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Ulica Przemysłowa w Wejherowie, remontowana przez Powiat Wejherowski etapami w 2019 oraz 
w 2021 roku, jest już przejezdna. Niedawno ruch samochodowy przywrócono na remontowanym od-
cinku w kierunku Bolszewa, m.in. w rejonie cementowni. Zakres prac na tej bardzo ważnej, ruchliwej 
powiatowej drodze był bardzo szeroki. 

O szczegółach modernizacji ul. Przemysłowej napiszemy w kolejnym wydaniu „Pulsu”.

Ruch samochodowy wrócił 
na ulicę przemysłową
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 Podczas tegorocznego fi-
nału na ulicach Wejherowa 
można było spotkać wielu 
kwestujących, w tym m.in. 
Arkadiusza Kraszkiewicza, 
zastępcę prezydenta Wej-
herowa oraz wejherowskie 
radne – Dorotę Chodubską 
i Justynę Ostrowską. 

- Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
jest wielkim świętem ludz-
kiej solidarności, dobroci i 
empatii - mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - 
Pomaganie przynosi nam 
wszystkim wiele radości. 
Dlatego dziękuję darczyń-
com, którzy przekazują po-
moc w najróżniejszy sposób, 
wolontariuszom, którzy po-
dejmują się trudu zbierania 
pieniędzy na ulicach na-
szych miast oraz artystom, 
którzy wspierają to święto. 

W Filharmonii Kaszub-
skiej licytowane były orkie-
strowe gadżety, ceramiczne 
cuda, rysunki i specjalnie 
na tę okazję zaprojektowa-
ne i wydrukowane w dru-
karce 3D, serce w złocie 
próby 585. Trwały też au-
kcje internetowe. Na scenie 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 30. Tym razem na rzecz dzieci, 
które mają kłopoty ze wzrokiem. Zbierano bowiem pieniądze na wsparcie najwyższych 
standardów diagnostyki oraz leczenia wzroku u dzieci. Mimo niesprzyjającej pogody, 
w Wejherowie nie zabrakło wolontariuszy na ulicach, a artystyczny finał wraz z au-
kcjami odbył w Filharmonii Kaszubskiej (Wejherowskie Centrum Kultury). Zebrano 
ponad 92 tys. zł. 

ponad 92 tys. zł na leczenie wzroku u dzieci

Udany finał wOŚp w wejherowie

zagrali i zatańczyli m.in. 
artyści z Teatru na Styku 
Światów, sekcji tanecznej 
Elżbiety Czeszejko i Sang-
mo Borysiewicz. Wystąpił 
zespół GASP, Orkiestra 
Dęta Filharmonii Kaszub-
skiej oraz gitarzysta Maciej 
Bartecki z chórkiem. Odbył 
się też koncert Studia pio-
senki i wokalu WCK.

Koordynatorem Sztabu 
WOŚP przy WCK Wejhero-
wo był Sebastian Niewola.

Fot. Urząd Miejski

O XXX Finale wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy piszemy też na str. 7 

Trzecia część programu Czyste powietrze z naj-
wyższym dofinansowaniem do 69 000 zł, a także 
zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze 
łatwiej sięgać po dotacje – to ważne kroki w walce 
ze smogiem poprzez wymianę starych pieców i ter-
momodernizację. Nowe zasady programu Czyste 
powietrze obowiązują od 25 stycznia br.  Ciekawe, 
jakie będzie w tym roku zainteresowanie progra-
mem w obliczu podwyżek cen gazu i prądu?

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują dwie części pro-
gramu. Pierwsza - czyli podstawowy poziom dofinansowania do 
30 000 zł dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga 
do 37 tys. zł - licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1 
564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 189 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu podzielo-
no na dwa etapy. 25 stycznia br. rozpoczął się nabór wniosków, 
gdzie przewidziano nawet 69 000 zł maksymalnej dotacji przy 
90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie 
do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1 260 zł (go-
spodarstwa jednoosobowe). Alternatywą dla kryterium docho-
dowego będzie prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę 
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat 
dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do 
pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). 

