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Ukazuje się od 2011 roku

Już jutro, 10 grudnia na placu Jakuba Wejhera swoje podwoje otworzą stragany ze smakołykami, 
ozdobami świątecznymi i upominkami. W pobliżu stanie tradycyjna karuzela, a wszystko to w ramach 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tym samym po raz ósmy na wejherowskim rynku przed świętami będzie 
można kupić lokalne specjały, artykuły spożywcze, wina i miody, elementy dekoracji oraz rękodzieło. 

Jarmark Bożonarodzeniowy czynny będzie codziennie od 10 grudnia do 23 grudnia, a zakupy można bę-
dzie robić od poniedziałku do czwartku w godz. 12-19 oraz od piątku do niedzieli w godz. 12-21. Jako róż-
norodne atrakcje Jarmarku na rynku udostępnione będzie lodowisko oraz karuzele, a przeplatane wszystko 
będzie prezentacjami, występami, także regionalnymi oraz spotkaniami z Mikołajem.                      Str. 8
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w powiecie wejherowskim

Jarmark na wejherowskim rynku ostatni raz funkcjonował w grudniu 2019 roku.
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MIASTO

Bogusław Suwara, 
sekretarz Miasta Wejhe-
rowa odebrał promesę na 
taką kwotę z rąk wojewo-
dy pomorskiego Dariusza 
Drelicha oraz Adama 
Andruszkiewicza, sekre-
tarza stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

„Cyfrowa Gmina” to 

Warto rozważyć takie 
rozwiązania dlatego, że wła-
ściciele zabudowy jednoro-
dzinnej mogą skorzystać 
z dotacji na wymianę pie-
ca oraz ocieplenie budynku 
zgodnie z zasadami progra-
mu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy Wejherowa 
mogą składać wnioski z 
programu „Czyste Powie-
trze”, które przyznaje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Kamienna kolumna 
przedstawia postać kobie-
ty i mężczyzny w strojach 
regionalnych i kierunek, w 
którym należy się udać, aby 
zwiedzić Szlak Nut Kaszub-
skich. Fragmenty tradycyj-
nej wyliczanki kaszubskiego 
alfabetu, umieszczone w 

wejherowski szlak Nut kaszubskich

kaszubi witają!
Przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 i ul. 12 Marca stanął kolej-

ny element Szlaku Nut Kaszubskich. Informuje on gości, wjeżdża-
jących do Wejherowa od strony Trójmiasta o kierunku lokalizacji 
atrakcji turystycznych. Autorami najnowszego postumentu, po-
dobnie jak wcześniejszych elementów kaszubskiego szlaku, są wej-
herowscy artyści - Artur Wyszecki i Tomasz Morek. 

Początek Szlaku Nut Kaszubskich wyznaczony został na wjeździe do Wejherowa, przy 
skrzyżowaniu ul. 12 Marca i DK nr 6. Następny znajduje się przy klasztorze  oo. Franciszka-
nów i kościele św. Anny, najstarszym miejskim zabytku. Turyści mogą zobaczyć nie tylko 
świątynię z obrazem Matki Boskiej Wejherowskiej, ale także krypty, w których spoczywają 
założyciele miasta, klasztoru i kościoła oraz jego dobroczyńcy. 

Na szlaku znajdują się najważniejsze obiekty związane z lokalnym życiem kulturalnym, 
m.in.: budynek Filharmonii Kaszubskiej. Ostatni przystanek Szlaku stanowi Pałac Przeben-
dowskich i Keyserlingków, w którym znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. W pobliżu na wyrzeźbionej ławeczce siedzi Kaszuba, grający na akordeonie 
i śpiewający wyliczanki Alfabetu Kaszubskiego.

różnych częściach miasta, 
tworzą trasę wiodącą najpo-
pularniejszymi atrakcjami 
Wejherowa. 

- Powstawaniu szlaku to-
warzyszyło kilka głównych 
założeń, a jednym z nich 
było ułatwienie zwiedzania 
miasta i poznawanie jego 

historii i tradycji - wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. - Wej-
herowo jest silnie związane 
z kulturą regionu Kaszub, 
stąd za elementy prowadzą-
ce szlak wybrano właśnie ka-
szubskie nuty.

program Czyste powietrze

są pieniądze na wymianę 
pieców węglowych

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym i ogrzewasz budynek 
węglem lub drewnem, możesz pomyśleć o tym, aby zmienić ogrze-
wanie na bardziej ekologiczne, np. piec gazowy, miejską sieć cie-
płowniczą czy pompę ciepła.

Wodnej w Gdańsku. 
Na mocy zawartego poro-

zumienia między miastem 
a WFOŚIGW, właściciele 
budynków jednorodzinnych 

w Wejherowie mogą uzy-
skać pomoc bezpośrednio w 
Urzędzie Miejskim w Wejhe-
rowie, bez konieczności wy-
jeżdżania do Gdańska. 

Kontakt: tel. 58 677 71 06 
lub mailowo: czystepowietrze@um.wejherowo.pl
Szczegółowe informacje oraz możliwość pobrania wnio-
sku na stronie Programu „Czyste Powietrze”: 
https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/
Informacje znajdziesz również na stronie miasta Wejhe-
rowa    http://www.wejherowo.pl

program „Cyfrowa gmina”

ponad 1,4 mln zł 
na nowe technologie

Władze miasta Wejherowa pozyskały środki w ramach progra-
mu „Cyfrowa gmina”.  Miasto otrzyma ponad  1,4  mln zł.

program skierowany do 
samorządów, który jest fi-
nansowany z Funduszy 
Europejskich w ramach 
programu React-EU.

- Za otrzymane pienią-
dze będzie można sfinanso-
wać m.in. dalszą cyfryzację 
urzędu i przygotowanie 
urzędników do pracy z no-

woczesnymi technologiami, 
monitoring miejski, kupić 
sprzęt komputerowy, prze-
prowadzić audyt i szkolenia 
z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa, wyposażyć urząd 
w programy wspierające 
bezpieczeństwo cyfrowe – 
poinformował Boguslaw 
Suwara.

Miejskiego sylwestra nie będzie,
ale nie zabrakło iluminacji

Urząd Miejski w wejherowie informuje, że z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną 
z rosnącą liczbą zakażeń i zachorowań na Covid-19, nie odbędzie się wspólna zabawa sylwe-
strowa w amfiteatrze miejskim. Z tego samego powodu, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców nie zorganizowano tradycyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci.

Natomiast na wejherowskim rynku stanęła już multimedialna, kilkumetrowa choinka i wenecka 
karuzela. Dzięki temu w mieście panuje już atmosfera Świąt Bożego Narodzenia. Bez względu na 
trudności i ograniczenia, w naszym mieście, jak co roku jest pięknie! Ozdoby pojawiły się przede 
wszystkim w Śródmieściu i na głównych ulicach miasta, a także w Miejskim Parku. Podświetlona 
fontanna pojawi się także w Parku Cedron przy ul. Wałowej. 

Na rynku tradycyjnie tuż przed świętami pojawi się drewniana szopka Bożonarodzeniowa.

kolejny „puls” 
nieco inaczej

Informujemy naszych Czytelników, że kolejny, świą-
teczny „Puls Wejherowa”  ukaże się wyjątkowo nie w 
czwartek, ale w  środę 22 grudnia. 

Zapraszamy do lektury.

Czytaj nas 
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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hejterzy znów dali popis oszustwa

oszołomstwo w natarciu

Zaniedbany i niezagospodarowany teren zyskał nowe 
oblicze i funkcjonalność. Do tej pory mieszkańcy tej czę-
ści miasta wjeżdżali do swoich posesji z deptaku wąskim 
przejazdem od ul. 12 Marca pomiędzy kamienicami.

- Nowy ciąg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi, 
niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w 
tym kwartale ulic - ocenia Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Do tej pory 
uciążliwym i mało bezpiecznym był dojazd mieszkańców 
do swoich posesji z deptaku, a teraz będzie on możliwy od 
ul. Reformatów.

- Jako radny z tej części miasta z satysfakcją stwier-
dzam, że uporządkowany i ładnie zagospodarowany zo-
stał kolejny fragment Wejherowa. Nasze zabiegi przynoszą 
efekty i ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom - stwier-
dził wejherowski radny Wojciech Kozłowski.

- Kolejny zakątek miasta został zagospodarowany i to w 
sposób biologicznie czynny - mówi natomiast radny Piotr 
Bochiński. - Każde zielone dodatkowe płuca w mieście są 
na wagę złota. Powstały tu w ramach rewitalizacji miejsca 
parkingowe, mieszkańcy mają spokój, wygodę i zdecydo-
wanie ładniejsze widoki.

W ramach inwestycji powstała nowa ulica o długości 150 
m. Wybudowano chodniki, nowe miejsca postojowe, kana-
lizację deszczową i oświetlenie, elementy kanalizacji sani-
tarnej, sieci elektrycznej i teletechnicznej. Budowa nowego 
ciągu wiązała się z pracami rozbiórkowymi istniejących na-
wierzchni, budynków i ogrodzeń. Wykonano też nowe ogro-
dzenia, odnowiono elewację budynku wraz z dociepleniem 
od ul. Reformatów. Powstały trawniki, posadzono 16 drzew, 
ok.170 krzewów (berberysy), bluszcz i trawy ozdobne. 

Koszt realizacji wyniósł ponad 1,3 mln złotych. Zadanie 
objęte było dofinansowaniem unijnym. Inwestycję współfi-
nansował również PEWiK w wysokości 90 tys. zł.

Między 12 Marca i Reformatów

Nowa uliczka 
z parkingiem

W Śródmieściu Wejherowa powstał ciąg 
pieszo-jezdny, łączący ul. 12 Marca z ul. 
Reformatów, na którym posadzono krze-
wy i drzewka. Na realizację inwestycji w 
ramach projektu „Rewitalizacja Śródmie-
ścia Wejherowa”, władze miasta uzyskały 
dofinansowanie unijne.

