NR 2 (214)
23 STYCZNIA
2020
KOLEJNE
WYDANIE:
6 LUTEGO
2020

i powiatu wejherowskiego

Ferie pełne atrakcji
Uczestnicy zajęć w Miejskiej Bibliotece.

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Wejherowo

Inwestycyjne
podsumowanie
2019 roku 		

Str. 3

Rywalizowały
gospodynie
W Gniewinie odbył się XXI Powiatowy Turniej
Kół Gospodyń Wiejskich, w którym Grand Prix
zdobyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczkowie w gminie Łęczyce.
Wspaniałe prezentacje przygotowały również gospodynie z innych wsi powiatu wejherowskiego, wygrywając w poszczególnych konkurencjach.
Str. 8

Dzieci i młodzieży z Wejherowa uczestniczą w ciekawych zajęciach, przygotowanych na czas ferii zimowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Wejherowskie Centrum Kultury oraz Szkolny Związek Sportowy.
- W ofercie znajdują się zajęcia m.in. sportowe, artystyczne, muzyczne, fotograficzne, a nawet cyrkowe mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Zajęcia są zróżnicowane pod względem
wieku, czasu trwania i specjalizacji. Myślę, że każdy znalazł coś interesującego dla siebie. 		
Zajęcia dla dzieci zorganizowały także placówki powiatowe, m.in. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Powiatowa Biblioteka oraz ośrodki gminne.
Fotoreportaż z ferii na str. 13

Verba Sacra już
w poniedziałek
W poniedziałek, 27 stycznia o godz. 17, w
wejherowskiej Kolegiacie odbędzie się wydarzenie artystyczno-religijne VERBA SACRA
Modlitwy Katedr Polskich.
Po raz 17. fragment Biblii w języku kaszubskim
przeczyta Danuta Stenka. 		
Str. 9
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AKTUALNOŚCI
Mimo ostrzeżeń oszuści znajdują kolejne ofiary

Pieniądze wyrzucone przez okno
Przestępcy oszukali 61-latkę na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oszukana kobieta po rozmowie
telefonicznej z oszutem wyrzuciła spakowane pieniądze przez okno.
Dzięki współpracy kryminalnych z Rumi, Wejherowa
oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku szybko zatrzymano oszusta. Okazało
się, że był poszukiwany na
podstawie listu gończego.
23-latek został tymczasowo
aresztowany na okres 3 mie-

sięcy. Niestety, policjanci
otrzymali już kolejne sygnały o próbach oszustwa przez
innych przestępców.
Policjanci ostrzegają i
apelują, aby w trakcie rozmów telefonicznych (lub w
innej formie) nie udostępniać swoich danych m.in.

STRAŻ MIEJSKA
Nietrzeźwy kierowca

Na widok radiowozu strażników kierowca audi ruszył do
ucieczki. Wcześniej strażnicy otrzymali zgłoszenie o aucie, które „zygzakiem” jedzie ul. 3 Maja. W trakcie ucieczki samochód
zniknął na jednym z podwórek, jednak wkrótce został zatrzymany. Zapach alkoholu czuć było od kierowcy, a po zbadaniu
okazało się, że delikwent ma 1,74 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na dodatek ma także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W związku z tym na miejsce został wezwany patrol policji.
41-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego za kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości i niewykonanie wyroku sądowego dopowie przed wejherowskim sądem.

Kradli rusztowania

Dwaj mężczyźni zostali przyłapani na kradzieży elementów
rusztowania w okolicach budowanego węzła drogowego oraz
na wysokości peronu SKM w Wejherowie. Mężczyźni tłumaczyli, że to na polecenie szefa, ale nie potrafili podać jego tożsamości. Podczas przeszukania terenu okazało się, że elementy
przęseł są już przygotowane do wyniesienia z terenu budowy,
a za sklepem wielkopowierzchniowym stał wózek z przęsłami
przygotowanymi do transportu. Ogólnie było 16 elementów.
Strażnicy wezwali policję. Okazało się, że jeden z mężczyzn jest
poszukiwany listem gończym, więc od razu trafił do więzienia.

Nocna wpadka

Późną nocą 15 stycznia funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Wejherowie otrzymali zgłoszenie, że na ul. 10 Lutego kilku
młodych ludzi uszkodziło i porzuciło samochód renault z wypożyczalni Traficar. Auto stało przy barierce na zakręcie ulicy z
uszkodzonym przodem i przednim zawieszeniem.
Strażnicy na ul. Kopernika zauważyli dwóch młodych mężczyzn i dziewczynę, którzy próbowali ukryć się w jednej z kamienic. Tam też zostali zatrzymani. Strażnicy ustalili, że autem
kierował 22-letni mieszkaniec Wejherowa. Kierowca był nietrzeźwy, a w wydychanym powietrzu miał 1,24 promila alkoholu. Na miejsce zdarzenia strażnicy wezwali „drogówkę”.

Wandal na rynku

Nocą na placu Jakuba Wejhera pojawił się 28-letni mieszkaniec Wejherowa wraz z trzema kolegami. Spacerowicze robili
sobie zdjęcia przy choince oraz na ozdobnym fotelu. Niebawem jednak zabawa zamieniła się w niszczenie ozdób stojących na rynku. Mężczyzn zaczął dewastować fotel.
Zapędy wandala zauważył dyżurny Straży Miejskiej. Patrol
mężczyznę poskromił i ukarał mandatem karnym.
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dotyczących kont bankowych. Podczas takiej rozmowy oszust przedstawia
się jako policjant bądź funkcjonariusz innej służby, najczęściej podaje stopień imię
i nazwisko, czasami wymyślony numer identyfikacyjny. Sprawca informuje

swoją ofiarę o tym, że jest
obserwowana przez oszustów i straszy, że jej pieniądze w banku oraz te w domu
są zagrożone kradzieżą. Jeżeli w rozmowie telefonicznej wystąpią takie elementy,
należy natychmiast się rozłączyć i powiadomić policję.

Z POLICJI
Psychotropy i broń

Policjanci z Wejherowa zatrzymali 29-letnią kobietę i
38-latniego mężczyznę, którzy w swoim mieszkaniu na terenie gminy Szemud, mieli ukryte ponad trzy kilogramy dopalaczy, a ponadto ponad 50 tys. złotych w gotówce, a także
dwie sztuki broni, w tym pistolet gazowy, na który trzeba
mieć pozwolenie.
Zatrzymali zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Zwłoki przy torach

Policjanci z Rumi prowadzą dochodzenie w sprawie zwłok
mężczyzny odkrytych przy torach SKM na wysokości ul. Towarowej w poniedziałkowy poranek. Na razie nie wiadomo jaka
była przyczyna śmierci i kim jest denat, ale policjanci poczynili już pewne ustalenia, które są weryfikowane. Śledztwo w
tej sprawie prowadzą kryminalni z wejherowskiej komendy
policji pod nadzorem prokuratora.

Seksualny napastnik

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Redzie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie innej czynności
seksualnej wobec małoletniej. 45-latek w Redzie w godzinach wieczornych obserwował dziewczynę i wszedł za nią
do windy. Dziewczynie udało się uciec, a o tym co się stało
powiadomiła rodziców, a oni policję. Policjanci natychmiast
zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu, a działania te przyniosły oczekiwany efekt.
Mężczyzna został został aresztowany na 3 miesiące Usłyszał zarzut z art. 197 §2 KK, za co grozi do 8 lat pozbawienia
wolności.

