
samochodów, był poszukiwany w celu odbycia kary 5 lat,
a w aucie miał amfetaminę.
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty . Grozi
mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Narkotyki pod podłogą
Policjanci z Wejherowa, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 24-latka,
w związku z posiadaniem znacznej ilości narkotyków.
W trakcie przeszukania domu, budynku gospodarczego oraz terenu posesji policjanci znaleźli susz oraz
amfetaminę i jeszcze 2,5 kg marihuany. Podczas przeszukiwania jednego z budynków wraz z psem tropiącym
i wykrywającym narkotyki dotarli do zamkniętych pomieszczeń. Funkcjonariusze weszli do środka, a tam ukrywał się 20-latek, który jest poszukiwany w celu odbycia
trzymiesięcznej kary pozbawienia wolności.
Ujawnione środki odurzające zostały zabezpieczone
do sprawy i przekazane do dalszych badań przez biegłego specjalistę. 24-letni mężczyzna został osadzony w
policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków. Po tym został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.
Za przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Materiały archiwalne „Pulsu Wejherowa”
znajdziesz na stronie internetowej:
www.pulswejherowa.pl

Poszukiwani wandale

Wandalom przeszkadza świąteczny wystrój miasta. Niszczą i przewracają świąteczne ozdoby oraz kradną i rozbijają
bombki na choinkach. Tak było m.in. 8 grudnia, gdy przed
północą dwóch pijanych mężczyzn przechodziło ulicą 12
Marca. Jeden z nich kopnął przyozdobioną bombkami choinkę. Kilka bombek spadło na ziemię i potłukło się.
Wandale zostali nagrani przez kamery wewnętrznego
monitoringu. Trwa ustalanie ich tożsamości.

Policjanci w Choczewie

Jest bezpieczniej
W budynku Nadleśnictwa w Choczewie przy
punkt przyjęć interesantów Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego i Dzielnicowych Komisariatu Policji w
Gniewinie z siedzibą w Choczewie.
ulicy Świerkowej 8 uruchomiono

Półtora roku temu spłonęła siedziba dzielnicowych
w centrum Choczewa, a policjanci przenieśli się do
Komisariatu w Gniewinie.
Dzięki inicjatywie wójta Gminy Choczewo oraz
uprzejmości Nadleśnictwa
Choczewo, które udostępniło pomieszczenia, dzielnicowi będą tam pełnili służbę w
wyznaczonych terminach.
- Bez współpracy wszystkich służb nie da się zapewnić bezpieczeństwo. Liczy
się koordynacja działań. W
Choczewie dobrze nam to
wychodzi - mówi nadleśni-

Karola Węsierskiego
kombatanta, wejherowskiego
działacza społecznego
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami

W lesie przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie, w obrębie koczowiska bezdomnych widoczny był czarny dym.
Okazało się, że w lesie wypalane są miedziane kable. Strażacy zagasili ogień i zasypali ognisko piaskiem. W obrębie
ogniska znajdowało się dwóch młodych mężczyzn, jeden z
nich miał opalone rzęsy i osmolone ubranie. Do wypalania
kabli, oczywiście się nie przyznali. Miedziane odpady przekazane zostały do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
22-letni mieszkaniec Kąpina i 21-letni mieszkaniec
Wejherowa byli bardzo agresywni. Sprawa znajdzie swój
finał w sądzie.

Uwaga na żebraków

Przed sklepami wielkopowierzchniowymi pojawili się naciągacze, którzy wyłudzają pieniądze od klientów sklepów.
Trzej młodzi mężczyźni - dwaj z Sopotu i jeden z Bożegopola
Wielkiego żądali od kierowców pieniędzy za pilnowanie pojazdu przy Centrum Kaszuby. Interweniowała Straż Miejska.
Ponieważ żebractwo w okresie przedświątecznym nasila
się, funkcjonariusze SM podejmą wzmożoną kontrolę parkingów i placów w rejonie obiektów handlowych.
Wobec żebraków posypią się mandaty i kierowane będą
wnioski o ukaranie do sądu. Kto, mając środki egzystencji
lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Kto żebrze w miejscu publicznym w
sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu
albo ograniczenia wolności.