Wielokrotnie informo-
wałem o kłamstwach i 
manipulacjach, które re-
gularnie pojawiają się na 
profilach facebook szkalują-
cych prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta i jego współ-
pracowników. Każdą wła-
dzę - od Prezydenta Polski 
do sołtysa - należy oceniać i 
rozliczać, ale niech to będzie 
oparte na prawdzie, rzetel-
nych informacjach i służy 
dyskusji w celu rozwiązy-
wania realnych problemów. 
I niech to będzie uczciwe. 
Tymczasem ostatnio nasi 
rodzimi hejterzy znów dali 
prawdziwy popis oszustwa.

Na facebooku przeciw-
nicy prezydenta zamieścili 
„sensacyjne” doniesienia, o 
tym że zadłużenie Wejhero-
wa w 2022 roku przekroczy 
100 mln zł. Jest to całkowi-
ta bzdura, nie mająca po-
twierdzenia ani w faktach, 
ani w dokumentach, ani w 
zdrowym rozsądku. Tym 
razem hejterzy zapędzili 
się tak dalece, że próbowali 
oszukać wejherowian doda-
jąc do zadłużenia miasta w 
2022 roku …wolne środki, 
które pozostaną na koniec 
roku 2021 (czyli nadwyżkę, 
oszczędności budżetowe) w 
kwocie prawie 11 mln zł! Je-
śli komuś zostają w portfelu 
jakieś pieniądze na koniec 
roku, to przecież one nie 
powiększają, ale pomniej-
szają ewentualny kredyt w 
kolejnym roku, prawda? To 
jest dla każdego oczywiste.

Taka wręcz porażająca 
bzdura w ataku na prezy-
denta może być wynikiem 
albo skrajnego braku wie-
dzy albo próbą skrajnej 
manipulacji. Ponieważ in-
formacja o tym, że nadwyż-
ka z 2021 roku w kwocie 

10 987 254 zł pokryje więk-
szość deficytu i nie stanowi 
zadłużenia, jest jasno poda-
na w projekcie uchwały bu-
dżetowej na 2022 rok, wg 
mnie to był atak dyżurnych 
kłamców zrobiony na zamó-
wienie. Ktoś płaci i wymaga 
ciągle nowych ataków i trze-
ba się wykazać? Inaczej nie 
będzie wypłaty. 

Autorzy tych oskarżeń 
znów myśleli, że są mistrza-
mi manipulacji i że nikt się 
w tym nie połapie.

Jednak wejherowscy rad-
ni w komentarzach na fa-
cebook-u wykazali nie tylko 
kłamstwa, ale również – ta-
ka pouczająca ciekawostka 
- rażące błędy ortograficzne 
autorów ataków. Komenta-
rze były najpierw usuwane, 
blokowane przez hejterskie 
profile, ale w końcu kłamli-
we publikacje zostały przez 
autorów zmienione. 

Tym samym oszuści 
przyznali się do swoich 
oszustw! Gdyby było ina-
czej i te publikacje zawie-
rałyby prawdę, to przecież 
nie zmienialiby ich? Czarno 
na białym zostało udowod-
nione, że kłamią.

Jakie są fakty? 
Zadłużenie Wejherowa 

nie wynosi obecnie 82 mln 
zł, ani nie będzie tyle wyno-
siło na koniec roku. Taka by-
ła prognoza na koniec 2021 
roku, ale nie zostanie zreali-
zowana, gdyż to zależy od sy-
tuacji finansowej. Po prostu 
nie zostaną wyemitowane 
obligacje za 4 mln i na koniec 
roku będzie ok. 78 mln zł. 

Trudno obecnie jedno-
znacznie określić, o ile ta 
kwota rzeczywiście wzrośnie 
w 2022 r. Zależy to od tempa 
inwestycji i spływu dotacji 
zewnętrznych. Kredyty i ob-

ligacje są bowiem w całości 
przeznaczane na inwestycje 
miejskie i uzupełniają pozy-
skane dotacje zewnętrzne, 
aby miasto mogło je wyko-
rzystać i się rozwijać. Zgod-
ne z projektem budżetu na 
2022 rok zadłużenie powin-
no wzrosnąć o 8,4 mln zł, ale 
może ten limit nie zostanie 
w całości wykorzystany, po-
dobnie jak w tym roku. Zga-
dzam się z opinią radnych, 
że będzie to kilka milionów.

Przede wszystkim zadłu-
żenie jest i będzie adekwat-
ne do ogromnych inwestycji,  
które są  realizowane w 
Wejherowie i służyć będą 
wszystkim mieszkańcom. 
W tym celu przecież zacią-
ga się kredyty, tak samo jak 
wielu z nas robi to prywat-
nie, np. na zakup mieszka-
nia czy budowę domu. 

Podkreślić trzeba, że za-
dłużenie Wejherowa jest na 
bezpiecznym i umiarkowa-
nym poziomie.  Wskaźnik 
spłaty zobowiązań z zadłu-
żenia w 2022 roku został 
zaplanowany w wysokości 
4,42%, przy dopuszczalnym 
wskaźniku 12,31% - to pra-
wie 3 razy więcej. Co ważne, 
w tej kadencji Prezydenta i 

Rady Miasta Wejherowa 
prawie 30% środków inwe-
stycyjnych pochodzi z do-
tacji pozyskanych przez 
władze miasta. Wszystkie 
dane dostępne są w doku-
mentach w internecie.

Opisana przeze mnie sytu-
acja to tylko jeden przykład 
z wielu takich, mało wiary-
godnych ataków, typowy dla 
tych fejsbukowych profili i 
późniejszych przedruków w 
jednej z bezpłatnych gaze-
tek. Jest to zorganizowana 
akcja hejtu przeciw prezy-
dentowi Hildebrandtowi, 
kręcąca się od ponad roku 
maszyna pogardy, w której 
chodzi wyłącznie o walkę o 
władzę i biznesowe interesy 
tych, którzy za to płacą. Nie 
może być tak, że jakieś gru-
py interesów będą po cichu, z 
tylnego siedzenia, za pienią-
dze niszczyły albo promowa-
ły demokratyczne władze, w 
imię swoich prywatnych ge-
szeftów. 

Dlatego nie pierwszy raz, 
nie tylko w tym tekście po-
święcam ten temat uwadze 
Czytelników. To odnośnie 
uczciwości, o której wspo-
mniałem na wstępie.

Dr Puls

Do 15 grudnia br. można zgłaszać pięknie udekorowane ogrody, balkony i okna do XVIII edycji konkursu na 
najbardziej atrakcyjną iluminację w wejherowie.  Dekoracje świąteczne można zgłaszać w dwóch kategoriach: okien 
i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych oraz ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych. 

Zgłoszenia pisemne (druk dostępny w Urzędzie Miejskim) przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie przy ul. 12 Marca.  
Więcej informacji pod nr tel. 58 677-71-06.

konkurs na najpiękniejszą iluminację
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BEZPIECZEŃSTWO

2 grudnia po godzinie 
12.00, 23-letni kierowca 
mercedesa sprintera, pra-
cownik firmy kurierskiej, 
jadąc w kierunku Lęborka 
na przejściu dla pieszych 
przez DK nr 6 (ul. Gdań-
ska) w Śmiechowie, śmier-
telnie potrącił 6-letnią 
dziewczynkę. 

Dziecko przechodziło 
przez jezdnię przy palącym 
się zielonym świetle(!) z 
babcią i młodszym bracisz-
kiem. Mercedes uderzył 
tylko w dziewczynkę. Na 
miejsce przyjechali ratow-
nicy medyczni, którzy roz-
poczęli reanimację dziecka, 
które po akcji ratowniczej 
zostało przewiezione do 
szpitala w Wejherowie. Po 
kilku godzinach walki o 

Uroczystość w komendzie powiatowej 

Nowy samochód 
dla strażaków

W Jednostce Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 1 w Wej-
herowie odbyło się oficjalne 
przekazanie pojazdu, który 
docelowo będzie pełnić służ-
bę w JRG nr 2 w Rumi. Jest 
to Samochód Lekki Roz-
poznawczo - Ratowniczy 
(SLRr) ISUZU typu Pickup 
z zabudową. 

Podczas wydarzenia 
wręczono także strażakom 
akty mianowania na wyż-
sze stopnie służbowe.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie wzbogaciła się o nowy samochód operacyjny.  Samochód 
udało się kupić dzięki wsparciu finansowemu m.in. Powiatu Wej-
herowskiego, który przekazał kwotę w wysokości 60 tys. zł.

Fot. KPPSP

Na zebrach, przy zielonym świetle
kierowca auta zabił małe dziecko

tragedia w wejherowie
Do ogromnej tragedii doszło na początku grudnia w Wejherowie. 

W szpitalu zmarło dziecko, potrącone przez samochód dostawczy 
na przejściu dla pieszych.  Brak słów, aby wyrazić smutek, żal i 
przerażenie z powodu tak tragicznego zdarzenia. 

jej życie, w wyniku odnie-
sionych wielonarządowych 
ran, dziewczynka zmarła. 

Na miejscu wypadku pra-
cowali strażacy, policjanci, 
biegły specjalista z zakresu 
rekonstrukcji wypadków 
drogowych, a czynności 
nadzorował prokurator. 
Kierowca był trzeźwy, ale 
została mu także pobrana 
krew do analizy.

Mężczyzna został za-
trzymany. Przyznał się 
do zarzucanego mu prze-
stępstwa, a z przesłucha-
nia wynika m.in., że nie 
obserwował należycie dro-
gi, którą jechał. Prokura-
tor zarzucił mężczyźnie 
umyślne naruszenie za-
sad bezpieczeństwa w ru-
chu lądowym i nieumyślne 

spowodowanie wypadku, w 
wyniku którego śmierć po-
niosła pokrzywdzona. Czyn 
ten zakwalifikowany z ar-
tykułu 177 § 2 k.k. i zagro-
żony jest karą pozbawienia 
wolności do lat 8. Sąd zde-
cydował o tymczasowym 
aresztowaniu podejrzanego 
na okres trzech miesięcy.