Podrobione dokumenty

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do
kontroli kierującego, który wylegitymował się podrobionymi dokumentami, tzw. kolekcjonerską kartą imitującą prawo
jazdy. Funkcjonariusze zweryfikowali dokument w systemie
i okazało się, że taki dokument nigdy nie był wydany. Art.
270 Kodeksu Karnego mówi o tym: Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego
dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
Policjanci przestrzegają i aby ten przypadek był pouczającą lekcją dla wszystkich tych, którzy uważają, że można się
posługiwać takimi dokumentami.

Policjanci podsumowali
miniony rok

Skuteczne
działania

W Powiatowej Komendzie Policji w Wejherowie odbyła się odprawa roczna kadry
kierowniczej, w której uczestniczył pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan.
W odprawie brali udział komendanci komisariatów, kierownicy posterunków i naczelnicy wydziałów Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie oraz pracownicy policji.
Komendandt Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
insp. Beata Perzyńska omówiła całoroczną pracę i złożyła
podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom policji
za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.
Mundurowi w 2019 r. uczestniczyli w 4 debatach społecznych, których tematem było bezpieczeństwo. Dwie z nich
dotyczyły bezpieczeństwa seniorów, trzecia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, a czwarta oszustw i sposobów ich unikania. Szczególny nacisk kładziono na poprawę współpracy
mieszkańców powiatu z policją w celu wspólnej, skutecznej
walki z lokalnymi zagrożeniami. Skutecznym narzędziem
okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Wejherowscy policjanci odnieśli w ub. roku kilka sukcesów. Kryminalni z powiatu, działając wspólnie z policjantami z Gdańska wykazali się niezwykłą skutecznością
działań w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Zabezpieczyli 49,5 kg narkotyków oraz zatrzymali
wiele osób posiadających zabronione substancje. Policjanci
z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą, działając
wspólnie z funkcjonariuszami z Gdańska zatrzymali na
gorącym uczynku mężczyznę - organizatora procederu wyłudzania ubezpieczeń. Wyłudzeń dokonywał na podstawie
fikcyjnych zgłoszeń kradzieży pojazdów oraz odszkodowań
za zdarzenia drogowe, które w rzeczywistości nie zaistniały. Sprawca działał przez ostatnich 10 lat.
Dużą skutecznością służby wykazali się policjanci ruchu
drogowego, którzy w ub. roku na drogach naszego powiatu
ujawnili 2058 pieszych popełniających wykroczenia drogowe, zatrzymali 155 nietrzeźwych kierowców, przeprowadzili
68 926 badań trzeźwości kierujących oraz potwierdzili 513
zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Wejherowscy policjanci podsumowali również zgłoszenia mieszkańców powiatu wejherowskiego na elektronicznej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W minionym
roku zgłoszono na mapie naszego powiatu 1806 sygnałów o
miejscach, w których dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Zweryfikowano przez policjantów i potwierdzono
664 zgłoszenia. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekraczania
dozwolonej prędkości (380), nieprawidłowego parkowania
pojazdów (89) i niewłaściwej infrastruktury drogowej (91).
W większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym
sygnałem dla funkcjonariuszy, a zarazem potwierdzeniem
na to, że dany rejon może być zagrożony.
Wejherowscy policjanci nadal zachęcają do współpracy
i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu
współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi, skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
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MIASTO
Miniony rok pod znakiem inwestycji miejskich

Drogi, hala sportowa,

i remonty budynków mieszkalnych
W minionym roku w Wejherowie realizowano inwestycje drogowe, oświatowe i
inne, m.in. kolejne projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Podsumowanie roku 2019 przedstawia się imponująco. Oto, co zrobiono w minionym roku
w naszym mieście:
Inwestycje drogowe:
• Budowa bezkolizyjnego węzła integracyjnego Wejherowo (KWIATOWA)
• Budowa ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na
ul. Przemysłowej
• Budowa ul. Krofeya na odcinku od ul. Mostnika do
ul. Jana Kotłowskiego
• Współfinansowanie wraz z powiatem budowy ronda
u zbiegu ulic 12 Marca i Sikorskiego
• Budowa ulic z płyt drogowych na ulicach:
Południowej (część ulicy), Pogodnej, Waśkowskiego
(częściowo) i Gryfa Pomorskiego (częściowo)
W ramach Programu Rewitalizacji Śródmieścia
wykonano:
- ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Sobieskiego
- remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową
a ul. Zachodnią
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron, zwanym Parkiem Cedron
- wykonanie fontanny na Placu Jakuba Wejhera

Inne zadania inwestycyjne:
• Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5
• Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie boiska za hotelem „Bliza”
• Remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska przy

Nowa ul. Karnowskiego wraz z rondem na ul.
Przemysłowej.

ulicy Kochanowskiego „Jamajka”
• Wymiana starych pieców na proekologiczne systemy
grzewcze
• Remonty w budynkach i mieszkaniach komunalnych,
w tym kompleksowa termomodernizacja budynków
• Dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynkach zabytkowych
• Współpraca i pomoc dla wspólnot mieszkaniowych w
remontach budynków w ramach Programu Rewitalizacji
Śródmieścia
• Doświetlone przejścia dla pieszych, m.in. w ul. Słonecznej oraz I etap oświetlenia w ul. Norwida
Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) - tunel w budowie.
Realizacja projektów Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego:
• Rozbudowa terenu rekreacyjnego na Os. Fenikowskiego etap III (boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty, park linowy)
• Budowa świetlicy osiedlowej na os. Sucharskiego
Dokumentacja projektowa:
Szkoła na kołach - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu
drogowego przy SP 8
Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na terenie SP 9
Budowa boiska „Jedenastka”- etap II
Źródło: UM Wejherowo

Kolejny rok rozwoju miasta

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
- To był kolejny rok rozwoju
naszego miasta. Tak naprawdę to kontynuacja zadań i projektów, które konsekwentnie
realizujemy etapami od wielu
lat. Wejherowo się zmienia.
Priorytet stanowią oczywiście zadania drogowe, z
których najbardziej kosztowną, największą inwestycją w
2019 roku była budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z
tunelem, która weszła w decydującą fazę prac.
Drugą ważną pozycją była
budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 5, którą oddamy do użytku w 2020

r. Istotne miejsce zajmują
także remonty budynków
mieszkalnych, w tym ich termomodernizacja i wymia-

na pieców. Oddaliśmy także do
użytku inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego, kilka jest
w trakcie realizacji.
Prowadzimy szereg zadań
mniej spektakularnych, ale również ważnych dla mieszkańców.
Warto dodać, iż na inwestycje w
roku 2019 wydaliśmy łącznie 39
mln zł. Inwestycje to jednak nie
wszystko. Staraliśmy się stworzyć
dla mieszańców szeroką ofertę
wydarzeń kulturalnych i sportowych, tak aby każdy znalazł coś
atrakcyjnego i ciekawego dla siebie. Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się w Wejherowie
jeszcze bardziej komfortowo.

Kompleks sportowo rekreacyjny na os. Fenikowskiego i
świetlica na os. Sucharskiego
zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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OGŁOSZENIE

Wiadomość tylko dla osób
mających problemy ze słuchem
Jeśli...
masz 40 lat (i więcej) i zauważasz u siebie ubytki słuchu,
jesteś obywatelem Polski,
Twój miesięczny dochód (emerytura, pensja, renta)
nie przekracza 3500 zł...