O G Ł O S ZENIE

K O N D O L ENC J E

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

czy Bartłomiej Obajtek.
W otwarciu punktu przyjęć interesantów wzięły
udział m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisius,
wójt Choczewa Wiesław
Gębka i komendant powiatowy policji insp. Beata
Perzyńska.
W nowym posterunku w Choczewie, czynnym
we wtorki w godz. 10.0012.00 oraz w piątki w godz.
16.00-18.00, skargi i wnioski mieszkańców przyjmują dzielnicowi: asp. sztab.
Marcin Romanek i asp.
Dariusz Kardas.

Wypalacze kabli
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UROCZYSTOŚCI
W rocznicę Grudnia 1970

Pamiętają o ofiarach
W 47. rocznicę tragicznych wydarzeń, pamiętano o dwóch młodych wejherowianach, którzy zginęli 17 grudnia 1970 roku w
Gdyni. Zbigniew Nastały miał 17 lat, a Marian Wójcik – 33 lata.
Jak co roku przedstawiciele władz samorządowych, NSZZ „Solidarność” oraz uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na ich
grobach na wejherowskim cmentarzu.

Bohaterowie spoczęli w Kwaterze Pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Po 65 latach doczekali się pochówku

Ostatnie pożegnanie
bohaterów
Na cmentarzu wojskowym na Oksywiu w minioną sobotę uroczyście pożegnano trzech komandorów Marynarki Wojennej,
zamordowanych 65 lat temu w więzieniu na Mokotowie.
Kontradmirałowie Stanisław Mieszkowski i
Jerzy Staniewicz (awans
pośmiertny) oraz komandor Zbigniew Przybyszewski to bohaterowie
kampanii wrześniowej i
niewinnie stracone w grudniu 1952 roku ofiary stalinowskiego terroru.
Ich szczątki odnaleziono na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach, a w
dniach 15-16 grudnia br.,
najpierw w Helu (wszyscy byli obrońcami Helu
w 1939 roku), a potem w
Gdyni hołd bohaterom oddali przedstawiciele władz
z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele, żołnierze, kombatanci, rodziny
zamordowanych oficerów i
mieszkańcy Pomorza.
W przyszłym roku w Kwaterze Pamięci na cmentarzu
w Gdyni Oksywiu spocznie
dowódca Floty z września
1939 roku, admirał Józef
Unrug. Jego szczątki zostaną sprowdzone do ojczyzny z
Francji, gdzie spędził ostatnie lata życia i zmarł w 1973
roku.
AK.

Wśród zebranych byli dawni koledzy pomordowanych oraz młodzież z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Modlitwę za
zmarłych odmówił ks. prałat
Daniel Nowak. Wieloletni
kapelan wejherowskiej „Solidarności” przypomniał tragiczne wydarzenia Grudnia
1970 roku, w których zginęli robotnicy w Wejherowa, w
drodze do pracy.
Wśród
zgromadzonych
obecni byli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt,
zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz, sekretarz
miasta Bogusław Suwara,
przewodniczący Rady Mia-

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

sta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, starosta Gabriela
Lisius, członkowie Zarządu Powiatu - Jacek Thiel
i Wojciech Rybakowski,

dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Anna Wilk oraz działacze
„Solidarności” z Marianem
Trockim na czele.

K O N D O L ENC J E

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ZYGMUNTA LEŚNIOWSKIEGO
artystę rzeźbiarza, malarza, nauczyciela, społecznika,
uhonorowanego Statuetką Jakuba Wejhera

Podczas uroczystogo pogrzebu niesiono m.in. trumnę
ze szczątkami komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, którego wnuczka, Anna Narloch z rodziną (na zdjęciu w głębi) mieszka w powiecie wejherowskim.
				