Dokąd trzeba się śpie-
szyć, aby zabić człowieka 
przechodzącego na zielo-
nym świetle na przejściu 
dla pieszych. Czy wobec 
takiej tragedii cokolwiek 
kierowcę tłumaczy!? Na 
takie pytania muszą so-
bie odpowiedzieć wszyscy, 
którzy uczestniczą w ruchu 
drogowym, aby wypadków, 
poszkodowanych i ofiar by-
ło mniej.

Kierująca fiatem nie 
ustąpiła pierwszeństwa 
kobiecie przechodzącej 
przez przejście dla pie-
szych. Ranna została prze-
wieziona do szpitala.

Policjanci przypomina-
ją, że ze względu na nowe 
regulacje kierowcy powin-
ni zachować szczególną 
ostrożność. Upominają 
także pieszych, którzy nie 
są zwolnieni z obowiąz-
ku zachowania szczególnej 
ostrożności podczas wcho-
dzenia i przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko 
oraz korzystania z przejścia 
dla pieszych. W dalszym 
ciągu zabrania się piesze-
mu wchodzenia na jezdnię 
bezpośrednio przed jadący 

potrącona piesza trafiła do szpitala

Na przejściu dla pieszych
Do potrącenia, tym razem dorosłej osoby doszło również na 

przejściu dla pieszych na ul. Sobieskiego w Wejherowie. Około 
godz. 19.00 fiat, kierowany przez 38-letnią kobietę potrącił 57-let-
nią pieszą.

pojazd, w tym również na 
przejściu dla pieszych.

Policja przypomina tak-
że o noszeniu odblasków, 
zwłaszcza po zmroku, który 

teraz zapada wcześnie. W 
tych trudnych warunkach 
odblaski bardzo pomagają 
kierowcom w zauważeniu 
pieszego.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Zderzenie czołowe
Na ulicy Marynarki Wojennej w Wej-

herowie, na jej leśnym odcinku, doszło do 
czołowego zderzenia się samochodów oso-
bowych. Mundurowi ustalili, że kierowca 
fiata punto zjechał na przeciwległy pasu 
ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z 
przeciwka samochodem dostawczym. 

Kierowcy byli trzeźwi i obydwaj zostali 
przewiezieni do szpitala.

Autem w drzewo
Wieczorem w Tłuczewie (gmina Linia) 

26-latek kierujący audi, zjechał na po-
bocze drogi i uderzył w przydrożne drze-
wo. Ranny kierowca oraz 50-letni pasażer 

Niebezpiecznie na drogach
Zasady bezpieczeństwa są tematem spotkań policjantek 

z uczniami. W Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie funk-
cjonariuszki omówiły zasady bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię. Dzieci same chętnie wyjaśniały, dlaczego po-
winny podróżować samochodem w foteliku ochronnym i z 
jakiej przyczyny muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. 
Dowiedziały się o konieczności informowania rodziców o 
aktualnym miejscu zabawy, unikaniu propozycji spaceru z 
nieznaną osobą i właściwym zachowaniu się w przypadku 
zaatakowania przez psa. 

Policjanci chcą, aby dzięki takim spotkaniom policjant 
kojarzył się dzieciom, jako osoba, do której zawsze i w każ-
dej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

przewiezieni zostali do szpitala. Podczas 
sprawdzania dokumentów okazało się, że 
kierowca nie posiadał uprawnień do kiero-
wania. Pobrano od niego krew do analizy.

Pijany i bez uprawnień
Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do 

kontroli drogowej kierowcę bmw. Okazało 
się, że 31-latek był nietrzeźwy, miał ponad 
promil alkoholu w organizmie, zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 
obowiązujący do października 2023 roku. 

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości i na-
ruszenie sądowego zakazu grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

o bezpieczeństwie w szkołach
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Jubileuszowa XV edycja 
odbyła się w zmienionej for-
mule. Podczas wydarzenia 
na scenie można było zoba-
czyć wiele teatrów amator-
skich, które tym razem nie 
powalczyły o statuetkę Pe-
gaza, lecz zaprezentowały 
swój dorobek artystyczny. 
Tegoroczny Luterek odbył 
się pod patronatem twór-
czości Stanisława Lema 
oraz Tadeusza Różewicza.

– Jubileuszowa edycja 
była okazją, żeby serdecz-
nie podziękować Pani Edy-
cie za ponad 20-letni okres 
przygotowywania i kulty-
wowania tradycji teatralnej 
i krzewienia tej idei szcze-
gólnie wśród młodych ludzi. 
Dlatego Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego przyznał 
Nagrodę Remusa – powie-
działa Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. 

Wyróżnienie zostało 
przyznane za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej oraz upowszech-
niania i ochrony kultury. 
Warto przypomnieć, że w 
sumie konkurs miał już 21 

Zakończył się Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych 
im. Adama Luterka. Podczas wydarzenia Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius wręczyła pomysłodawczyni i wieloletniej reżyserce 
Teatru „Prawie Lucki” oraz współorganizatorce przeglądu - Edycie 
Łysakowskiej-Sobiczewskiej, Nagrodę Remusa. 

Edyta Łysakowska-Sobiczewska – od 1985 r. nauczy-
cielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, pomysło-
dawczyni szkolnej grupy teatralnej „Prawie Lucki” i 
Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych 
im. Adama Luterka oraz inicjatorka wielu wydarzeń 
kulturalnych i artystycznych organizowanych w I LO. 
Związana przez całe życie z Wejherowem. W bieżącym 
roku obchodzi 42-lecie pracy zawodowej.

edycji, ponieważ 6 pierw-
szych spotkań miało charak-
ter powiatowy. Laudację na 
cześć nagrodzonej odczytał 
Wicestarosta Jacek Thiel.

– Poprzez swoją pra-
cę, pasję i wielkie zaan-
gażowanie Pani Edyta 
Łysakowska-Sobiczewska 
przyczynia się do rozwija-
nia wyobraźni, wrażliwości 
na sztukę, popularyzacji 
twórczości literackiej wśród 
młodego pokolenia oraz in-
spiruje młodzież do odkry-
wania swoich pasji – mówił 
Wicestarosta Jacek Thiel.

Przeglądy teatralne są 
okazją dla młodych ludzi 
do zaprezentowania swo-

ich umiejętności, spotkań 
z ludźmi teatru - aktorami, 
reżyserami i innymi zespo-
łami, wymiany doświad-
czeń, a także twórczych 
rozmów na temat literatury.

– Dziękuję serdecznie za 
tę nagrodę. Dzięki przeglą-
dowi mogę się realizować 
w tym co lubię  – mówiła 
Edyta Łysakowska-Sobi-
czewska. – Na razie nadal 
chcę rozwijać ten ruch te-
atralny. Bardzo dobrze, że 
konkurs ma charakter ogól-
nopolski. To miejsce kon-
frontacji dla zespołów, które 
dopiero raczkują i zaczyna-
ją pracę, z tymi zespołami, 
które od wielu lat grają.

Nauczycielka i reżyserka 
nagrodzona „Remusem”

Projekt „Laboratoria 
Przyszłości” to rządowa 
inicjatywa edukacyjna, w 
ramach której szkoły pod-
stawowe mogą otrzymać 
środki na zakup nowocze-
snych narzędzi. Głównym 
celem programu jest stwo-
rzenie nowoczesnej szko-
ły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób cie-
kawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywa-
niu ich talentów i rozwija-
niu zainteresowań.

wsparcie nowoczesnej 
edukacji w szkole
powiatowej

Powiat Wejherowski otrzymał 73 500 zł na wsparcie nowocze-
snej edukacji w Szkole Podstawowej nr 7, wchodzącej w skład 
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. 
Środki pochodzą z rządowego programu „Laboratoria Przy-
szłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech.

– Nowoczesne technolo-
gie stały się nieodłączną 
częścią naszego życia co-
dziennego, dlatego już od 
najmłodszych lat powinni-
śmy przygotowywać dzieci 
do życia w „cyfrowej rzeczy-
wistości”. Pozyskane środki 
pozwolą zakupić do naszej 
szkoły w PZKS w Wejhe-
rowie m.in. drukarki 3D 
z akcesoriami i oprzyrzą-
dowaniem, co wpłynie na 
atrakcyjność lekcji, zainte-
resuje uczniów nauką, ale 

przede wszystkim otworzy 
im drzwi do nowych do-
świadczeń i odkryć oraz po-
zwoli zdobyć tak potrzebne 
umiejętności XXI wieku – 
wyjaśnia Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Program skierowany 
jest do szkół podstawo-
wych. Dzięki pozyskanym 
środkom placówki będą 
mogły kupić m.in. drukar-
ki 3D,  laptopy, sprzęt au-
dio-video, stacje lutownicze 
i wiele innych. 

Od lewej: Małgorzata Woźniak - dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i naczelnik 
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego - Mirosław Lademann. 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego poinformował, że w związ-
ku z koniecznością przedłużenia realizacji robót budowlanych na drodze powiatowej, na 
odcinku ul. Tartaczna - ul. Przemysłowa w Wejherowie (etap pierwszy), ten odcinek ul. 
Przemysłowej będzie zamknięty dla ruchu do 31 grudnia 2021 r.

Fragment ul. przemysłowej
zamknięty do końca roku



6

www.pulswejherowa.pl9  grudnia 2021

WYDARZENIA

Gmina Luzino pienią-
dze przeznaczy na zadania 
związane z ochroną prze-
ciwpożarową gminy. Wyróż-
nienie nie byłoby możliwe, 
gdyby nie zaangażowanie 
mądrych i odpowiedzial-

Nowy Prezes OPEC objął 
funkcję po Januszu Różal-
skim, dla którego koniec 
kadencji zbiegł się z przej-
ściem na emeryturę.