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane 
na 2022 r. mają być rozszerzane, obejmując m.in. prefinansowa-
nie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, 
realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Ważna zmiana to uwzględnienie możliwości finansowania z 
Czystego Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi 
programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje 
się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także 
umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozli-
czenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez 
operatora.  Dodatkowo wśród istotnych zmian znalazły się: do-
puszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i 
spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu 
Czyste Powietrze oraz doprecyzowanie wymagań dla prze-
wodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze 
względów bezpieczeństwa.

 Celem programu Czyste Powietrze, który nadzoruje Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska, a wdraża  Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma 
funduszami wojewódzkimi, jest rozwiązanie największego pro-
blemu dotyczącego smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do 
wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie za-
rządzać energią.   Dotychczas w programie Czyste Powietrze 
złożono ponad 384 000 wniosków na 6,45 mld zł dofinansowa-
nia, najwięcej w województwie śląskim.

Czyste powietrze

Trzecia odsłona
programu

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

Fot. Urząd Miejski
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Ciekawa dyskusja wy-
wiązała się na ten temat 
choćby na miejskim facebo-
oku Wejherowo.pl pod po-
stem z dnia 18 stycznia br. 
Znamienne, że ta informa-
cja spotkała się z chłodnym 
i wręcz wrogim przyjęciem 
przez działające w naszym 
mieście lobby deweloper-
skie. Deweloperskie gazet-
ki również zaatakowały za 
to władze miasta.

Chodzi o pieniądze
Przedstawiciele tej gru-

py od dłuższego czasu za 
pośrednictwem hejterskich 
portali internetowych i ga-
zet atakują oraz szkalu-
ją prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta, a także je-
go współpracowników, rad-
nych i generalnie wszystkie 
osoby, które w jakikolwiek 
sposób popierają prezyden-
ta czy wyrażają wobec nie-
go sympatię. Nasilenie tej 
agresji, wręcz nienawiści, 
kłamstw i hejtu jest ogrom-
ne, od dawna niespotykane 
w Wejherowie. 

Stare powiedzenie mówi: 
jak nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze. Wg 
mnie chodzi o wymuszenie 

kasta deweloperów atakuje 
prezydenta wejherowa

Czy deweloperzy boją się 
budownictwa komunalnego?

prezydent wejherowa krzysztof hildebrandt obiecał mieszkania komunalne dla mieszkań-
ców i tę obietnicę realizuje, chociaż warunki są trudne. Czy ten mający powstać w wejherowie 
przy ul. Łęgowskiego nowy budynek komunalny jest dla deweloperów „kością niezgody” i 
jednym z powodów publicznych ataków przedstawicieli tej grupy na prezydenta? 

Czy trwające od dłuższego czasu ataki na prezydenta, jego współpracowników, radnych i 
inne osoby mają spowodować, aby takie budynki w wejherowie już więcej nie powstawały w 
przyszłości? Czy chodzi o to, aby wymusić na władzach miasta m.in. sprzedaż wszystkich wol-
nych miejskich gruntów tylko dla deweloperów? 

jakiś działań korzystnych 
tylko dla deweloperów, cze-
mu prezydent stanowczo 
się sprzeciwia. Zapewne ce-
lem tej grupy jest usunięcie 
Krzysztofa Hildebrandta i 
wstawienie „swojego” pre-
zydenta, który będzie dbał 
o interesy i zyski dewelope-
rów. Czy powodem tych ata-
ków może być również nowe 
budownictwo komunalne?

Konkurencję 
trzeba zniszczyć
Zgadzam się z opiniami, 

że w interesie deweloperów 
nie leży nowe budownictwo 
komunalne, gdyż general-
nie jest to konkurencja. A 
konkurencję trzeba znisz-
czyć i to za wszelką ce-
nę,  wszystkimi metodami 
czego świadkami jesteśmy 
właśnie w Wejherowie. Bu-
downictwo komunalne to 
dla deweloperów konku-
rencja na dwóch poziomach. 
Jeden z nich to dostępność 
dla wejherowian nowych 
mieszkań innych niż de-
weloperskie, a drugi to do-
stępność gruntów. 