Fot. Anna Kuczmarska

W „Pulsie Wejherowa” opisywaliśmy zarówno postać Stanisława Mieszkowskiego (przy okazji wizyty w Wejherowie
jego syna, Witolda Mieszkowskiego), jak i Zbigniewa Przybyszewskiego, którego rodzina mieszka w Strzebielinie, w powiecie wejherowskim.
W jednym z kolejnych numerów przypomnimy artykuł,
poświęcony komandorowi Zbigniewowi Przybyszewskiemu,
dowódcy tzw. baterii cyplowej w Helu w 1939 roku.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

Lwowiaka, od 1959 zakochanego w Wejherowie, osobę nacechowaną artyzmem, niezwykle wrażliwą, spostrzegawczą, człowieka mądrego mądrością życia, otwartego na świat
i ludzi, a przy całej swojej artystycznej wielkości, mistrza niezwykle skromnego, niezabiegającego o zaszczyty. Swój świat Zygmunt Leśniowski zbudował wokół szkoły – nauczania plastyki i techniki oraz swojej pracowni, w której powstawały niezwykłe Madonny,
świątki, tryptyki ołtarzowe, obrazy, drogi krzyżowe, szopki oraz tzw. sztuka „użytkowa”
- pieczęcie, oprawy plastyczne imprez, wystaw. Prace artysty zdobią prywatne mieszkania,
kościoły, biura, instytucje w Polsce i na całym świecie. Artysta nie zapominał o Wejherowie,
które stało się Jego prawdziwym domem. Na płótnie utrwalał Wejherowo, jego zabytki,
niezwykłe miejsca, w tym Kalwarię Wejherowską.
Kultura Wejherowa poniosła niepowetowaną stratę.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom,
którzy opłakują śmierć Zygmunta Leśniowskiego,
wyrazy najgłębszego współczucia składa
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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WYDARZENIA
II ZLot Forcecon w Wejherowie

Fani „Gwiezdnych Wojen”
na ulicach i w Filharmonii
Tłumy miłośników filmowej sagi „Gwiezdne Wojny” uczestniczyły w II Zlocie Forcecon 2017, połączonym z prezentacją najnowszej
części cyklu Star Wars „Ostatni Jedi”. Na ulicach Wejherowa oraz
w Filharmonii Kaszubskiej czekały na nich atrakcje.
- Już po raz drugi gościmy w Wejherowie miłośników sagi „Gwiezdne
Wojny”, a w oczekiwaniu
na kolejną część filmowej
opowieści, dajemy się porwać
gwiezdno-wojennej
magii - powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Gościmy
przybyszów z różnych galaktyk, towarzyszy nam
niesamowita atmosfera, a
Jakub Wejher jest także odpowiednio przygotowany.
Podobnie jak w ubiegłym
roku, wcielił się w postać
Dartha Wadera
W Filharmonii Kaszubskiej na uczestników Zlotu
czekało wiele atrakcji - wykłady, wystawy modeli oraz
konkursy i pokazy. Dla najmłodszych
przygotowano
Strefę Gier – planszowych
i komputerowych, a także
Strefę Malucha. Można było kupić książki, komiksy,

Fot. Urząd Miejski w Wejherowie
stroje oraz różnorodne gadżety. Podczas Zlotu odbyły
się trzy projekcje najnowszej części sagi Star Wars.
Wzorem ubiegłego roku, organizatorzy wraz z
przedstawicielami grup rekonstrukcyjnych odwiedzili
małych pacjentów wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

W Zlocie wzięły udział grupy rekonstrukcyjne z całej
Polski, a przede wszystkim
„Polish Garrison Pomeranian Squad - 501ST Legion”.
Organizatorami
Zlotu
FORCECON 2017 jest Fundacja „Pro turris”, Miasto
Wejherowo oraz Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska.

O G Ł O S ZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Administrator
nieruchomoŚci
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
12

WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/
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KULTURA, ROZRYWKA
Komedia na scenie Filharmonii

Nikt nie jest doskonały
Filharmonia Kaszubska 17 stycznia zaprasza na spektakl „Nikt
nie jest doskonały”. To komedia, która bawi, śmieszy i nigdy się nie
starzeje. To klasyka komedii romantycznej. Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie na to przedstawienie.