- Cieszę się, że zosta-
łem obdarzony zaufaniem 
właścicieli, czyli samorzą-
dowców z Gdyni, Rumi i 
Wejherowa. Przejmuję za-
rządzanie spółką w szcze-
gólnym momencie, w 
szczycie pandemii, dlatego 
pragnę zapewnić odbiorców 
ciepła OPEC, że ciągłość 
dostaw przebiega sprawnie 
i bez zakłóceń. Weszliśmy w 
sezon zimowy i teraz priory-
tetem jest dla mnie dbałość 
o bezpieczeństwo i zdrowie 
pracowników, w celu za-
bezpieczenia wystarczają-
cych zasobów ludzkich do 
sprawnego zaopatrywania 
naszych odbiorców - mówi 
Wojciech Folejewski.

W tym roku gdyński 
OPEC obchodzi Jubileusz 
60-lecia działalności. Przed 
firmą szereg działań zwią-
zanych z transformacją w 
branży energetycznej, ogra-
niczaniem śladu węglowego 
i szukaniem alternatywnych 
możliwości produkcji ciepła. 
To jedne z najważniejszych 
wyzwań, które stoją przed 
nowym prezesem OPEC. 

Właściciel wejherowskiej 
firmy MAR-BOB Marmury 
Granity - Jacek Bobkow-
ski  został uhonorowany 
„Dyplomem Państwowej 
Inspekcji Pracy”.

opeC Gdynia z nowym prezesem Zarządu

w. Folejewski przejął 
ster ciepłownictwa

Na specjalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej OPEC powołano 
nowego Prezesa Spółki. Stery władzy w gdyńskim ciepłownictwie 
przejął  Wojciech Folejewski, który wcześniej przez ponad 4 lata 
pracował w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni, najpierw jako za-
stępca dyrektora, a od 2019 roku  pełnił funkcję dyrektora ZDiZ.

Prezes Wojciech Folejewski przejmuje symboliczny 
ster spółki OPEC od odchodzącego prezesa Janusza 
Różalskiego.

pIp doceniła najlepsze firmy

Bezpieczne MaR-BoB
W Ratuszu Głównego Miasta Gdańska pomorscy przedsiębior-

cy zostali laureatami programów prewencyjnych, organizowa-
nych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Wśród 23 
nagrodzonych firm znalazł się zakład MAR-BOB Marmury Gra-
nity z Wejherowa.

Nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”
Najlepsze: Gniewino, Luzino i Choczewo

Za skuteczne akcje zachęcające do szczepień przeciw COVID-19 i wzrost poziomu zaszczepienia 
mieszkańców nagradzano miasta i gminy w konkursie „Rosnąca odporność”. W powiecie wejherow-
skim pierwszą lokatę otrzymała gmina Gniewino (nagroda 1 mln zł), drugie miejsce zajęła gmina 
Luzino (500 tys. zł), a trzecie gmina Choczewo (250 tys. zł).

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z sie-
dzibą w Gdyni, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, któ-
rej właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejhe-
rowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, 
bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia 
ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części 
gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców 
i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię 
cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z pro-
dukcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podej-
muje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności. 

nych mieszkańców gminy.
- Dziękujemy mieszkań-

com gminy Luzino, któ-
rzy do 31 października br. 
rozpoczęli swój cykl szcze-
pienny przeciwko korona-
wirusowi - mówi wójt gminy 

Luzino Jarosław Wejer. - 
Wielkie słowa wdzięczności 
należą się także Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Luzinie 
i wszystkim zaangażowa-
nym w realizację programu 
szczepień w gminie Luzino.

Konkurs „Rosnąca Od-
porność” premiował gminy, 
które osiągnęły najwyższy 
wzrost poziomu zaszczepie-
nia swoich mieszkańców 
pomiędzy 1 sierpnia a 31 
października 2021 r. 

Wejherowskie przedsię-
biorstwo działa na terenie 
powiatu wejherowskiego od 
1999 roku.

Uzyskanie dyplomu 
Państwowej Inspekcji Pra-

cy jest potwierdzeniem, że 
w docenionym zakładzie 
pracy przestrzegane są 
przepisy prawa praca oraz 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Gratulujemy!

Fot. Mar-Bob

Wymiana starego dźwigu 
osobowego była konieczno-
ścią, ponieważ miał już po-
nad pół wieku i był w złym 
stanie technicznym. Budowa 
windy była możliwa dzięki 
internetowej zbiórce, dar-
czyńcom oraz dofinansowa-
niu z PFRON-u. Zakupiono 
także platformę schodową.

Nową windę poświęcił bi-
skup pomocniczy Archidie-
cezji Gdańskiej Wiesław 
Szlachetka w obecności 
mieszkańców placówki i 
gości, m.in. wicestarosty 
Jacka Thiela, zastępcy 
prezydenta Arkadiusza 
Kraszkiewicza i dyrekto-
ra Pomorskiego Oddziału 
PFRON w Gdańsku Dariu-
sza Majorka.

W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
oddano do użytku nową windę. 

- Dziękuję wykonawcom 
robót a także wszystkim 
ofiarodawcom i sponsorom 
za pomoc i wsparcie - po-
wiedziała s. Zdzisława 
Walder, dyrektor DPS. 
Wśród sponsorów, którzy 

w Domu pomocy przy ul. św. jacka

Nowa winda już działa

wsparli zakup windy, było 
również miasto.

W placówce mieszka 115 
mieszkańców - niepełno-
sprawnych intelektualnie 
i ruchowo, starszych, prze-
wlekle chorych.

Wstęgę przecinała m.in. przewodnicząca Rady Miesz-
kańców, pani Renia. Fot. Starostwo
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Miejsce to zostało wyposażone w urządzenia zabawo-
we dla dzieci, urządzenia fitness oraz małą architekturę. 

Celem inwestycji było podniesienie standardu życia 
mieszkańców sołectwa Gościcino w zakresie rekreacji, 
wypoczynku, aktywnego i zdrowego trybu życia  oraz in-
tegracji lokalnej społeczności.

Środki finansowe pochodziły z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.  

Koszt inwestycji wyniósł 168 018 zł, przy czym 92 324 
zł to kwota pozyskana w ramach dofinansowania. Pozo-
stałą kwotę Gmina Wejherowo sfinansowała ze środków 
własnych.

w Gościcinie 

Nowa strefa 
rekreacyjna

W Gościcinie w gminie Wejherowo po-
wstała ogólnodostępna strefa o charakterze 
sportowym, rekreacyjnym, wypoczynko-
wym i turystycznym. 

w państwowej szkole Muzycznej im. F. Chopina rywalizowało 27 młodych muzyków

konkurs pianistyczny po raz piętnasty

Nowy plac zabaw z terenem rekreacyjnym oddano 
do użytku przy ulicy Okrężnej w Gościcinie.

Ośrodek rozpocznie dzia-
łalność na początku nowe-
go roku, a jego operatorem 
będzie Kaszubska Funda-
cja „Podaruj trochę słońca”. 
Prowadzenie takiej placów-
ki przez fundację jest tań-
sze niż przez samorząd. 

Budynek może pomie-
ścić 50 podopiecznych.

W budynku prowadzo-
ne będą zajęcia z dziećmi 
o wielorakich niepełno-
sprawnościach. Placówka 
będzie także dostępna nie 
tylko dla dzieci, ale dla nie-
co starszych pacjentów. 

Do momentu oddania do 
użytku tego Ośrodka, nie-
pełnosprawne dzieci z gmi-
ny Szemud musiały jeździć 
do gdyńskich lub gdańskich 
ośrodków rehabilitacyjnych.

kielno

ośrodek
gotowy

W Kielnie w gminie 
Szemud uruchomio-
no Ośrodek Rehabi-
litacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczy 
(Wczesne Wspomaga-
nie Rozwoju Dziecka 
w Kielnie) dla dzieci 
z niepełnosprawno-
ściami.

Organizatorzy do ostat-
niej chwili mieli obawy, czy 
uda się przeprowadzić kon-
kurs w wersji stacjonarnej. 
Udało się i wszystko wypa-
dło pięknie. Do Wejherowa 
przyjechało 27 uczniów z 11 
szkół muzycznych z całego 
regionu. Konkurs przebiegł 
w dwóch kategoriach wieko-
wych, a uczestnicy wykony-
wali po dwa utwory: jeden 
kompozytora polskiego i dru-
gi wybranego kompozytora z 
kraju nadbałtyckiego.

25 listopada br. w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina 
w Wejherowie odbył się XV Konkurs Pianistyczny „Muzyka Krajów 
Nadbałtyckich” przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I st. 

Dzięki wsparciu finan-
sowemu władz powiatu i 
miasta laureaci otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Szkołę 
w Wejherowie reprezentowa-
li: Nikodem Kupniewski 
uczeń klasy II- wyróżnienie 
II stopnia, Rozalia Tru-
sewicz z klasy III - wyróż-
nienie II stopnia i Samira 
Gołąbek z kl. IV - wyróż-
nienie I stopnia. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i 
zapraszamy do udziału w ko-
lejnej XVI edycji już za rok!

Laureat I nagrody w 
grupie starszej - Hubert 
Guzowski, uczeń Szkoły 
Muzycznej I st. w Sopocie. Laureaci konkursu, organizatorzy i goście.
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WYDARZENIA
„w zamknięciu” Bogny Zubrzyckiej

promocja książki
wśród przyjaciól

Grupy teatralne na scenie Filharmonii

jubileuszowy „Luterek”

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyła się 
promocja najnowszej książki Bogny Zubrzyckiej pt. „W zamknię-
ciu.  Zapiski czasu zarazy IV-VI 2020”.  Spotkanie było pełne 
podziękowań, wzruszeń i humoru, z którego, podobnie jak z elo-
kwencji i pogody ducha znana jest Autorka. W czytelni biblioteki 
zasiedli sami przyjaciele (żeby nie powiedzieć wielbiciele) pani 
Bogny, więc atmosfera spotkania była wspaniała.