Sprawd
ź
przysłu , czy
guje Ci
dofinan
sowani
e

Koniecznie przeczytaj ten list, ponieważ przysługuje Ci prawo do udziału
w ogólnopolskim programie odzyskiwania słuchu. Dzięki niemu tylko
w tym roku blisko 11 000 Polaków skorzystało z bezzwrotnego
dofinansowania. Wszyscy oni znów odzyskali szansę, by normalnie słyszeć.

pasuje
na prawe
i lewe ucho

Szanowny Czytelniku,
Nazywam się Tomasz Kamiński i specjalizuję się w problemach układu słuchowego. Zależy mi, żeby ten list przeczytało jak najwięcej osób mających problemy ze słuchem.
Mam dla nich ważną wiadomość.
Pomagam ludziom odzyskać słuch – bez operacji
i wszczepiania implantów. I robię to w 60 sekund. To możliwe, ponieważ korzystam z technologii, która pozwala
odzyskać sprawność słuchową.
Prof. Tomasz Kamiński,
Technologia, o której Ci opowiadam, posłużyła do stwospecjalista
ds. problemów
rzenia Audiokorektora Wzmacniającego Słuch – urząze słuchem
dzenia, dzięki któremu każdy może znów słyszeć tak, jak
i koordynator programu
w wieku 25–30 lat!
odzyskiwania słuchu
Odkrywcą tej technologii i współkonstruktorem Audiokorektora Wzmacniającego Słuch jest prof. Mathieu Deschamps. Oto, jak opisuje
on proces odzyskiwania słuchu przez osoby używające jego urządzenia:
„Wraz z moim zespołem odkryliśmy pewne prawidłowości w ludzkim uchu,
na które można oddziaływać na poziomie nanokomórkowym. Następnie stworzyliśmy specjalny mikrochip (AVD-873), który umożliwia takie oddziaływanie.
W rezultacie osoby, które go noszą, słyszą nawet o 264% dokładniej niż wtedy, gdy
nosiły aparaty słuchowe”.
Prof. Mathieu Deschampsa znam od czasów moich praktyk w USA. Poprosił mnie
o pomoc w uruchomieniu jego programu odzyskiwania słuchu w naszym kraju.
Audiokorektor Wzmacniający
Słuch dzięki swym
rozmiarom jest niewidoczny
dla osób postronnych.
Posiada uniwersalne
wkładki w różnych
rozmiarach dzięki którym
Audiokorektor idealnie
dopasowuje się do budowy
ucha i przylega do skóry.
Usłyszysz nawet
najmniejszy szept!
Mikroczip AVD- 873
wyłapuje dźwięki we
wszystkich zakresach,
w których operuje
ludzkie ucho.
Dzięki niemu możesz
znów usłyszeć czyjś
szept, wyłapywać
i rozróżniać głosy
w tłumie – nie umknie
Ci żaden ważny dźwięk!
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Jedną z pierwszych uczestniczek
polskiej edycji programu była moja
mama. Wytłumaczyłem jej, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch to
nie jest zwykły aparat słuchowy.
Jest o wiele lepszej jakości i nie został
stworzony do nabijania kasy prywatnym firmom – technologia w nim
zastosowana jest 6 razy tańsza od
tej zastosowanej w aparatach słuchowych podobnej jakości.
Mama zdecydowała się spróbować.
Kiedy ponownie ją odwiedziłem, powtarzała, że słyszy tak, jak w wieku
30 lat! Byłem zachwycony, ponieważ
jako osoba posiadająca wiedzę na temat schorzeń słuchu mam świadomość, że 80% osób tracących słuch
(głównie po 70. roku życia) jest zagrożonych demencją, a nawet chorobą Alzheimera. Dlatego postanowiłem napisać ten list.
Każdy, kto zgłosił się do programu odzyskiwania słuchu, potrzebował 60 sekund, by zapewnić sobie idealny poziom słyszenia. Tylko
tyle trwa ustawienie i włożenie do

ucha Audiokorektora Wzmacniającego Słuch. Zawsze, gdy trafiała do mnie nowa
osoba, najpierw była euforia podczas testowania urządzenia, a potem... krępujące
pytanie o jego cenę.
Audiokorektor Wzmacniający Słuch:
- może 7-krotnie lepiej niż zwykłe urządzenie wzmacniające wyczulać ucho na
szept i różne dźwięki w tłumie,
- nie emituje szumów i pisków,
- może „cofać wiek” Twojego słuchu średnio do przedziału 25-35 lat,
- pozwala słuchać muzyki, radia, rozmawiać przez telefon.
Markowe urządzenia dorównujące parametrami Audiokorektorowi Wzmacniającemu Słuch, kosztują od 8000 do 12000 zł. Tymczasem Audiokorektor, dzięki optymalizacji produkcji i usunięciu pośredników, jest dostępny cenowo dla wszystkich!
Bez dofinansowania za 1987 zł, ale Ty możesz go otrzymać za ułamek tej kwoty za
udział w Klubie Seniora!
Być może wciąż jesteś sceptycznie nastawiony. Dlatego daję Ci słowo, że Audiokorektor Wzmacniający Słuch zapewnia pełne dopasowanie do kształtu Twojego
ucha. Posiada zestaw silikonowych wkładek w różnych rozmiarach, które można dopasować do każdego ucha. Jest wygodny, nie wypada i nie sprawia bólu przy noszeniu.
Wracając do ceny... Gdyby Audiokorektor sprzedawany był w sklepach, byłby dostępny za kwotę aż 6 razy wyższą. To właśnie pominięcie sklepów umożliwiło obcięcie kosztów i obniżenie ceny. Dodatkowo teraz jest ono objęte specjalnym dofinansowaniem, dzięki któremu otrzymasz Audiokorektor Wzmacniający Słuch za
udział w Klubie Seniora za jedyne 137 zł (zamiast za 1987 zł)!
Aby skorzystać z dofinansowania, wystarczy jak najszybciej zadzwonić pod numer podany na dole. Pamiętaj, że dofinansowanie przysługuje wyłącznie tym
osobom, które zgłoszą się do 6 lutego 2020 roku. Później te pieniądze przepadną.
To tak, jakbyś podarł i wyrzucił 1850 zł (naprawdę stać Cię na taki gest?).
Zadzwoń, aby otrzymać Audiokorektor Wzmacniający Słuch za udział w Klubie
Seniora za jedyne 137 zł. A już za kilka dni pod Twoimi drzwiami zjawi się kurier
z ubezpieczoną paczką. W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń, a ja lub inni nasi
wykwalifikowani specjaliści z przyjemnością z Tobą porozmawiamy. Działaj zanim
fundusz na dofinansowanie zostanie wyczerpany.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku,

Tomasz Kamiński

Zadzwoń już dzisiaj!

tel. 81 300 34 16
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Węzeł w Redzie
oficjalnie oddany
W Redzie oficjalnie i uroczyście oddano do użytku komunikacyjny węzeł integracyjny przy dworcu PKP, sąsiadujący z drogą
krajową nr 6 i z nią połączony.
W
ramach
inwestycji, która trwała dwa lata,
przebudowano m.in. układ
drogowy. Na skrzyżowaniu
ulic Gdańskiej i Młyńskiej,
powstał lewoskręt i sygnalizacja świetlna. Zmodernizowano
infrastrukturę
pieszą i rowerową oraz wy-

budowano obok dworca parking na ponad 200 miejsc.
Całkowita wartość projektu to 18 mln zł, z czego
blisko 8 mln zł stanowi dofinansowanie. To największe
w ostatnich latach zadanie
inwestycyjne zrealizowane
na terenie Redy.