Obok nagrodzonych czytelników i wiolonczelistki Oriany Agaty Kwahs, na zdjęciu stoją: Barbara Gusman, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie oraz Jacek Thiel z Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej

Gala Czytelników
na drugie urodziny
Z okazji drugich urodzin Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Wejherowie, odbyła się tam „Gala Czytelników 2017”.
Biblioteka nie istniałaby
bez czytelników, dlatego w
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie uhonorowano tych, którzy czytają
najwięcej. Podczas „Gali Czytelników 2017” z okazji drugich urodzin placówki przy
ul. Dworcowej 7, najaktywniejszym
czytelnikom
wręczono wyróżnienia w ka-

tegoriach: literatura dziecięca, literatura młodzieżowa,
literatura historyczna, literatura obyczajowa, romans,
fantastyka, thriller/kryminał. Nagrody wręczył członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Jacek Thiel. Wśród
gości był również naczelnik
Wydziału Kultury i Spraw
Społecznych Starostwa w

Wejherowie Piotr Syrocki.
Spotkanie umilił występ
Ewy Hermann, skrzypaczki związanej z orkiestrą
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, a także wiolonczelistki Oriany
Agaty Kwahs, współpracującej m.in. z Filharmonią
Olsztyńską oraz Filharmonią Bałtycką.

Nikt i nic w życiu Leona
nie jest doskonałe, żona odeszła, dorastającą córka Dee
Dee zaczęła palić papierosy,
a do tego jego ojciec Gus, rubaszny i niesforny pomimo
wieku, drażni go swoją ekscentryczną naturą i towarzyskimi ekscesami. Leon jest
introwertykiem,
nudnym
statystykiem, ale posiada
talent do pisania romantycznych powieści. To iście
niemęskie zajęcie ukrywa
pod kobiecym pseudonimem
Marty Banbury i bez nadziei
na sukces wysyła swoje teksty do kobiecych wydawnictw. Kiedy powieść Marty
Banbury zostanie nagrodzona w konkursie aby odebrać
nagrodę Leon musi przebrać
się za kobietę!
Na scenie pojawią sie
znani, choćby z telewizji aktorzy: Marta Chodorowska/
Magdalena Waligórska w
roli pięknej Harriet Copeland, Wojciech Błach/Jacek
Rozenek w roli Leonarda,Michalina Sosna/Marta Chodorowska (nastolatka Dee
Dee) oraz Zdzisław Wardejn/
Wojciech Duriasz (zabawny
Dziadek Gus).
Bilety w cenie 80 i 90 zł
można nabyć w Kasach Filharmonii lub na stronie:
wck.org.pl

Bilety dla Czytelników
Aby otrzymać bezpłatne podwójne zaproszenie na
spektakl należy do 22 grudnia do godz. 20.00 przesłać
swoje imię i nazwisko na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: Spektakl.
Do wylosowanej osoby odpiszemy jeszcze tego samego wieczora.

Kiermasz w szkole nr 6
Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie mogli poczuć atmosferę prawdziwych świąt, uczestnicząc
w pierwszym w historii szkoły Kiermaszu Świątecznym, który odbył się 4 grudnia.

Kiermaszowi towarzyszyły wystepy artystyczne w wykonaniu uczennic i uczniów.

Pomysłodawczyniami
imprezy były nauczycielki
edukacji
wczesnoszkolnej
K. Penkowska i K. Szumińska. W organizację włączyli się wszyscy nauczyciele
razem z uczniami i ich rodzicami, rada rodziców i
samorząd uczniowski. Na
stoiskach można było kupić
ozdoby, stroiki, bombki, cho-

inki i kartki świąteczne wykonane własnoręcznie przez
uczniów, rodziców i nauczycieli. Oprócz tego każdy mógł
poczęstować się pachnącymi
ciastami lub sałatkami.
Kiermaszowi
towarzyszyły występy i pokazy artystyczne, które nagrodzono
gromkimi brawami. Swoje
talenty zaprezentowali tan-

cerze, młodzi aktorzy, chór
szkolny i muzycy. Część dochodu z kiermaszu przeznaczona zostanie na hospicjum
dziecięce
„Bursztynowa
Przystań” w Gdyni.
Kiermasz był elementem
projektu realizowanego już
trzeci raz w SP nr 6 pod nazwą „Radość świąt Bożego
Narodzenia”.