Autorka, pytana przez pro-
wadzącego spotkanie Krzysz-
tofa Szkurłatowskiego,   
opowiadała o swojej powie-
ści, przeplatanej wspomnie-
niami i osadzonej w realiach 
Wejherowa. Z rozmowy wyni-
kało, że książka ma konstruk-
cję dwuplanową - pierwszym 
planem są wydarzenia współ-
czesne dziejące się w murach 
przyklasztornej szkoły oraz in-
ternatu. Drugim planem są re-
trospekcje głównej bohaterki 
i zarazem narratorki, będącej 
zarazem alter ego Pani Bogny. 
Podczas promocji w bibliote-
ce pani Bogna przyznała, że 
opisanie wydarzeń z odległej, 
m.in. wojennej przeszłości by-
ło sposobem na, choćby częścio-
we, uwolnienie się od trudnych 
wspomnień.

Uczestnicy spotkania ob-
darowali autorkę kwiatami, 
w zamian otrzymując piękny 
uśmiech i dedykację w książce, 
której wydawcą jest Powiatowa 
Biblioteka przy ul. Dworcowej.

Wśród gości byli m.in. wice-
starosta wejherowski - Jacek 
Thiel, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskie-
go - Bogdan Tokłowicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa 
- Arkadiusz Kraszkiewicz 
oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia Wejherowski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, w którego 
działalność zaangażowana jest 
autorka książki.

Bogna Zubrzycka, z wykształcenia 
muzyk,  jest autorką tomiku poezji  „Po-
ema starszej pani” (2012) oraz zbioru 
opowiadań „Mój Jasny Brzeg” (2013). 
Kilkukrotna laureatka Wejherowskiego 
Konkursu Literackiego „Powiew Weny”, 
znana również z  występów w grupie te-
atralnej „Srebrna Nitka”.  Jest wykładowcą 
w Wejherowskim Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku oraz rzeczniczką prasową tego 
stowarzyszenia.

Bogna Zubrzycka, Krzysztof Szkurłatowski i dy-
rektor Powiatowej Biblioteki - Barbara Gusman.

Powyżej: pani Bogna wpisuje dedykację dla 
Bogdana Tokłowicza, z którym jest zaprzyjaź-
niona od wielu lat. 
Poniżej: rozmowa z dyrygentką Aleksandrą 
Janus - pierwowzorem jednej z postaci. Obie 
panie łączy m.in. miłość do muzyki.

Przegląd, zorganizo-
wany przez Wejherow-
skie Centrum Kultury przy 
współpracy z I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie, 
obejmował prezentacje spek-
takli i monodramów oraz 
warsztaty teatralne.

- Ze względu na pande-
mię, z powodu której niektó-
re grupy teatralne przerwały 
działalność, zrezygnowali-
śmy z pomysłu prezentacji 
twórczości Wisławy Szym-
borskiej i Olgi Tokarczuk. 
Postanowiliśmy też, żeby ju-
bileuszowy Luterek przepro-
wadzić w formie przeglądu 
a nie konkursu - wyjaśnia 
Edyta Łysakowska-Sobi-
czewska, reżyserka, inicja-
torka, współorganizatorka 
przeglądu . - Wielką radość 
sprawili nam mieszkańcy 
Wejherowa, którzy przyszli 
posłuchać wierszy i frag-
mentów dramatów  T. Róże-
wicza. Nie przypuszczałam, 
że jest takie duże zapotrze-
bowanie na poezję w tym na-

Amatorskie grupy teatralne spotkały się w listopadzie w Fil-
harmonii Kaszubskiej na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych im. Adama Luterka. 

Fot. Leszek Spigarski więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

szym skomercjalizowanym 
świecie. Wspaniałą oprawę 
muzyczną zapewniła nam 
znana wokalistka  Joanna 
Knitter, wypowiedzi o róż-
nych obliczach Poety  czytała 
dr Joanna Lisiewicz - autor-
ka publikacji na temat Ró-
żewicza, a teksty pięknie 
czytali aktorzy trójmiejskich 
teatrów oraz członkowie Te-
atru “Prawie Lucki”. Ty-
tuł spotkania  “Pułapka” 
(pomysł p. Adama Szulca) 
nawiązujący  do dramatu 
Różewicza, ma symboliczne 
znaczenie  - widzowie dali się 
złapać w “pułapkę”  nastroju 
twórczości Poety w 100-lecie 
Jego urodzin.

Nie zawiedli młodzi lu-
dzie, którzy przygotowali 

spektakle  i wzięli udział w 
świetnie poprowadzonych 
warsztatach oraz w impre-
zach towarzyszących, jaki-
mi były przygotowane przez 
Monikę Płomin i Karola 
Formelę wystawy. 

Patronat Honorowy na 
przeglądem  sprawowali: 
Prezydent Miasta Wejhe-
rowa, Starosta Wejherow-
ski i Uniwersytet Gdański. 
Wsparcia finansowego udzie-
lili: Starosta Wejherowski, 
Stowarzyszenie Absolwen-
tów I LO i Rada Rodziców I 
LO oraz sponsorzy.

O „Luterku” i nagrodzie 
„Remusa” dla Edyty Łysa-
kowskiej-Sobiczewskiej pi-
szemy także na str. 5.

Na deskach Filharmonii wystąpili: „Kompromisu Nie Bę-
dzie” z Sopotu, „Teatr Prawie Lucki” z Wejherowa, „Niedo-
brani” z Redy, „Alchemia BIS” z Wejherowa, Zespół Teatru 
Szkolnego „Zdziesiątkowani” z Gdyni oraz monodramiści: Li-
via Walczak z Chojnic, Sebastian Frodyma z Chełmna i Klau-
dia Tarnowska z Pucka.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie odbędzie się promocja książki 
Michała R. Jelińskiego „Historia wejherowskiego 
tenisa”, wydana przez Wydawnictwo Bit Beata i Tomasz 
Żmuda-Trzebiatowscy. Spotkanie zaplanowano 14 grud-
nia br. o godz. 17.00.

o książce w muzeumCzytaj nas 
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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Pierwsze miejsce zdobyła 
Joanna Makarczyk z Wo-
łomina, która odebrała na-
grodę 1200 zł. Drugie miejsce 
przyznano Małgorzacie Bo-
rzeszkowskiej z Wejhero-
wa (nagroda 800 zł), a trzecie 
miejsce ex aequo otrzymały: 
Monika Kubisiak z Wejhero-
wa (nagroda 500 zł) i Monika 
Górny z Przyborowic Dolnych 
(nagroda 500 zł).

W pierwszym etapie Kon-
kursu organizowanego pod 
patronatem prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hilde-
brandta, nagradzane są 

Ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród odbyło 
się w Filharmonii Kaszub-
skiej w ramach uroczystości 
obchodów 75-lecia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
im. Aleksandra Majkow-
skiego w Wejherowie. Dy-
rektor biblioteki Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek 
stwierdziła, że jest to jeden 
z czołowych konkursów or-
ganizowanych od kilkuna-
stu lat w bibliotece. Ten 
konkurs literacki rozwinął 
się zyskując rangę kon-
kursu o charakterze woje-
wódzkim. Wyniki konkursu 
przedstawił Daniel Odija 
- przewodniczący jury kon-
kursu, w którym zasiadali 
również: Piotr Schmandt 
i Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek.

Nagrody finansowe 
ufundowane przez Pre-
zydenta Miasta Wejhe-
rowa wręczyli: prezydent 
Krzysztof Hildebrandt i 
zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz.  

Finał XVI wejherowskiego konkursu Literackiego „powiew weny”

Nie było problemu z wyborem laureatów
Zakończyła się XVI edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”. Wśród dorosłych uczestników konkursu 

najlepsi byli Małgorzata Borzeszkowska z Wejherowa oraz Dominik Kasicki z Gdańska, a wśród młodzieży pierwsze miejsce w 
dwóch różnych kategoriach zajęły: Oliwia Plichta z Gościcina oraz Zuzanna Dębiec z Wejherowa. 

Nagrody rzeczowe dla 
młodych uczestników kon-
kursu, ufundowane przez 
samorząd powiatu wejhe-
rowskiego, wręczył wicesta-
rosta Jacek Thiel.

- Z przyjemnością muszę 
stwierdzić, że w tym roku 
był wyjątkowo wysoki po-
ziom konkursu. Jako juro-
rzy nie mieliśmy kłopotu z 
wyborem najlepszych prac. 

Od razu wiedzieliśmy kto 
ma być na podium w liry-
ce i prozie młodzieży oraz 
w liryce i prozie w katego-
rii dorosłych. Nie mieliśmy 
też problemu z ustaleniem 
kolejności laureatów. Nie 
mamy najmniejszych wąt-
pliwości, że wybraliśmy 
najlepszych - powiedział 
pisarz Daniel Odija, prze-
wodniczący jury.

Dorośli autorzy - poezja: 
I miejsce Małgorzata Borzeszkowska z Wejherowa (na-

groda 1200 zł), II miejsce klaudia janiak z Wejherowa (na-
groda 800 zł), III miejsce Małgorzata osowiecka z Sopotu 
(nagroda 500 zł).

Dorośli autorzy - proza: 
I miejsce Dominik kasicki z Gdańska (nagroda 1200 zł), 

II miejsce krzysztof szkurłatowski z Wejherowa (nagroda 
800 zł), III miejsce tomasz Magulski z Pętkowic (500 zł).