Sam obszar w centrum
Redy objęty inwestycją liczy około 2,7 hektarów.
Co ciekawe, podczas budowy węzła integracyjnego
posadzono na tym terenie
35 drzew i ponad 3 tysiące
różnych krzewów, pnączy,
traw i bylin.
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Hubert był pierwszy
Hubert Kass z Kębłowa jest pierwszym mieszkańcem powiatu wejherowskiego urodzonym w 2020 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Malutkiego Huberta i jego rodziców
odwiedziła w ich domu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius,
życząc całej rodzinie wszystkiego dobrego.
Chłopiec przyszedł na
świat siłami natury o godzinie 5 rano i był pierwszym
dzieckiem, urodzonym 1
stycznia 2020 roku w wej-

herowskim szpitalu. Tego
dnia na Oddziale Położniczym urodziło się jeszcze
pięcioro innych dzieci.
Starosta Gabriela Li-

sius pogratulowała świeżo upieczonym rodzicom
pierwszego dziecka, przekazała im serdeczne życzenia oraz upominek.

Będą nagrody dla najlepszych
sportowców i trenerów
Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród dla najlepszych
sportowców i zawodników z terenu powiatu wejherowskiego.

W uroczystym oddaniu węzła w Redzie uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu
wejherowskiego, miasta Redy oraz sąsiednich miast i gmin.

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za wysokie
wyniki sportowe oraz osiągnięcia w
pracy trenerskiej. Nagrody przyznawane
są zawodnikom i trenerom z terenu powiatu
wejherowskiego, którzy w roku poprzedzającym uzyskali najlepsze wyniki sportowe.
Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu
Wejherowskiego z 25 listopada 2011 r. O
przyznanie wyróżnienia mogą starać się

zawodnicy i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym uzyskali wysokie wyniki sportowe
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić m.in. klub
sportowy, właściwy polski związek sportowy
lub wojewódzki związek sportowy.
Wnioski można składać w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie przy ulicy
3 Maja 49.
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AKTUALNOŚCI
Program Krajowy „Czyste Powietrze”

Można składać wnioski
o dofinansowanie
do zmiany ogrzewania
Mieszkańcy Wejherowa nie muszą już jeździć do Gdańska, a
mogą składać wnioski do programu „Czyste Powietrze” w wejherowskim Urzędzie Miejskim, dzięki porozumieniu władz miasta z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. WFOŚiGW pełni rolę nadrzędną w prowadzeniu
programu i decyduje o przyznaniu dofinansowania.
Dofinansowanie jest skierowane do właścicieli domów
jednorodzinnych,
którzy
chcą zmienić ogrzewanie na
bardziej ekologiczne oraz
planują termomodernizację
budynku. Wnioski można
składać w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Dodatkowym udogodnieniem dla mieszkańców
jest możliwość skorzystania
z pomocy przy wypełnieniu
wniosku do Programu Krajowego „Czyste Powietrze”.
Informację o programie oraz

pomoc przy wypełnianiu
wniosków można uzyskać w
Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195
(stanowisko obok Kancelarii
Ogólnej) w poniedziałki w
godz. 8:30-16:30.
W celu skorzystania z
pomocy przy wypełnianiu
wniosków należy umówić się
telefonicznie na termin konsultacji (nr tel. 58 677-71-03)
oraz przygotować wszelkie
dane oraz dokumenty zawarte na „Liście sprawdzającej” (dane niezbędne do

złożenia wniosku).
Niezależnie
od
pracy punktu wnioski można
uzupełniać
samodzielnie
rejestrując się na Portalu
Beneficjenta
WFOŚiGW:
https://portalbeneficjenta.
wfos.gdansk.pl/.
Szczegółowe zasady Programu Krajowego „Czyste
Powietrze” oraz instrukcja
wypełnienia wniosku dostępna jest na stronie WFOŚiGW:
https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.

Fot. Urząd Miejski

Dzieci z klubu TAO odwiedziły ratusz

Goście mieli dużo pytań
Podopieczni Klubu Integracyjnego TAO wraz z rodzicami i opiekunami zwiedzili sale historii w wejherowskim ratuszu. Oprowadzał ich po nich Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta,
który opowiedział dzieciom i ich rodzicom o założycielu miasta
Jakubie Wejherze oraz historii Wejherowa.
Duże
zainteresowanie
wzbudziły makiety miasta i
Kalwarii, a przede wszystkim sala lat trzydziestych
z mówiącym burmistrzem

Teodorem Bolduanem. Na
sali obrad Rady Miasta
A. Kraszkiewicz przypomniał o obchodzonej właśnie 370. rocznicy nadania

Pożegnanie dyrektora

Wejherowo - duchowa stolica Kaszub

Dyrekcja MZK, pracownicy oraz przedstawiciele władz Wejherowa pożegnali odchodzącego na emeryturę Feliksa Makurata,
zastępcę dyrektora ds. technicznych i eksploatacji, który w Miejskim Zakładzie Komunikacji przepracował ponad 50 lat.

Wjeżdżając samochodem do Wejherowa warto zwrócić uwagę
na tablice z nazwą miasta, które od niedawna są dwujęzyczne.
Wejherowo wita gości w języku polskim i kaszubskim.

Ponad 50 lat
w MZK

Feliks Makurat rozpoczął pracę w wejherowskiej komunikacji w 1969 roku. Przechodził przez różne stanowiska, począwszy od ucznia w przyzakładowej szkole, przez
elektromechanika, pracownika działu technicznego, aż po
dyrektora technicznego. Współpracownicy podziękowali dyrektorowi za jego pełną zaangażowania pracę.
- Zapamiętamy dyrektora Makurata jako człowieka
pracowitego i doświadczonego, który przez 22 lata współpracy ze mną traktował zadania na rzecz mieszkańców
ziemi wejherowskiej profesjonalnie i odpowiedzialnie. Nieczęsto się zdarza, że pracownik w jednej firmie przepracuje 50 lat, w tym ponad 30 lat na stanowisku zastępcy
dyrektora - powiedział żegnając swojego zastępcę prezes
spółki Czesław Kordel.

6

Wita po polsku
i po kaszubsku
Zgodnie z ustawą z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym na terenach
zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne
lub społeczność posługującą
się językiem regionalnym,
istnieje możliwość wprowadzenia nazewnictwa w językach tych mniejszości.
Inicjatorami ustawienia
kaszubskiej nazwy było stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota i wejherowski oddział
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wniosek jedno-

głośnie poparła Rada Miasta.
W konsultacjach społecznych
swojego poparcia udzielili
także mieszkańcy.
- Wejherowo nazywane
jest Duchową Stolicą Kaszub ze względu na Kalwarię

Wejherowską, która stanowi centrum życia duchowego w regionie. Stąd decyzja,
aby to zaakcentować nazwą
miasta w języku kaszubskim - wyjaśnia prezydent
Krzysztof Hildebrandt.

praw miejskich.
A. Kraszkiewicz odpowiadał na liczne pytania, m.in.
związane z inwestycjami,
a w szczególności dotyczące budowany tunelu w ulicy
Kwiatowej, węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym
oraz planów budowy „Wodnych Ogrodów”. Kierownik
Klubu TAO Izabela Minga
podziękowała za możliwość
zwiedzenia ratusza i za spotkanie podkreślając, że ta wizyta byłą dla dzieci bardzo
ważnym punktem programu
ferii zimowych.