Na stoiskach można było kupić ozdoby,
stroiki i kartki świąteczne.
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani wygrali

Tenis

Szczypiorniści Tytani Wejherowo wygrali na wyjeździe w ostatnim
przed przerwą meczu w rozgrywkach ligowych z ostatnią drużyną
ligową AZS UKW Bydgoszcz 29:30. Zajmują teraz trzecią pozycję w
tabeli II ligi. Przerwa w rozgrywkach potrwa do 27 stycznia.

Magda i Katarzyna Płotka
tenisistki stołowe GOSRiT
Luzino zostały powołane na
zgrupowanie kadry wojewódzkiej juniorek, które odbędzie się w dniach 27-30
grudnia w Gdańsku.

30 sekund horroru
Tak dobrze jeszcze nie
grali i nie osiągnęli tak
wysokiego miejsca. W
pierwszej połowie jednak to bydgoszczanie
przeważali i wygrali ją
14 do 10.
W drugiej części wejherowianie zaczęli po-

wolutku
opanowywać
plac gry i odrabiać straty, a emocjonująca była
końcówka pojedynku, a
szczególnie ostatnie pół
minuty, gdy Tytani musieli obronić jednobramkowa przewagę.
Bramki dla Tytanów:

P. Jankowski - 6, Przymanowski - 6, Jurkiewicz
- 5, Warmbier - 4, Kierat
- 3, Bartoś - 2, R. Sałata
- 2, K. Wicki, Nowociński, Kudełka, Szreder, R.
Wicki, Sikora, Grabowski, Nowosad, Zwolakiewicz po jednej.

Powołane

Piłka ręczna.Licealiada

ZSP nr 4
najlepsze

W Rumi i Wejherowie odbyły się Finały Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. W rywalizacji dziewcząt i
chłopców wygrały drużyny z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

Siatkówka
Pierwsza
runda lidera O Puchar Przewodniczącego LZS
Tenisiści stołowi GOSRiT
Luzino zakończyli pierwszą
rundę rozgrywek IV ligi pomorskiej. W ostatniej kolejce
spotkań luzinianie wygrali z
Wichrem Wierzchucino.
GOSRiT z kompletem
punktów prowadzi.
W rundzie rewanżowej
drużyna ma szansę zakwalifikować się do rozgrywek
barażowych o III ligę.
O G Ł O S ZENIE
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Na Hali Widowiskowo- Sportowej w Luzinie rozegrano turniej piłki siatkowej
dziewcząt o Puchar Przewodniczącego LZS. Do zmagań przystąpiło 6 drużyn - 3 z
Wejherowa, Lini, Bolszewa i Luzina.
Pierwszą grupę wygrała
SP nr 9, drugie miejsce zajęła Linia i trzecie „Szóstka” Wejherowo. Grupę drugą wygrał
zespół SP nr 2 GOSRiT Luzino
przed Bolszewem i „Jedenastką” Wejherowo. Niestety, w
meczu półfinałowym dziew-

czyny z Luzina poniosły porażkę. Zwycięstwo w meczu z
Bolszewem zapewniło im jednak 3 miejsce w turnieju.
Klasyfikacja końcowa: 1 - SP
nr 9 Wejherowo, 2 - SP Linia, 3
- SP nr 2 GOSRiT Luzino, 4 - SP
Bolszewo, 5 - SP nr 11 Wejhe-

rowo, 6 - SP nr 6 Wejherowo.
Turniej został zorganizowany przez GOSRiT Luzino
oraz LZS. Puchary i medale
ufundował Prezes LZS Piotr
Klecha. Mecze sędziowali
Aleksandra Masalska i Kornel
Manuszewski.

W rundzie finałowej wystąpiło 6 najlepszych żeńskich ekip wyłonionych w
eliminacjach. W rywalizacji
wzięło udział ponad 100 zawodniczek z powiatu wejherowskiego. Podobnie było w
przypadku drużyn męskich.

Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi oraz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Piłka halowa

Piłka nożna. Kaszub Cup

Puchary Prezydenta dla Turniej w Luzinie
Sychowianki i Nordiki
Zakończyły się rozgrywki 42 edycji Wejherowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Startowało 19 drużyn z Wejherowa i jego okolic. Główne
trofea zawodów oraz nagrody dla najlepszych zawodników ufundował
Prezydent Miasta Wejherowa.
Zawody rozegrano w sali
ZSP nr 3 w dwóch grupach
wiekowych.W kategorii oldbojów (zawodnicy 35.letni i
starsi) zwyciężyła drużyna
Sychowianki Sychowo,
która w meczu decydującym
o tytule mistrzowskim pokonała 2:0 BorHyd Wejherowo (bramki zdobyli: R.
Sarbak i A. Spigarski).
SYCHOWIANKA: Krystian Mudlaf , Adam Spigarski, Sylwester Krauze,
Remigiusz Sarbak, Grzegorz
Płotka, Sławomir Czerwionke, Szczepan Kass, Sławomir
Górkowski, Damian Mering.
W spotkaniu o III miejsceProsport Wejherowo poko-

nał 2:1 Nordikę Wejherowo.
Nagrody
indywidualne
otrzymali: Wiesław Krutul
(Prosport) - najlepszy zawodnik, Czesław Bach (Nordika)
- najlepszy bramkarz i Remigiusz Sarbak (Sychowianka)
- najlepszy strzelec ligi.
Wśród seniorów zwyciężyła wejherowska NORDIKA,
która w meczu decydującym
o tytule mistrzowskim o pokonała 3:2 MUNDURÓWKĘ
Wejherowo. Bramki zdobyli:
Sebastian Fajdek - 2, Krzysztof Szczygieł oraz Piotr Petke i Piotr Miotk.
NORDIKA:
Jarosław
Sobczak, Sylwester Krause, Krzysztof Szczygieł, Se-

bastian Fajtek (najlepszy
zawodnik ligi), Paweł Gniewkowski, Janusz Festowicz.
MUNDURÓWKA
Wejherowo: Piotr Petke, Kamil
Blok, Piotr Miotk (najlepszy
strzelec) , Mateusz Uszyk,
Kamil Majchrzak (najlepszybramkarz),
Dominik
Klimczak
W spotkaniu o III miejsce
MATFIZ Wejherowo pokonał 2:0 EUROPOL.
Zawody, których organizatorem było Wejherowskie
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Fizycznej, prowadził i sędziował licencjonowany menedżer sportu
Leszek Lenda.
L.L.

Zakończył się drugi w tym roku turniej piłkarski Kaszub Cup. W
ogólnopolskiej imprezie, zorganizowanej przez trenerów Karola
Piątka i Pawła Buzałę z KTS-K GOSRiT Luzino rywalizowali młodzi
piłkarze z rocznika 2005.
Rozgrywki stały na bardzo wysokim poziomie,
większość meczów była
bardzo wyrównana i emocjonująca, a o rozstrzygnięciach często decydowały
sekundy i detale.
W Lidze Europy zwy-

ciężył zespół UKS Jedynka Reda, który wyprzedził
GOSRiT Luzino I.
Nagrody indywidualne
dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach otrzymali:
Oliwier Osowski (Reda),

Kamil Siergiej (GOSRiT I),
Michał Machaliński (AP
KP), Dawid Konkol (Gryf),
Kamil Gruba (GOSRiT II).
Głównymi
sponsorami
tegorocznej edycji turniejów Kaszub Cup są: Sportbm, PZPN, Gmina Luzino,
Pomorski LZS, Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego, Protel, Wikęd,
Farm Frites Poland z Lęborka, Auchan Rumia.
ogłos z e n i e
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KOMUNIKACJA MIEJSKA 2017/2018
OKRES ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY
Wejherowska komunikacja miejska w okresie świąteczno –
noworocznym będzie kursowała według obowiązujących
rozkładów jazdy ze zmianą we Wigilię i Sylwestra 2017 roku.