Młodzież - poezja:
I miejsce oliwia plichta z Gościcina, II miejsce weronika 

spławińska z Tczewa, III - Lilianna wysocka z Wejherowa.
Młodzież - poezja:
Zuzanna Dębiec z Wejherowa, II miejsce oliwia Lejman 

z Wejherowa, III miejsce sebastian Filiński z Gdyni. 

Powyżej dorośli laureaci konkursu (fot. Urząd Miejski), poniżej - laureaci w katego-
riach młodzieżowych (fot. Starostwo), razem z jurorami i fundatorami nagród.

Rozstrzygnięto konkursu na tekst piosenki o naszym mieście

o wejherowie najpiękniej napisała autorka z wołomina
W trakcie obchodów 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Alek-

sandra Majkowskiego w Wejherowie, ogłoszono wyniki konkursu na 
tekst piosenki o Wejherowie.

teksty, a w drugim etapie, pod 
patronatem starosty powiatu 
wejherowskiego Gabrieli Li-
sius, nagradzana jest muzyka 
napisana do wybranych wcze-
śniej i nagrodzonych tekstów.

Konkurs na muzykę do pio-
senki z wybranego przez kom-
pozytora utworu z aktualnie 
nagrodzonych tekstów odbę-
dzie się w przyszłym roku. 
Zorganizuje go po raz trzeci 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie. Nagrody ufundo-
wał i wręczył prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. W 

skład komisji konkursowej we-
szli: Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, Tomasz Fopke i 
Michał Jeliński.

- Wejherowo ma szansę 
stać się najbardziej opiewa-
nym miastem w Polsce, bo 
już piąty rok z rzędu orga-
nizuje konkurs na piosenkę 
o swoim mieście - powiedział 
Tomasz Fopke, dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
pomysłodawca konkursu. Co 
ciekawe, podobny konkurs od-
bywa się od niedawna tylko w 
Krakowie.
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- Miejska Biblioteka Pu-
bliczna jest nowoczesną i 
profesjonalną placówką XXI 
wieku, w której przeplatają 
się różne kierunki działalno-
ści bibliotecznej, literackiej 
i artystycznej - powiedział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Jej ranga i 
bogaty potencjał cieszą się 
uznaniem czytelników oraz 
instytucji kultury w regionie.

Prezydent podkreślił, że 
biblioteka to wiele atrak-
cyjnych przedsięwzięć kie-
rowanych do mieszkańców 
takich jak spotkania, wy-
stawy, kluby czytelnicze i 
dyskusyjne, letnia biblio-
teka w parku, akcje cha-
rytatywne czy spektakle. 
Przypomniał również, że 
biblioteka podjęła wyzwa-
nie komputeryzacji urucha-
miając katalogi on-linie, 
tworząc Wejherowską Bi-
bliotekę Cyfrową, czy mo-
bilne gry terenowe. Tym 
samym połączyła elemen-

Jubileusz 75-lecia działalności świętowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskie-
go w Wejherowie. Podczas uroczystości w Filharmonii Kaszubskiej prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt uhonorował dyrektor biblioteki Ewelinę Magdziarczyk-Plebanek Statuetką Jakuba Wejhera. 
Zarówno pani dyrektor, jak i wszyscy byli i obecni pracownicy wejherowskiej biblioteki usłyszeli wiele 
ciepłych słów podziękowania, gratulacji i życzeń dalszych sukcesów.

ty biblioteki tradycyjnej i 
elektronicznej.

Prezydent życzył pra-
cownikom biblioteki, żeby 
ich placówka  była postrze-
gana nie tylko jako źró-
dło wiedzy, ale też miejsce 
szczęśliwego przebywania. 

Dziękując pracownikom 
biblioteki za wkład pracy i 
promowanie czytelnictwa, 
kreowanie przestrzeni kul-

turalnej miasta, tworze-
nie nowoczesnego oblicza 
biblioteki, zaspokajanie 
potrzeb intelektualnych i 
artystycznych mieszkań-
ców oraz szerzenie kultury 
słowa w mieście prezydent 
Krzysztof Hildebrandt wrę-
czył dyrektor Ewelinie 
Magdziarczyk-Plebanek 
Statuetkę Jakuba Wejhera. 
Następnie wraz z zastępcą 

prezydenta Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem wręczył 
podziękowania za sumien-
ną i pełną zaangażowania 
pracę kilkunastu pracow-
nikom biblioteki.

- 75 lat Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. A. Maj-
kowskiego w Wejherowie, 
to istotna część historii na-
szego miasta. Ci, którzy 
odwiedzali nas jako dzieci, 
przyprowadzają dziś swoje 
dzieci i wnuki. To wielka 
radość, ale i odpowiedzial-
ność. To dla mnie zaszczyt 
móc kierować instytucją z 
tak ogromną tradycją. Cie-
szę się, że łącząc się z no-
woczesnością udało nam 
się zapracować na zaufa-
nie naszych czytelników, 
dla których staliśmy się 
trzecim miejscem po domu 
rodzinnym, pracy i szkole, 
gdzie warto spędzić wolny 
czas - powiedziała dyrek-
tor biblioteki E. Magdziar-
czyk-Plebanek. Podkreśliła 

Nowoczesna profesjonalna placówka, tętniąca życiem

Miejska Biblioteka ma już 75 lat

również, że na wizerunek 
placówki zapracowały po-
kolenia wspaniałych ludzi, 
ambitnych dyrektorów i 
kreatywnych pracowników.

- Tak jak nieczytana 
książka może zostać tyl-
ko zbiorem zapisanych 
kart, tak nie odwiedzana 
biblioteka może być tylko 
budynkiem wypełnionym 
regałami. Dziękujemy, że 
jesteście z nami od 75 lat 
- dodała dyrektor placówki.

W uroczystości wzię-
li udział m.in: przewodni-
czący Rady Miasta Jacek 
Gafka i radni miejscy - Do-
rota Chodubska, Justyna 
Ostrowska, Leszek Szczy-
pior, Rafał Szlas, Bartło-
miej Frey i Tomir Ponka, 
sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara. Obecny był 
wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Genowefa Słowi i Bog-
dan Tokłowicz, dyrektor 
WCK Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Muzeum PiMK-
-P Tomasz Fopke, dyrek-
tor PSM I stopnia Dorota 
Muża-Szlas. Nie zabrakło 
przedstawicieli Miejskiej 
i Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Gdańsku oraz 
zaprzyjaźnionych bibliotek, 
dyrektorów wejherowskich 
szkół, a także przedstawi-
ciele środowisk społecznych, 
twórczych i artystycznych.

W trakcie obchodów 
ogłoszono wyniki konkur-
sów na tekst piosnki o Wej-
herowie oraz XVI edycji 
Wejherowskiego Konkursu 
Literackiego „Powiew We-
ny”, o których piszemy na 
sąsiedniej stronie. 

Zaprezentowano rów-
nież książkę pt. „Wejhero-
wo Czyta 75 lat” Henryka 
Połchowskiego, obrazują-
cą historię i działalność pla-
cówki. O tym wydawnictwie 
pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Pulsu”.więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowaFot. Leszek Spigarski

Koncert pt. „Mieszkô 
meszka w Bòrzëszkach” 
połączony będzie z promo-
cją albumu monograficz-
nego „Spotkania z muzyką 
Kaszub (2002-2020)” au-
torstwa Witosławy Fran-
kowskiej.

Spotkanie odbędzie się w 
niedzielę 19 grudnia o godz. 
16.00 w Muzeum. 

Program pierwszej 
części koncertu wypeł-
ni cykl pieśni dziecięcych 
pt. Mieszkô mëszka w 
Bòrzëszkach, skompono-
wany przez Cezarego Pa-
ciorka, a do słów Tomasza 
Fopke (prawykonanie). W 
drugiej części zaprezento-
wana zostanie monografia, 
dokumentująca cykl „Spo-
tkań z muzyką Kaszub" 
w l. 2002-2020 (MPiMK-P 
i Wyd. Region, 2021). Za-
brzmią również tradycyjne 
kolędy kaszubskie.

Wykonawcami będą: We-
ronika Ożarowska, Julia 
Czonstke, Agata Glac, Po-
la Gołabek, Jan Górniak, 
Krzysztof Kołodziej, Dawid 
Rynkiewicz, Oliwia Strzy-
żewska, Michalina Zachar-
ska, Szymon Żełudkowski, 
Zofia Żmich, Iga Żuchliń-
ska, Julia Żuchlińska; 
Aleksandra Janus - przygo-
towanie wokalne, Szymon 
Kowalik - saksofon, Julia 
Przybysz - gitara basowa, 
Jakub Krzanowski - perku-
sja, Cezary Paciorek - forte-
pian, kierownictwo zespołu, 
Witosława Frankowska – 
fortepian, słowo o muzyce.

Koncert dofinansowano 
ze środków przyznanych 
przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Powiat Wejhe-
rowski.

koncert

Muzyka
kaszub

Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius 
oraz Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zapra-
szają na LXIX, przed-
świąteczny koncert 
z cyklu „Spotkania z 
muzyką Kaszub”. 
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Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci.”
Wisława Szymborska

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

A N D R Z E J A   A R E N D T A
wybitnego twórcy kultury kaszubskiej, rzeźbiarza, grafika, pedagoga,

 animatora kultury regionalnej, 
wieloletniego dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie,

Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Wejherowo 
w latach 1998-2004.

 
Był autorem wielu tablic pamiątkowych i pomników

 poświęconych postaciom zasłużonym dla Kaszub i wydarzeniom, 
w tym upamiętniających tragiczne wydarzenia w Piaśnicy 

oraz współtwórcą Ołtarza Papieskiego z hipodromu w Sopocie 
wzniesionego z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Trójmiasta w 1999 roku. 

Za zasługi dla rozwoju kultury został odznaczony
przez Prezydenta Miasta Wejherowa Medalem Róży.