Archiwalne
wydania
„Pulsu
Wejherowa”
są dostępne
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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Uroczysty jubileusz Wejherowa

370 lat temu
powstało miasto
Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego uświetniło 370. rocznicę
nadania praw miejskich Wejherowu, oddając wystrzał artyleryjski
z salwą z muszkietów i rusznic. Podczas uroczystości, które odbyły
się 13 stycznia złożono kwiaty przed pomnikiem założyciele miasta Jakuba Wejhera oraz na trumnie w krypcie kościoła św. Anny.
Kryptę ze szczątkami Jakuba Wejhera i jego rodziny
odwiedzili przedstawiciele władz miasta i powiatu
wejherowskiego, a także
stowarzyszeń,
biorących
udział w uroczystości.
W kościele pw. św. Anny
odprawiono uroczystą mszę
św., podczas której przypomniano historię założenia
w 1643 roku osady Wejherowska Wola oraz nadania
jej praw miejskich w 1650
roku. Podczas uroczystości
na placu Jakuba Wejhera
prezydent Wejherowa wygłosił okolicznościowe przemówienie.
- Świętowanie kolejnej
370. już rocznicy lokacji na-

szego miasta, to czas refleksji nad upływem wieków,
ale też możliwość sięgnięcia do historii, z której wynika nasza teraźniejszość
i przyszłość - powiedział
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Przez 370 lat
Wejherowo przeżywało okresy rozwoju i stagnacji, okresy administracji pruskiej i
polskiej. Do rozwoju miasta najbardziej przyczyniły
się rody Wejherów i Przebendowskich. Znaczący wpływ
na rozwój miasta od XIX wieku do połowy XX wieku miała rodzina Keyserlingków. O
dalszym rozwoju miasta zadecydowały lata trzydzieste
XX wieku pod rządami bur-

Rocznica powstania miasta Wejherowa była okazją do
przypomnienia historii, według której Jakub Wejher walczył
u boku króla Władysława IV przeciw Moskwie pod Smoleńskiem. W obliczu niebezpieczeństwa i zagrożenia śmiercią
ślubował ufundowanie na swoich włościach kościoła. Uratowany z opresji Jakub Wejher spełnił swoją obietnicę, budując świątynię (w miejscu obecnego kościoła Trójcy Św.) i
jednocześnie zakładając osadę Wejherowska Wola.
13 stycznia 1650 roku wojewoda malborski Jakub
Wejher, otrzymał od króla Jana Kazimierza przywilej, na mocy którego Wejherowska Wola została podniesiona do godności miasta, które otrzymało nawę
Wejheropolis, czyli Wejherowo. Nowo założone miasto
było jedynym w Prusach Królewskich miastem prywatnym i ostatnim lokowanym na prawie chełmińskim, które określało m.in. uprawnienia samorządu miejskiego oraz
sposób wyboru władz miasta. Obywatelem miasta mógł
zostać każdy mężczyzna, chrześcijanin bez względu na narodowość, który z okazji otrzymania tej godności zapłaci
10 złotych polskich. Wszystkim mieszkańcom zapewniono
zwolnienie na 30 lat z wszelkich opłat, ciężarów i kontrybucji na rzecz Skarbu Państwa.
Przywilej królewski przyznawał też prawo odbywania
w mieście czterech jarmarków dorocznych oraz dwóch
jarmarków tygodniowo. Wejherowo uzyskało prawo zakładania różnych cechów (prócz piwowarskiego), bractw,
stowarzyszeń oraz zgodę na używanie przez władze miasta
czerwonego wosku do wyciskania pieczęci. Król ustalił, że
w herbie miasta będzie „biały krzyż rycerzy maltańskich na
niebieskim polu, otoczony zielonym wieńcem wawrzynowym. W środku krzyża będzie czerwona róża”.

mistrza Teodora Bolduana.
Wejherowo zdobyło wówczas
opinię jednego z najnowocześniejszych polskich miast.
Przez 370 lat w Wejherowie
żyło wiele pokoleń wspaniałych ludzi, którzy je współtworzyli i wpisali się na stałe
w historię naszego miasta, a
każde z nich zostawiło swoją
cegiełkę. Dziś korzystając z
dorobku naszych przodków,
sami odciskamy ślad naszej
działalności dla potomnych.
Współczesne Wejherowo to
miejsce, w którym można poczuć jego historię. Pieczołowicie rewitalizowane są ważne
dla historii miasta obiekty.
Miasto harmonijnie i dynamicznie się rozwija. Co roku
przybywa miejsc, z których
możemy być dumni.
Przed pomnikiem Jakuba
Wejhera wiązanki kwiatów
złożyli m.in. przedstawiciele
władz miasta z prezydentem
Krzysztofem Hildebrandtem na czele, starosta wejherowski Gabriela Lisius
oraz radni Rady Powiatu,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury
Marcin Horała, posłowie
Marek Biernacki i Kazimierz Plocke, burmistrz
Redy Krzysztof Krzemiński, wiceburmistrz Rumi
Piotr Wittbrodt, wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, zastępca wójta Gminy

Poczty sztandarowe organizacji i instytucji na placu Jakuba Wejhera.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski
Wejherowo Maciej Milewski. Kwiaty złożył również
Krzysztof Zdunkowski,
prezes Stowarzyszenia Pułk
Czarnieckiego wraz z drużyną, delegacje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia
Rodzina Piaśnicka, Powiatowego Cechu Rzemiosł, Rady
Kombatantów, służb mundurowych, szkół i harcerzy.

Modlitwa za założyciela miasta w krypcie kościoła klasztornego św. Anny. 		

Fot. Urząd Miejski

7

23 stycznia 2020

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Nowa
wystawa
w muzeum
Fot. Starostwo w Wejherowie

XXI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Gniewinie

Grand Prix dla pań z Kaczkowa
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczkowie w gminie Łęczyce zwyciężyły w corocznym Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku gospodynie z kilku gmin powiatu wejherowskiego spotkały się w
Gniewinie, aby zaprezentować swoje umiejętności i pomysły. W turnieju uczestniczyło pięć kół gospodyń wiejskich. Jury nie miało łatwego zadania, bo wszystkie prezentacje były wspaniałe.
Zwyciężczynie turnieju mieszkanki Kaczkowa będą
w tym roku reprezentować
powiat wejherowski na wojewódzkim turnieju KGW.
Co ciekawe, w historii Powiatowego Turnieju, Koło Gospodyń Wiejskich w
Kaczkowie po raz drugi wywalczyło główną nagrodę.

Przedstawicielki kół w
czterech innych gminach
również zabłysnęły podczas
rywalizacji w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewinie. Panie
prezentowały swoje umiejętności i kreatywność w
różnych konkurencjach. W
każdej wygrywały przedsta-

wicielki innej wsi i gminy.
Najlepszą scenkę kabaretową zaprezentowały
członkinie KGW w Bolszewie (gmina Wejherowo).
Zwycięzcą w kategorii ,,Produkt Tradycyjny
- produkty mięsne” zostało KGW w Koleczkowie
(gmina Szemud), a w ka-

Za wrażliwość, empatię i profesjonalizm

tegorii „Tablica - Historia
naszej kapliczki” wygrały
gospodynie z Sasina (gmina Choczewo).
Rozegrano również turniej w kręgle o Puchar Dyrektora Centrum Kultury
w Gniewinie, który wygrały panie z KGW w Perlinie
(gmina Gniewino). Gospo-

dynie z Perlina otrzymały
także nagrodę za najlepszą
prezentację piosenki.
Najlepszy pokaz mody
pn. „Z morskiej toni” przygotowały panie z KGW w
Kaczkowie (gmina Łęczyce), które ostatecznie wywalczyły również Grand
Prix. Gratulujemy!

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
zaprasza na uroczyste
otwarcie wystawy pt.
„Działalność literacka i społeczna Lecha
Bądkowskiego (19201984)”.