WIGILIA 24.12.2017 (niedziela) –

według
rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele, przy czym wszystkie linie
kończą kursowanie około godziny 17:30.

SYLWESTER 31.12.2017 (niedziela) –

według

rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele, przy czym wszystkie linie
kończą kursowanie około godziny 21:30.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE
od 23.12.2017 r. do 01.01.2018 r.:
Nie kursują linie szkolne 13 i 14.
Nie będą wykonywane kursy:
 linii nr 11 o 7:03 z Osiedla Kaszubskiego do Kąpina oraz powrót z
Kąpina o 7:20;
 linii nr 4 o godz. 7:19 z SP Orle do Strzeleckiej oraz 13:35 z
Budowlanych do Strzeleckiej i 13:51 ze Strzeleckiej do Gimnazjum
Bolszewo.
 linii nr 5 o godz. 6:45 ze Szpitala do Orla
Kurs linii nr 1 o godz. 13:23 z Os. Fenikowskiego kończy bieg przy
Gimnazjum w Bolszewie.
Autobusy linii 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
Informacje o kursowaniu autobusów udziela Dyspozytor 58 572 29 33

Od dnia 1 stycznia 2018 roku w wejherowskiej komunikacji
miejskiej wprowadzone zostaje nowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla dzieci szkół podstawowych z Wejherowa, Redy i Luzina.
Szczegóły na stronie: http://mzkwejherowo.pl/aktualnosci

OSTATNIE ODJAZDY Z PĘTLI 31.12.2017 r. (SYLWESTER)
do godz. 21:30 wszystkie odjazdy z pętli bez zmian

OSTATNIE ODJAZDY Z PĘTLI 24.12.2017 r. (WIGILIA)
do godz. 17:30 wszystkie odjazdy z pętli bez zmian

Linie nr 4, 18 i 19 w niedziele rozkładowo nie kursują
Linia:

Ostatni odjazd z pętli :
1

Linie nr 4, 18 i 19 w niedziele rozkładowo nie kursują

Ostatni odjazd z pętli :

Linia:

Śmiechowo Os. Fenikowskiego
Os. Fenikowskiego - do zajezdni

21:34
21:53

Bolszewo Słowackiego

21:25

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

17:23
21:34

Gościcino Robakowska
Góra

18:18
21:18

2

Szpital
Szpital zjazd do zajezdni

21:20
21:54

Dom Działkowca

21:38

3

Odrębna

21:15

Robakowska
Robakowska zjazd do zajezdni

20:43
21:41

5

Szpital

21:15

Orle
Orle zjazd do zajezdni

20:44
21:37

6

bez zmian

7

bez zmian

8

bez zmian

9

Rumia - do Rekowa

22:07

Rekowo

Ostatni odjazd z pętli :
1

Ostatni odjazd z pętli :

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

Śmiechowo Os. Fenikowskiego

17:43

Bolszewo Słowackiego

17:29

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

17:23
15:43

Gościcino Robakowska
Góra

18:18
16:41

NIP 588-217-68-14

2

Szpital

18:20

Dom Działkowca

18:17

3

Odrębna

18:12

Robakowska
Robakowska zjazd do zajezdni

18:03
18:39

5

Szpital

17:55

Orle
Orle zjazd do zajezdni

17:44
18:18

6

bez zmian

7

bez zmian

8

Szpital

17:21

Reda
Reda - kurs do Kochanowskiego

17:06
18:06

ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

9

Rumia - do Rekowa

18:07

Rekowo
Ciechocino

16:36
17:42

10

Pomorska

17:21

Kębłowo

18:14

11

Kąpino
Pruszkowskiego - kurs do Gniewowa

15:30
17:18

Gniewowo
Gniewowo zjazd do zajezdni

17:02
17:36

14:50

Gowino

15:12

21:31

10

bez zmian

11

bez zmian

12

bez zmian

12

Transportowa

16

bez zmian

16

bez zmian

17

bez zmian

17

bez zmian

Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

15
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