W naszej pamięci zostanie jako artysta do końca wierny Kaszubom.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składa 

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Ks. J. Twardowski

PANI
OLDZE TOMASZEWSKIEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 
im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie 

w trudnych dniach po śmierci 

B R A T A 
ANDRZEJA HEWELTA

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

składają

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
    ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Andrzeja Arendta
artysty plastyka, rzeźbiarza, działacza regionalnego, 

wieloletniego Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie
oraz Laureata Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. 

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

O J CA
Księdza Kanonika Andrzeja Nowaka

Proboszcza Parafii pw. NMP Królowej Polski 
w Wejherowie

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

składa
Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko …”
Ks. J. Twardowski

Od 1 do 7 grudnia w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu Wejherow-
skie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem prowadziło akcję, której 
głównym celem było podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń 
związanych ze spektrum autyzmu. 

Akcja kierowana jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placó-
wek oświatowych. Jej odbiorcami są także rodzice i nauczyciele. W szkołach zorganizowano 
warsztaty, dotyczące m.in umiejętności kształtowania relacji z osobami ze spektrum auty-
zmu. Celem zajęć było uświadomienie uczniom w jaki sposób autystycy się zachowują i jak 
odbierają świat, a także, jak rozmawiać i bawić się z rówieśnikiem ze spektrum autyzmu.

europejski tydzień autyzmu
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AKTUALNOŚCI

Jaki był Andrzej Arendt? 
Pięknie i ciekawie opo-
wiada o Nim film doku-
mentalny w reżyserii i wg 
scenariusza Daniela Za-
putowicza, otwierający 
cykl „Stolemowie kaszub-
scy”, zrealizowany przez 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. Film 
można obejrzeć w internecie 
na YouTube (gorąco pole-
cam!), a Muzeum wspomi-
na wejherowskiego twórcę 
w mediach społecznościo-
wych, gdzie m.in. czytamy: 
Andrzej Arendt był artystą 
inspirującym się tradycyjną 
kaszubską sztuką ludową. 
Urodził się 4 kwietnia 1953 
r. w Wejherowie. Pierw-
szym etapem jego artystycz-
nej edukacji była nauka pod 
bacznym okiem znanej re-
gionalistki i artystki zajmu-
jącej się kaszubską sztuką 
ludową - Otylii Szczukow-
skiej (1900-1974), która za-
łożyła w 1967 r. nieformalną 
szkółkę rzeźbiarską skupia-
jącą utalentowaną młodzież. 
Jej silny wpływ ukształtował 
dalszą drogę artystyczną 
twórcy, który pozostał wier-
ny swej mistrzyni i mentorce. 
W 1981 r. rozpoczął studia w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku na wydziale kształcenia 
artystycznego. Jego talent 
został zauważony przez Iza-
belę Trojanowską, wybit-
ną dziennikarkę (…), która 
zwracała uwagę na urzeka-
jącą prostotę jego prac.”

Należy do nich m.in.rzeź-
ba Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, stojąca na dziedzińcu 
kościoła klasztornego św. 
Anny w Wejherowie oraz 
pomnik bł. Siostry Alicji Ko-
towskiej w Lesie Piaśnic-

Jestem twórcą ludowym, czuję się wolny
- mówił andrzej arendt

pożegnanie artysty
W ub. tygodniu mieszkańcy Wejherowa, powiatu wejherow-

skiego i innych zakątków Pomorza pożegnali Andrzeja Arend-
ta, wejherowianina, utalentowanego artystę, rzeźbiarza, grafika, 
animatora regionalnej kultury i pedagoga. Znany i lubiany przez 
współpracowników, przez innych twórców oraz młodzież, którą 
wprowadzał w świat rzeźby, Andrzej Arendt był człowiekiem życz-
liwym i skromnym. Pozostawił po sobie rzeźby, pomniki, figury, 
tablice pamiątkowe i inne dzieła, ale przede wszystkim pozosta-
wił w nas piękne wspomnienia o Nim i jego twórczości.

kim. W Piaśnicy można też 
oglądać rzeźbę Chrystusa 
Frasobliwego autorstwa A. 
Arendta, który był współ-
twórcą Ołtarza Papieskiego 
na hipodromie w Sopocie  z 
1999 roku (wykonał ponad 
2-metrowe rzeźby: św. Fran-
ciszka i św. Ottona). 

Andrzej Arendt należał 
do najbardziej uznanych na 
Kaszubach grafików. Był 
ilustratorem wielu tomików 
wierszy (m. in. Stanisława 
Janke, Henryka Józefczyka, 
Adama Kleina) oraz auto-
rem licznych okładek ksią-
żek, grafik okazjonalnych 
oraz zanikających już dzisiaj 
ex-librisów. Jego ulubionymi 
technikami graficznymi by-
ły: drzeworyt i linoryt.

Wielokrotnie nagradza-
ny i odznaczany, w rodzin-
nym Wejherowie pełnił 
ważne funkcje - dyrektora 
Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Wejherowie, a w la-
tach 1998-2004 - prezesa 
oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. 

Podczas benefisu z oka-
zji 50-lecia pracy twórczej 
w listopadzie 2017 r. An-
drzej Arendt powiedział o 
sobie m.in.: - Jestem twór-

„Z pokolenia niech idzie 
głos nasz w pokolenie..." 
to aktywizujący cykl dzia-
łań edukacyjno-kultural-
nych, których celem jest 
odkrywanie historii miejsc, 
opowieści przedmiotów i 
relacji świadków historii 
związanych z tragicznymi 
wydarzeniami zimy 1945. 
Do udziału w spotkaniach 
warsztatowych Gminna Bi-
blioteka Publiczna im. Le-
ona Roppla w Luzinie, autor 
projektu, zaprosiła całe ro-
dziny, zwłaszcza młodzież.

Celem projektu jest pra-
ca nad ożywieniem lokalnej 
pamięci zaklętej w rodzin-
nych pamiątkach, opowie-
ściach bliskich i znajomych 
i ochrona przed „niepamię-
cią” ważnych wydarzeń, 
które kształtują tożsamość 
lokalną mieszkańców Lu-
zina. Założenia projek-
tu zostały opracowane we 
współpracy z dr Aleksan-
drą Kurowską-Susdorf, 
nauczycielką, przewodni-
kiem i naukowcem zajmu-
jącą się badaniem historii 
mówionej oraz pracownika-
mi Muzeum Stutthof. 

Od maja do końca li-
stopada 2021 roku miało 
miejsce szereg wydarzeń 
dotyczących pracy nad pa-
mięcią lokalną. Warsztaty 
historyczne dla młodzieży, 
w oparciu o autorską me-
todę  Objects that speak, 
odbyły się w szkołach w Lu-
zinie, Sychowie i Gowinie. 

Mieszkańcy Luzina mo-
gli wziąć udział w wy-
kładach o historii obozu 
Stutthof,  metodologii hi-

5 grudnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla 
w Luzinie miał miejsce finał edukacyjnego projektu, dotyczącego 
wspomnień mieszkańców, związanych z działalnością obozu kon-
centracyjnego Stutthof oraz ewakuacją więźniów w 1945 roku, 
która przeszła do historii jako Marsz Śmierci. Projekt uzyskał do-
finansowanie w ramach programu Patriotyzm Jutra ze środków 
Muzeum Historii Polski oraz Rady Gminy Luzino.

Z pokolenia niech idzie głos nasz w pokolenie

ożywianie pamięci

storii mówionej oraz w pro-
jekcji filmu Moniki Wejer 
pt „Stutthof idzie”. Podczas 
warsztatów dla rodzin uda-
ło się zebrać ciekawe re-
lacje świadków, pamiątki 
oraz spisane wspomnienia 
dotyczące Marszu Śmierci 
na odcinku Luzino. W efek-
cie powstała niezwykła re-
lacja foto i video, mobilny 
wielkoformatowy „Między-
pokoleniowy kolaż kaszub-

skiej pamięci”. Projekt jest 
hołdem dla ofiar Marszu 
Śmierci i bohaterów, któ-
rzy z odwagą ratowali ży-
cie więźniów.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna im. Leona Roppla 
w Luzinie nadal poszukuje 
pamiątek i relacji dotyczą-
cych Marszu Śmierci. Ko-
ordynator projektu Maja 
Krośnicka, kontakt: 

biblioteka@luzino.info

cą ludowym i czuję się nim. 
A to, że ukończyłem Wyż-
szą Szkołę Plastyczną, nic 
nie zmienia. Dzięki temu, 
że jestem twórcą ludowym, 
czuję się wolny. Nie obowią-
zują mnie reguły, których 
jako artysta z dyplomem 
powinienem się trzymać. 
Artysta powinien robić to, 
co sprawia mu przyjemność 
w procesie tworzenia. Jeże-
li chcę coś wyrazić, to musi 
być moje. Za krótko jeste-
śmy na tej ziemi, żeby się 
ograniczać.

Od kilku lat rzeźbiarz 
zmagał się z poważną cho-
robą, a mimo to nie zwal-
niał tempa pracy twórczej. 

Pełnił w życiu jeszcze 
jedną ważną funkcję, któ-
rą tak jak pozostałe speł-
niał bardzo dobrze. Był 
troskliwym mężem, ojcem 
i dziadkiem.

Pozostaje wielki żal i 
smutek, zwłaszcza że An-
drzej, którego miałam 
szczęście znać osobiście był 
człowiekiem ciepłym i bar-
dzo sympatycznym. 

W bólu łączymy się z Ro-
dziną Zmarłego. Droga Jolu, 
szczere wyrazy współczucia.