Ekspozycja zainauguruje
obchody Roku Lecha Bądkowskiego - w 100 rocznicę
urodzin pisarza, dziennikarza, regionalisty i działacza
społecznego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie promocja
książki pt. „(Nie)znane życie
figuranta Lecha Bądkowskiego” autorstwa córki literata Sławiny Kosmulskiej.
Wernisaż odbędzie się jutro - 24 stycznia br. o godz.
18.00 w siedzibie Muzeum.
Wstęp jest bezpłatny.

Statuetka Wejhera dla dyrektorów MOPS
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił Statuetką Jakuba Wejhera dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Annę Kosmalską oraz jej zastępcę Roberta Kozłowskiego.
Dyrektorzy MOPS odebrali nagrody wraz z listami gratulacyjnymi z rąk
prezydenta K. Hildebrandta, w obecności zastępców
prezydenta - Beaty Rutkiewicz i Arkadiusza
Kraszkiewicza, a także
posła Marka Biernackiego, który wręczył wyróżnionym pamiątkowe albumy.
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- Chciałbym podziękować
pani dyrektor za olbrzymie
serce oraz pracę na rzecz
potrzebujących
wsparcia
mieszkańców
Wejherowa,
a co najważniejsze za empatię oraz wrażliwość wobec ludzkich problemów.
Podziękowania należą się
również panu Robertowi za
profesjonalizm oraz olbrzy-

mią wiedzę z zakresu wdrażania i realizacji projektów
dotyczących pomocy społecznej, a także trud włożony w
wypełnianie tej niezwykle
ważnej i szlachetnej służby - podkreślił prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
Uroczystość odbyła się
20 stycznia w ratuszu.
Fot. Urząd Miejski

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
Udany 28. finał WOŚP w Wejherowie

Na ulicach i w Filharmonii
114 901,40 zł zebrano w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Wejherowskim Centrum Kultury podczas trwania 28. Finału WOŚP. Zeszłoroczny rekord został pobity o ponad 21 tys. zł! To zasługa ofiarodawców i wolontariuszy.
Blisko 100 wejherowskich wolontariuszy kwestowało przez niemal całą
niedzielę. Można ich było
spotkać na ulicach miasta
oraz w budynku Filharmonii Kaszubskiej (WCK).
Wsród
kwestujących
znaleźli się m.in. sekretarz
miasta Bogusław Suwara

i wejherowscy radni: Mariusz Łupina, Justyna
Ostrowska, Dorota Chodubska i Piotr Bochiński. Wolontariuszmi byli
tego dnia również wicestarosta Jacek Thiel i przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego Bogdan
Tokłowicz.

Na scenie Filharmonii wystapiły zespoły z WCK oraz
szkoły „Świat Tańca”, a także
orkiestra Fermata. Prezentacje zwieńczył koncert zespołu
M3tropolis.
- Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do tego wyjątkowego wydarzenia
i swoim udziałem wspomóc

ten szczytny cel - powiedział
sekretarz miasta Bogusław
Suwara.
W sumie sztab WOŚP
przy Wejherowskim Centrum Kultury uzbierał 114
901,40 zł. Dodatkowo w
puszkach znalazła się również obca waluta, pierścionek i medalik.

Wśród kwestujących na ulicach Wejherowa wolonatariuszy znaleźli się przedstawiciele władz miasta
(zdjęcie powyżej) oraz władz powiatu wejherowskiego (zdjęcie poniżej).

Fot. Leszek Spigarski, Urząd Miejski
i Starostwo w Wejherowie
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Koncert w liceum „Sobieskiego”

Ludzi dobrej woli jest więcej
Organizatorzy wydarzenia: naucyciele i uczniowie I LO im. Króla Jana III Sobieskiego wierzą, że ludzi dobrej woli jest więcej, o
czym przekonali się w czasie koncertu w auli liceum 12 stycznia br.
W ubiegłym roku, po tragicznej śmierci prezydenta
Pawła Adamowicza, nauczyciele i uczniowie liceum „Sobieskiego ”, chcąc pokazać,
że nie zgadzają się na zło,
nienawiść, pogardę dla człowieka, zorganizowali koncert „Ku dobru” i obiecali, że
powrócą do takiej formy wyrażania swych poglądów za
rok. Słowa dotrzymali.
Impulsem do działań była Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy,
której
przyświecał piękny cel - zakup urządzeń medycznych
ratujących życie i zdrowie
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dzieci. Nie spodziewali się
takiej ilości widzów, wrzucających do puszek wolontariuszy pieniądze na cele
WOŚP. W zbiórkę pieniędzy
właczyli się również rodzice.
Uczniowie, jak i ich rodzice przynieśli własnoręcznie wykonane przedmioty
(m.in. obrazy, fotografie,
wyroby ceramiczne), które
przeznaczyli na „aukcję”,
świetnie, z dużą dawką humoru poprowadzoną przez
Dawida Gulcza i Kamila Miarowskiego. Młodzi artyści, a wśród nich
obecni uczniowie (Maciej

Bartecki, Anna Ebertowska, Zuzanna Gulczyńska,
Gracjana Głazik, Adrianna Klinkosz, Igor Matyk,
Martyna Ngyen Minh, Zuzanna Noga, Oliwia Plichta, Julia Potrykus, Julia
Rutkowska, Natalia Szotrowska, Ewa Westphal,
Kuba Woliński; zespół SOG
w składzie: Ignacy Styba-Holajn, Kamil Miarowski, Jan Missima, Mikołaj
Mazurkiewicz, Tymoteusz
Żywicki) absolwenci (Roksana Jocz, Maja Stefaniszyn, Marcin Kuś, Agata
Wicka) oraz Marta Płotka

- gość specjalny - zapewnili
widzom dawkę dobrej muzyki i dobrej literatury (proza
O.Tokarczuk) i duży profesjonalizm. Nie lada gratką
okazał się występ polonistki
- Barbary Malawskiej.
- Rodzicom i uczniom na-

leżą się ogromne podziękowania. To dzięki nim, dzięki
ich zaangażowaniu, zasililiśmy konto WOŚP kwotą ponad 2 tys. zł. Na pochwałę
zasłużyli także nasi uczniowie (przede wszystkim Maciej Bartecki),
którzy w

krótkim czasie przygotowali
się do występu. Jak widać
wiara Czesława Niemena
w dobro, które jest silniejsze niż zło, jest prawdziwa
- mówi Edyta Łysakowska-Sobiczewska, pomysłodawca koncertu
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WYDARZENIA
„Festiwal Serc” po raz ósmy

Kolędowanie
i pomaganie Agatce
Kolejne Charytatywne Kolędowanie pn. „Festiwal Serc” zgromadziło 19 stycznia w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej wielu wejherowian, którzy słuchając pięknych polskich kolęd
włączyli się do akcji charytatywnej. Podczas ósmej edycji „Festiwalu Serc” zebrano ponad 10 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację małej Agatki z Wejherowa, chorej na porażenie mózgowe.
Tego dnia (niedziela 19
stycznia) podczas mszy
świątych w kościele wystąpili: Zespół „Dominus”
z Kariną Ziemann, Zespół
wokalno-instrumentalny „Gdyńska Bryza, Schola dziecięca „Chrystusowe
Owieczki,” Artyści 3 Flotylli Okrętów z Gdyni (w tym
- „Kropelki”, „Revival” i zespół estradowy „Reling”),
Diakonia muzyczna „Jerozolima” i Chór „Laudate
Dominum”.
Gwiazdą wieczoru był
Zespół „Joszko Broda z Rodziną” z Istebnej.
Między występami organizowano zbiórki do puszek
i licytacje różnych przedmiotów. Jak co roku, nie
zawiedli sportowcy i działa-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
Gwiazdą wieczoru był Joszko Broda z Rodziną.