Wiadomo, że atrakcyj-
nych gruntów pod budowę 
nowych budynków dewelo-

perskich jest coraz mniej. 
W Wejherowie ograni-

czonym wzgórzami i lasa-
mi po obu stronach miasta 
jest ich bardzo mało. Miej-
ska działka przy ul. Łęgow-
skiego o powierzchni ponad 
5000 m2, na której powsta-
nie nowy budynek komu-
nalny, z pewnością byłaby 
atrakcyjna dla któregoś z 
deweloperów. Można by na 
tym sporo zarobić…. 

Chcą zablokować 
budownictwo 
komunalne?
Nie tylko zresztą w Wej-

herowie słyszy się o tym, że 
deweloperzy woleliby, aby 
miasta sprzedawały tylko 
im grunty, a nie budowa-
ły na nich swoje budynki. 
Oczywiście powinny powsta-
wać i jedne i drugie, jednak 
budynki deweloperów i ko-
munalne bezpośrednio kon-
kurują o wolne grunty. 

Czy przeciwnikom pre-
zydenta chodzi o to, aby 
zablokować budownictwo ko-
munalne, aby budynki ko-
munalne w Wejherowie w 
przyszłości już nie powsta-
wały?      

Dr Puls

Wiadomość o tym, że władze Wejherowa pozyskały 14,5 mln zł 
dotacji i powstanie u nas nowy, duży budynek komunalny na 78 
mieszkań (plus 4 mieszkania zostaną zmodernizowane) spotkała 
się z dobrym przyjęciem wśród mieszkańców, gdyż wiadomo, że 
tego typu inwestycje są potrzebne. Tym bardziej, że pozyskana 
dotacja wyniesie aż 80% kosztów budowy.

Według Well.pl, wspa-
niałe koncerty i muzyka, 
pobudzająca zmysły i emo-
cje musi mieć odpowiednią, 
perfekcyjnie zaprojektowa-
ną przestrzeń. Wejherow-
ska sala uplasowała się w 
tym zestawieniu na dzie-
wiątym miejscu. To duże 
wyróżnienie i nobilitacja 

wCk w doborowej stawce koncertowej

wspaniała muzyka 
płynie w sali Filharmonii 

Sala koncertowa wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej zna-
lazła się w doborowym gronie dziesięciu najlepszych sal kon-
certowych w Polsce. Zestawienie najlepszych sal koncertowych 
przygotował  Well.pl - serwis lifestyle’owy. 

Najlepsze sale koncertowe w polsce 
  wg well.pl: 
1.  Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
2. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
     Polskiego Radia w Katowicach
3. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
4. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu
5. Sala koncertowa Cavatina Hall w Bielsku-Białej
6. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum 
     Sztuki w Białymstoku
7.  Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga 
    w Kielcach
8. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki
9. Filharmonia kaszubska w wejherowie
10. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
      w Lusławicach

dla Wejherowa, zwłaszcza, 
że to nowoczesne miejsce, 
jak i cały obiekt, cieszy się 
ogromnym uznaniem za-
równo wśród melomanów, 
którzy doceniają niezwy-
kłe doznania podczas kon-
certów, mieszkańców, jak 
i miłośników architektury. 

- Jest to zestawienie su-

biektywne, jak podkreślają-
redaktorzy serwisu, ale i tak 
bardzo nam miło, że doce-
niono walory tego miejsca. 
Sala koncertowa Filharmo-
nii Kaszubskiej znalazła się 
w gronie znanych w całej 
Polsce sal m.in. w Szczeci-
nie, Katowicach, Wrocławiu 
- mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Cieszę 
się, że nie tylko wejhero-
wianie, doceniają świetnie 
wyposażoną i dopracowaną 
pod względem akustycznym 
placówkę kulturalną. Dzię-
ki temu, wszystkie koncer-
ty, spektakle, występy grup 
kabaretowych, widowiska 
dostarczają nam jeszcze bar-
dziej niezwykłych doznań.

W ubiegłym roku Wej-
herowo otrzymało Nagrodę 
Obiekt 25-lecia w Ogólno-
polskim Konkursie „Mo-
dernizacja Roku & Budowa 
XXI wieku” za Budowę 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury - Filharmonia Ka-
szubska. 

Czytaj nas również  w internecie:
www.pulswejherowa.pl



4

www.pulswejherowa.pl10 lutego 2022

WYDARZENIA

Nowy wóz bojowy 
dla Osp w Rozłazinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozłazinie w gminie Łęczyce 
wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Vo-
lvo. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł blisko 770 tys. zł.