Anna Kuczmarska

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa
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OGŁOSZENIA

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób elektro-
niczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych 
(ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

Łęczyce, 9 grudnia 2021 r. 
RIR.6720.2.2020.DW 
 

OGŁOSZENIE 
 

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE  
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce 
ujednoliconego Uchwałą nr XVI/119/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 r. dla obrębów 

geodezyjnych Świchowo, Brzeźno Lęborskie, Wysokie, Pużyce, Godętowo, gmina Łęczyce 
 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r.                      
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                         
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą 
nr XVI/119/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 r. dla obrębów geodezyjnych Świchowo, Brzeźno 
Lęborskie, Wysokie, Pużyce, Godętowo, gmina Łęczyce, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 grudnia 2021 r. 
do 18 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej 
http://bip.leczyce.pl/ 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu                      
14 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 13:00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i 
art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2022 r.  

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 
Łęczyce, lub sekretariat@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2022 r. 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Uwagi złożone po upływie ww. 
terminu pozostają bez rozpatrzenia. 

 
Wójt Gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt 

 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                         
Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęczyce reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, tel: 58 678 92 14, fax: 58 678 91 25,                                      
e-mail: sekretariat@leczyce.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@leczyce.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest 
opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty 
zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                      
oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W 
ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

NIp 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
Godziny pracy

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

 
Godziny przyjęć 

interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00

  Zgłaszanie awarii, których 
obowiązek usunięcia 

ciąży na wZNk
tel. 731-008-506

O G Ł O S Z E N I E

Wcześniej w Pucharze Polski Tytani przegrali także 
z zespołem z Kwidzyna 25:27. Ligowy pojedynek od po-
czątku był wyrównany, a różnica bramkowa na rzecz gości 
była jedno lub dwubramkowa. Jeszcze na niecałą minutę 
przed końcem był remis 26:26, a piłkę rozgrywali Tyta-
ni. Zawodnicy prowadzili swoją ostatnią akcję, ale strzał 
obronił bramkarz gości. Nastąpił kontratak, który goście 
zamienili na zwycięską bramkę. Tytani, mimo przegranej, 
zajmują czwarte miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie Tytani 
rozegrają 12 grudnia o godzinie 17.00 na hali sportowej 
w Wejherowie, gdzie zmierzą się z SMS ZPRP II Kwidzyn.

DOTACJA OD WŁADZ MIASTA
W przerwie spotkania zastępca prezydenta Wejherowa, 

Arkadiusz Kraszkiewicz wręczył Tytanom przyznany 
przez Prezydenta Miasta symboliczny czek o wartości 60 
tys. zł, który w ramach podpisanej umowy z prezyden-
tem, jest wsparciem finansowym dla drużyny w związku 
z promocją miasta.

- Z satysfakcją przekazuję środki w imieniu prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Łączna kwota prze-
kazanych w tym roku środku wynosi 200 tys. zł. i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku uda się utrzymać ten poziom 
finansowania klubu - powiedział zastępca prezydenta A. 
Kraszkiewicz.

Zawody rozegrano w 4 
kategoriach: gr. A - Niepeł-
nosprawni, gr. B - Paraolim-
pijczycy, gr. C - Zdrowi i gr. 
D - Open. Zawody spraw-
nie przeprowadziła komi-
sja sędziowska w składzie: 
Małgorzata Mika i Wal-
demar Konik przy współ-
pracy z sędziami liczącymi 
Marią Wolską-Gieryk i 
Józefem  Motowidło. Zwy-
cięzcy poszczególnych  ka-
tegorii otrzymali puchary, 
nagrody rzeczowe, a wszy-
scy uczestnicy mistrzostw 
pamiątkowe gadżety, ufun-
dowane przez starostę Ga-
brielę Lisius. W zawodach 
uczestniczyli wiceprezes 
Polskiego Związku Spor-
tu Niepełnosprawnych 
„START” w Warszawie Eu-
geniusz Grabowski oraz 
prezes Zrzeszenia Handlu 
i Usług w Wejherowie Ry-
szard Kliczykowski.

Organizatorem zawodów 
było Integracyjne Stowarzy-
szenie Sportowe „START” 
Wejherowo.

Na zawodach Griz-
zly Judo Cup, które 
zgromadziły prawie 
500 zawodników z 
Pomorza, bardzo do-
brze poradzili sobie 
zawodnicy UKS Team 
Dragon Wejherowo, 
zdobywając 4 medale.

piłka ręczna. tytani

przegrana 
z UsaR kwidzyn

Tytani Wejherowo przed własną publicz-
nością zmierzyli się z zespołem USAR Kwi-
dzyn i przegrali pojedynek z wiceliderem 
rozgrywek I ligi 26:27. Okazało się, że wice-
lider jest nadal zbyt mocny, sprytniejszy i za 
silny dla wejherowskiej drużyny.

sport niepełnosprawnych

puchar starosty w Boccia
W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego o Puchar 

Starosty w Boccia, rozegranych w hali sportowej SP nr 5, wystar-
towało 78 zawodniczek i zawodników z naszego regionu.

wyniki końcowe zawodów
Indywidualnie – niepełnosprawni: 1 miejsce  -  Gabrie-

la andrzejewska, 2 m. -  henryk ptach, 3 m. - andrzej 
puchowski

Indywidualnie - gr. paraolimpijska: 1 m. -  anna konik, 
2 m. -  Marta Dadasiewicz, 3 m. -  Mateusz Dobrzański

Indywidualnie - gr. zdrowi: 1 m. -  andrzej Białas, 2 m. 
-  krystian angel, 3 m. -  anna Żyluk-Żułkowska

Indywidualnie - niepełnosprawni oraz zdrowi open: 
1 m. -  adam andrzejewski, 2 m. -  helena szpunar, 
3 m. -  Gabriela andrzejewska. 

judo

Cztery
medale
Dragona

Złoto zdobył Aleksan-
der Kwidziński, srebrny 
medal wywalczyli Piotr 
Laskowski i Mateusz Fu-
dalej, a brązowy Szymon 
Roksz.



16

www.pulswejherowa.pl9  grudnia 2021

wtBs sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2a/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

aDMINIstRatoR
NIeRUChoMoŚCI

O G Ł O S Z E N I E

WYDARZENIA

Z okazji 78. rocznicy ataku par-
tyzantów Gryfa Pomorskiego na 
niemieckie lotnisko w Strzebieli-
nie Gminna Instytucja Kultury i 
Biblioteka zorganizowała premierę 
mobilnej gry „Misja Lotnisko”, któ-
rej fabuła oparta jest o wydarze-
nia z roku 1943. Na miejscu placu 
przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym odbyła się krótka odprawa dla 
uczestników, w której udział wzię-
li dyrektor oraz pracownicy GIKiB 
oraz przedstawicielka firmy Go-
odGames. Uczniowie wcielili się w 
członków „Gryfa Pomorskiego” bio-
rąc udział w partyzancko-szpiegow-

historyczna mobilna gra terenowa

Misja: lotnisko
W Strzebielinie (gmina Łęczyce) odbyła się premie-

ra historycznej mobilnej gry terenowej „Misja: lotnisko”. 
Uczniowie klas siódmych i ósmych miejscowej szkoły z en-
tuzjazmem wyruszyli na 4-kilometrową trasę.

skiej przygodzie. Młodzież łamała 
szyfry, rozwiązywała zagadki i ro-
biła tajemnicze zdjęcia. Większość 
zadań była opatrzona zdjęciami za-
przyjaźnionej grupy rekonstrukcyj-
nej GRH „Obrona Wybrzeża”. Na 
mecie uczestnicy otrzymali dyplomy, 
a najlepsi - nagrody rzeczowe.

Gra jest cały czas dostępna dla 
chętnych, którzy pobiorą aplika-
cję ActionTrack i zeskanują kod 
QR dostępny na stronie www.gik-
-leczyce.pl lub na terenie Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Strzebieli-
nie Osiedlu przy wejściu do Biblio-
teka Strzebielino.

Odprawa uczestników przed szkołą.                               Fot. Good Games

20 listopada to wyjątkowa data - rocznica uchwalenia w 1989 
r. przez ONZ Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że 
wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich pra-
wa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarze-
nie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w 
wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, 
których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, 
których prawa nie są respektowane. 

Do akcji przystąpiła także Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wej-
herowie, która dzięki zaangażowaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu 
należącego do Klubu Szkół Unicef, zorganizowała Dzień niebieskie-
go stroju, akcję „Namaluj swoje prawa” oraz zajęcia przybliżające 
długą i wyboistą drogę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. 
św. Józefa w Wejherowie wzięli udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowa-
nych przez UNICEF Polska. 

Dzień praw Dziecka w szkole

Na niebiesko

w drogę 
z Mikołajem

W gminie Łęczyce gru-
dzień obfituje w wyda-
rzenia, związane w dniem 
św. Mikołaja oraz zbliżają-
cymi się świętami Bożego 
Narodzenia.

W ostatnią niedzielę 5 grudnia 
ulicami w wielu wsiach w gminie 
Łęczyce odbył się wielki Mikołaj-
kowy spacer, a najmłodsi miesz-
kańcy gminy otrzymali słodkie 
upominki. Relację z tego wydarze-
nia zamieścimy w kolejnym, świą-
tecznym wydaniu gazety.

W sobotę 11 grudnia w Świetli-
nie (gmina Łęczyce) odbędzie się 
5-kilometrowy Marsz Nordic wal-
king „w drogę z Mikołajem”. Dla 
uczestników przygotowano atrak-
cyjne nagrody. Wprawdzie zapisy 
internetowe zakończyły się 6 grud-
nia, ale jeśli nie wyczerpano limitu 
uczestników, to nadal można zapi-
sać się  na tę imprezę, organizowa-
ną przez Gminną Instytucję Kultury 
i Biblioteki dla mieszkańców gmi-
ny. Szczegóły pod numerem telefo-
nu 533-531-366 lub na stronie:
www.gik-leczyce.pl.

Gminna Instytucja Kultury i Bi-
blioteka w Łęczycach z siedzibą w 
Strzebielinie zorganizowała rów-
nież świąteczny konkurs plastycz-
ny „anioły sa śród nas” dla dzieci i 
dla dorosłych uczestników.