cze wejherowskich klubów
przeznaczając na licytacje
m.in. koszulki sportowe z
podpisami m.in. WKS Gryf,
KS Tytani (podpisy kadry Polski juniorek), WKB
Gryf, Karate Klub Wejherowo. Swoje prace przekazał m.in. rysownik Tomasz
Mering i inni.
W sumie udało się zebrać
ponad 10 tys. zł, które zostaną przekazane na leczenie i
rehabilitację małej Agatki.
Patronat Honorowy nad
tym wydarzeniem objęli:
Wojewoda Pomorski Da-

riusz Drelich, Starosta
Wejherowski
Gabriela
Lisius, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt i Wójt Gminy Wejherowo Henryk
Skwarło. Imprezę sponsorowali m.in. Fundacja
Energa i Port Gdynia.
Organizatorami imprezy
byli: Jacek Drewa i Caritas
przy współpracy z Parafią
pw. Chrystusa Króla i Bł.
Alicji Kotowskiej, Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
oraz Wejherowskim Cen-

trum Kultury.
- Jestem ogromnie szczęśliwy i bardzo wdzięczny
wszystkim, którzy włączyli się i wsparli kolejną
edycję charytatywnego kolędowania „ Festiwal Serc”
w Wejherowie - mówi Jacek Drewa, organizator
wydarzenia. - Kolejny raz
mieszkańcy Grodu Wejhera dali dowód na to, że
potrafią się jednoczyć w
dobrej sprawie i wspólnie
wspierać charytatywne akcje w naszym mieście.

Jasełka

Koncert chórów

Piękne kolędy

w Sychowie
11 stycznia w szkole w Sychowie (gmina
Luzino) odbył się XX
Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych.

Jak co roku w styczniu chóry spotykają
się, aby śpiewać najpiękniejsze kolędy w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Wejherowie. Za znakomite prezentacje chórzyści
otrzymali gorące brawa.
Wystąpiły trzy chóry: Laudate Dominum z kościoła pw.
NMP Królowej Polski w Wejherowie pod dyrekcją Wiesława Tyszera, Męski Chór Harmonia pod dyrekcją Marcina
Grzywacza, Cantores Weiherovienses dyrygowany przez
Tomasza Chyłę oraz Chór Lutnia z Luzina, którym dyrygował Tomasz Fopke.
Chór Męski Harmonia, w którym obecnie występuje 25
chórzystów jest najstarszym chórem w Wejherowie i będzie
obchodził w tym roku jubileusz 100-lecia. Natomiast 35-lecie
działalności w tym roku obchodził będzie znakomity Chór
Mieszany Cantores Veiherovienses.
Podziękowania i kwiaty wykonawcom wręczyli zastępca
prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz i dyrektor
Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska.

Fot. Leszek Spigarski

Spotkania szkolnych grup
teatralnych i zespołów kolędniczych są wieloletnią
tradycją gminy Luzino. W
czasie dwudziestu lat na scenie pojawiło się blisko 3000
uczestników. W tegorocznej,
jubileuszowej edycji wystąpiło 150 młodych aktorów.

Podczas corocznego kolędowania chórów w kościele św. Stanisława Kostki w
Wejherowie zaśpiewał m.in. Chór Lutnia z Luzina pod dyrekcją Tomasza Fopke.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Piękne zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć na:
https://www.facebook.
com/pg/LuzinoGOK/photos
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KULTURA I EDUKACJA
Pieśni bożonarodzeniowe w Szemudzie

Kaszubskie śpiewanie
Już po raz piętnasty w Szemudzie zorganizowano Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Wystąpili w nim soliści oraz zespoły ze szkół podstawowych oraz ośrodków kultury w
powiecie wejherowskim i całym regionie.
Wykonawcy przyjechali
m.in. z Gdańska, Luzina,
Rumi, Wejherowa, Człuchowa, Sierakowic i innych miejscowości naszego
regionu, w których popu-

laryzowany jest język kaszubski wśród mieszkańców
oraz w szkołach. Zaprezentowało się 236 uczestników.
Twórcami tekstów i muzyki
byli m.in. członkowie jury,

które oceniało prezentacje.
Przyznano ponad trzydzieści nagród i wyróżnień w
czterech kategoriach wiekowych, osobno dla solistów i
zespołów.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Konkurs Dzieci zagrały w pałacu
Chórów Koncert zimowy
MTK
Finał piątej edycji
Konkursu Chóralnego Małego Trójmiasta
Kaszubskiego „Małe
Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy
i pastorałki” odbędzie się 30 stycznia
br. w wejherowskiej
Filharmonii Kaszubskiej.
Do udziału zakwalifikowało się dziesięć chórów z
terenu Małego Trójmiasta
Kaszubskiego i gmin powiatu wejherowskiego. W
kategorii dorosłych zespołów o nagrody będą rywalizować: Chór „Camerata
Musicale” z Wejherowa,
Zespół MUZaika z Rumi,
Miejski Chór Kameralny z
Redy, Chór Pro Gloria Dei
z Nowego Dworu Wejherowskiego i Chór Lira im.
ks. Stanisława Ormińskiego. Natomiast w kategorii
zespołów dziecięcych wystąpią: Chór ze SP nr 2 w
Redzie raz z SP nr 4 w Redzie, Schola Boromeusza z
Wejherowa, Zespół Teatralny „Bambo” z Rumi i Chór
SP nr 9 w Wejherowie.
Na zwycięzców czekają
nagrody, które w tym roku,
z racji piątej jubileuszowej
edycji konkursu, fundują:
Wejherowo, Reda, Rumia
oraz powiat wejherowski
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W Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków odbył się „Koncert Zimowy i wspólne kolędowanie”
w wykonaniu uczniów i uczestników kursu muzykowania Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w
Wejherowie.
Grającym na różnych instrumentach dzieciom akompaniowała m.in. Elżbieta
Lieder, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w
Wejherowie, działającego przy
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Na co dzień stowarzyszenia prowadzi zajęcia umuzykalniające i rytmiczne dla
kilkudziesięciu dzieci.
Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć z koncertu
można obejrzeć na:
facebook.com/
PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Kolędowanie w kościele Trójcy Świętej

Fucus i przyjaciele

W wejherowskiej Kolegiacie można było usłyszeć i obejrzeć koncert kolęd w wykonaniu znakomitego zespołu folkowego Fucus
oraz przyjaciół tej grupy.
W tym gronie znalazła
się choćby znana wokalistka
Weronika Korthals-Tartas, a także Chór Szkoły
Podstawowej nr 9 w Wejherowie (zdjęcie obok). Słuchacze byli zachwyceni i
oczarowani, podobnie jak
publiczność, uczestnicząca
we wcześniejszym koncercie
w Redzie.
„Fucus”, którego liderem
jest Rafał Rompca, wykonuje nie tylko pieśni kaszubskie, ale również irlandzkie,
bretońskie i szkockie oraz
szanty.