Dzięki nowemu pojazdo-
wi jednostka OSP w Rozłazi-
nie w połowie roku zostanie 
wcielona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśnicze-
go i będzie mogła wspomagać 
działania Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie. 

- Zakup specjalistycz-
nego wozu strażackiego 
pozwoli na sprawniejsze po-
dejmowanie akcji, szybszy 
dojazd strażaków na miej-
sce zdarzenia oraz większą 
skuteczność przeprowadza-
nych czynności. Każdego 
roku wspieramy OSP z tere-
nu powiatu wejherowskiego 
przy zakupach nowych wo-
zów - mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Środki finansowe na za-
kup pojazdu pochodziły z: 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
(330 tys. zł), Gminy Łęczyce 
385 996 zł, Powiatu Wejhe-
rowskiego (50 tys. zł) oraz 
środków własnych OSP 
Rozłazino (3 tys. zł).

Podczas spotkania wrę-
czono odznaczenia i podzię-

kowania. W spotkaniu wzięli 
udział m.in. Wicewojewo-
da Pomorski Mariusz Łu-
czyk, Pomorski Komendant 
Wojewódzki PSP st. bryg. 
Piotr Socha, Komendant 
Powiatowy PSP st. bryg. Ja-
cek Niewęgłowski, Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius, Wicestarosta Jacek 

Thiel i Wójt Gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt.

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rozłazi-
nie funkcjonuje od czerwca 
1945 r. Na ukończeniu jest 
budowa nowej strażnicy, 
która finansowana jest w 
100% przez Gminę Łęczyce. 

Przekazanie kluczyków przez Starostę Wejhe-
rowskiego Gabrielę Lisius do nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki Volvo.

więcej informacji na stronie internetowej: 
https://powiatwejherowski.pl  oraz  na facebooku

Chór Męski „harmonia” ma 102 lata

jubileusz z poślizgiem

Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

Męski chór „Harmonia”, założony przez 23 chórzystów, po-
wstał w 1920 roku. Jednak z powodu epidemii koronawirusa, 
która pokrzyżowała plany organizacyjne, setne urodziny chóru 
świętowano niedawno w Filharmonii Kaszubkiej. Zasłużony dla 
wejherowskiej i kaszubskiej kultury zespół dał wspaniały jubile-
uszowy koncert z udziałem gości.

Jubileuszową galę chóru 
prowadziła Ewelina Koc, a 
wspólnie z chórem wystąpi-
li: Maciej Miecznikowski, 
Artur Sychowski, Tomasz 
Fopke, Sylwester Tar-
gosz-Szalonek i Gminna 
Orkiestra Dęta z Luzi-
na. Jubileusz  był okazją do 
wspomnień, podziękowań, 
życzeń i gratulacji. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
przypomniał o bogatej hi-
storii chóru, o licznych 
sukcesach krajowych oraz 
międzynarodowych, co czy-
ni chór „Harmonia” jednym 
za najbardziej utytułowa-
nych i najstarszych chórów 
na Kaszubach. Składając 
gratulacje, prezydent i jego 
zastępca Arkadiusz Krasz-
kiewicz przekazali na ręce 
prezesa chóru Ryszarda 
Nalepki oraz dyrygenta 
Marcina Grzywacza sta-
tuetkę Jakuba Wejhera oraz 
symboliczny czek z dotacją 
na działalność w kwocie 10 
tys. zł.

Kwotą 10 tys. zł wsparła 
również działalność Chóru 
„Harmonia” starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
reprezentowana przez wi-
cestarostę Jacka Thiela i 
wiceprzewodniczącego Ra-
dy Powiatu Bogdana To-
kłowicza. Wśród licznych 

nagród i wyróżnień zespół 
otrzymał wcześniej Nagro-
dę Starosty Wejherowskie-
go „Bursztynowy Gryf” oraz 
„Medal za Zasługi dla Po-

wiatu Wejherowskiego” .
Wejherowskie Centrum 

Kultury przygotowało mono-
grafię o chórze, której autor-
ką jest Aneta Derkowska.
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Budżet Powiatu Wejhe-
rowskiego na 2022 r. zwięk-
szył się o blisko 6,2 mln zł 
w związku z pozyskaniem 
kwoty 498 525 zł na reali-
zację projektu - „Terapeu-
tyczne zajęcia dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w Przedszko-
lu Specjalnym przy Powia-
towym Zespole Kształcenia 
Specjalnego w Wejhero-
wie”. Pieniądze pochodzą 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego. 