Konkurs kompozytorski

Kaszubska
kolęda

Podczas I Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich
Kolęd i Pastorałek w Lęborku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie rozstrzygnęło konkurs kompozytorski na
kolędę kaszubską. Muzykę tworzono do tekstów
Jerzego Stachurskiego.
Pierwsze miejsce zajął Kamil Cieślik ze Straszyna, drugie
Magdalena Garbacka z Elbląga, a trzecie Michał Sołtysik
z Otwocka. Wyróżnienie odebrał Filip Cieszyński z Gniewu.
Organizatorem konkursu było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Zagrała Szkoła Yamaha

Udany koncert

i akcja charytatywna
W poprzednim wydaniu „Pulsu” informowaliśmy o charytatywnym grudniowym koncercie w wykonaniu uczniów Szkoły
Muzycznej Yamaha. Podczas koncertu kolęd, który odbył się w
kościele NMP Królowej Polski w Wejherowie prowadzono licytację płyt i zbierano pieniądze na leczenie byłego ucznia szkoły
- Tomasza Nowaka. Miło nam poinformować, że akcja przyczyniła się do zebrania całej kwoty, potrzebnej na rehabilitację mężczyzny, który uległ poważnemu wypadkowi.
Przy okazji przepraszamy pana Tomasza, jego rodzinę i Czytelników za błąd w poprzednim artykule. Prostujemy, że Tomasz
Nowak nie był nauczycielem muzyki w Meksyku. Pracował tam
inny muzyk, związany ze Szkołą Yamaha w Wejherowie.
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AKTUALNOŚCI
W sali gimnastycznej, w bibliotece, domu kultury, na lodowisku i na pływalni

Ciekawe ferie w Wejherowie

Zdjęcia z ferii zostały wykonane w Wejherowskim Centrum Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych, na pływalni i na lodowisku przy SP nr 8 w Wejherowie oraz na sali gimnastycznej.
Fot. Leszek Spigarski, Fot. Urząd Miejski, PZPOW

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIA
Zbliża się 100. rocznica zaślubin Polski z morzem

Błękitna Armia w Wejherowie
Prawie 100 lat temu Błękitna Armia generała Józefa Hallera przejmowała Pomorze z rąk
niemieckich, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Okrągłą setną rocznicę
uroczystych zaślubin z morzem będziemy świętować 10 lutego. Z tej okazji w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyła się ciekawa prelekcja.
Spotkanie odbyło się z
inicjatywy dyrektor biblioteki Barbary Gusman, w
ramach działalności Klubu Miłośników Wejherowa.

Reprezentant klubu i pasjonat historii naszego miasta
- Marcin Gniech wygłosił prelekcję pt. „Błękitna
Armia w Wejherowie i gra-

nica polsko-niemiecka”. M.
Gniech przypomniał wkroczenie wojsk polskich do
Wejherowa 10 lutego 1920
roku i ich uroczystego powi-

tania na rynku. Mówił też o
zaślubinach z morzem, które
odbyły się tego samego dnia
w Pucku, gromadząc tłumy
Polaków, w tym Kaszubów.

Błękitna Armia, nazwana tak od koloru francuskich
mundurów, to Armia Polska która powstała we Francji w
czasie I wojny światowej (w 1917 roku) z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz Komitetu Narodowego Polskiego.
W maju 1919 roku wojska te zostały wysłane na front polsko-rosyjski i wzięły udział w walkach z Armią Czerwoną. Od
17 stycznia do 10 lutego 1920 roku wojsko pod dowództwem gen. Józefa Hallera prowadziła operację przejmowania Pomorza z rąk niemieckich.
W deszczowy dzień 10 lutego żołnierze w błękitnych
mundurach wjechali konno i weszli do Wejherowa (podczas prelekcji w bibliotece M. Gniech prezentował archiwalne
zdjęcia z tego wydarzenia). Tego samego dnia w Pucku gen.
Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem,
wrzucając symboliczny pierścień do morza.
REKLAMA

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz
Żukowski

Kursy kat. AM, A1, A2, A, B
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje
wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

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

OGŁOSZENIE
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SPORT
OGŁOSZENIE

Mistrzostwa w Bućce

Wygrała Chùtczé
Diôbłë Szopa
W drugich Mistrzostwa Świata w Kaszubskiej
Bućce w hali sportowo-widowiskowej GOSRiT
w Luzinie w rywalizowało 6 zespołów. Najlepszą
drużyną okazała się Chùtczé Diôbłë Szopa.

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

Drugie miejsce zajęli Krëbanë Brusë, a trzecie Òska
Lëzëno. Kaszubska Bućka przypomina nieci hokej na trawie i jest grą bardzo szybką oraz kontaktową.

NIP 588-217-68-14

Szachy szybkie
i błyskawiczne
W rozgrywanych w Hiszpanii pierwszych Otwartych Mistrzostwach Świata w Szachach Szybkich i
Błyskawicznych, organizowanych przez IPCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachowe Niepełnosprawnych Ruchowo) udział wzięła reprezentacja
Polski w składzie: Krzysztof Jurkiewicz, Bogusław Kuma i Marek Uziałko - „START” Wejherowo
(aktualni Mistrzowie Polski) oraz Andrzej Kozicz
„START” Gorzów Wlkp.
W klasyfikacji końcowej szachów szybkich (tempo gry 25
min na partie plus 10 sek. za każde posunięcie), ósme miejsce zajął Marek Uziałko, dziesiąte Krzysztof Jurkiewicz,
a piętnaste Bogusław Kuma. W szachach błyskawicznych
dziesiąty był Bogusław Kuma, jedenasty Krzysztof Jurkiewicz, a piętnasty Marek Uziałko.
OGŁOSZENIE

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

www.wznk.pl

Futsal dziewcząt

Powiatowa Licealiada

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-13.00

W Powiatowej Licealiadzie w Futsalu Dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie. W rywalizacji wzięło
udział ponad 80 zawodniczek.

Godziny przyjęć
interesantów

Zwycięska drużyna zagrała w składzie: Wiktoria Szulc, Kamila Zaklikowska, Ewelina
Barra, Angelika Brzeska, Joanna Lezner, Nikola Siecha, Agata Smolińska, Julia Damps,
Julia Hebel, a opiekunem drużyny był Tomasz Kotwica.
Drużyna z „Elektryka” bezapelacyjnie wygrała wszystkie spotkania. Kolejne miejsca zajęły dziewczęta z: PZS nr 3 i nr 4 w Wejherowie, Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie, PZS nr 1 w Rumi, PZS w Redzie i PZS nr 2 w Rumia.

Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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AKTUALNOŚCI

Spotkanie z muzyką Kaszub

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na LXIII
koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” pt. „A morze Polsce od stalat przëgriwô, spiéwô, szëmi...”
Program okolicznościowej wieczornicy, związanej z setną rocznicą zaślubin Polski z Bałtykiem, wypełnią kompozycje F. Nowowiejskiego, Z. Moczyńskiego, F. Rybickiego,
E. Rymarza, M. Boszke, J. Trepczyka, W. Kirsteina, wier-

sze B.Sychty, M. Selina oraz fragmenty przemówienia ks.
J.Wryczy, wygłoszonego 10 lutego 1920 r. w Pucku.
Koncert odbędzie się w piątek 7 lutego br. o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

OGŁOSZENIE

ATRAKCYJNA DZIAŁKA
POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ
położona w Wejherowie

w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej

NA SPRZEDAŻ

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Wejherowie przy ul. Parkowej 2A/20

informuje, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w Wejherowie
przy ul. Nowowiejskiego, oznaczoną:
działka 140/8 obr.8, o powierzchni 1.320 m2 (KW GD1W/00066928/8),
wraz z udziałem 1/6 w prawie własności działek 140/5 obr.8 i 159/3 obr.8, o łącznej
powierzchni 783 m2, będących drogą dojazdową (wewnętrzną) KW GD1W/00089176/8.

Działka nr 140/8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Działki 140/5 i 159/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone są pod drogę wewnętrzną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie WTBS Sp. z o.o. w Wejherowie, przy ul.
Parkowej 2A/20, pod nr tel. 698-672-526

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

OGŁOSZENIE

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
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