Oprócz tej kwoty powiat 
otrzymał środki na realiza-
cję zadań drogowych.

- Pozyskaliśmy 1,2 mln 
zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na bezpieczne 
przejścia dla pieszych, które 
już zaczynamy realizować. 
Przekazaliśmy także pomoc 
finansową na zadanie in-
westycyjne w Rumi, budo-

sesja powiatu pod znakiem inwestycji
Na pierwszej w 2022 r. sesji Rady Powiatu Wejherowskie-

go wprowadzono do budżetu dodatkowe środki  zewnętrzne, 
dzięki którym realizowane będą zajęcia terapeutyczne, wspo-
magające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w Przed-
szkolu Specjalnym w Wejherowie oraz doświetlenia przejść 
dla pieszych.

wę ciągu pieszo-rowerowego 
na ulicy Dębogórskiej oraz 
zwiększyliśmy środki na 
dalszą realizację rozbudowy 
ulicy Przemysłowej w Wej-
herowie. Pierwszy etap zo-
stał właśnie zakończony, ale 
chcemy kontynuować dalszą 
przebudowę - podkreśla Wi-
cestarosta Wejherowski Ja-
cek Thiel.

Na sesji przyjęto także 
uchwały dotyczące zbycia 
oraz nabycia nieruchomości, 
w związku z planowaną roz-
budową Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Redzie.

- Powstanie kolejny bu-
dynek szkolny, który połą-
czony zostanie łącznikiem 
z budynkiem oddanym w 
2019 r. Powiat odda na rzecz 
miasta Redy działkę i obec-
ny segment, w którym mieści 
się jeszcze PZS w Redzie, a 
w zamian otrzyma od Redy 
działkę, obszarowo tej samej 

wielkości oraz rekompensatę 
w wysokości 1 mln zł. Środki 
na tę inwestycję zamierzamy 
pozyskać z programu Polski 
Ład - wyjaśnia Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

Jak podkreśla starosta 
zarówno ta, jak i inne za-
planowane inwestycje w 
oświacie są bardzo potrzeb-
ne, ponieważ w nowym 
roku szkolnym naukę roz-
pocznie o 1000 absolwen-
tów klas ósmych więcej niż 
w poprzednim.

W trakcie sesji podjęto 
także pakiet uchwał doty-
czących udzielenia pomocy 
finansowej gminom powiatu 
wejherowskiego na zadania 
z zakresu kultury oraz kul-
tury fizycznej i sportu.

- Chodzi o środki na tzw. 
kalendarz imprez, które na 
początku roku przekazuje-
my gminom. Każdego ro-
ku odbywa się wiele imprez 

cyklicznych o  - zasięgu 
powiatowym lub wojewódz-
kim, w tym plenery malar-
skie, rzeźbiarskie, biegi czy 
zawody sportowe - mówi 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Dodatkowe środki zosta-
ły przekazano również na 
wyposażenie pracowni po-
święconej energetyce jądro-
wej w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 2 w Wejherowie 
oraz modernizację kotłow-
ni w Powiatowym Zespole 

Szkół nr 3 w Wejherowie.
Kolejny punkt związany 

był z wprowadzeniem zmian 
w uchwale dotyczącej Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy w Wejherowie.

- Zmieniamy uchwa-
łę, aby w nowo wybudowa-
nym Środowiskowym Domu 
Samopomocy umieścić nie 
tylko osoby z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, ale 
także ze spektrum autyzmu 
– podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Ponadto powiatowi rad-
ni przyjęli m.in. Informację 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bez-
pieczeństwa sanitarnego w 
powiecie, sprawozdanie z 
działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wejhero-
wie, w tym informację na 
temat sytuacji na lokalnym 
rynku pracy oraz roczne 
sprawozdanie z działalno-
ści Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku przy Staroście.

Wydarzenie było okazją do rozmowy na temat uregulo-
wań podatkowych Polskiego Ładu, ważnych dla przedsię-
biorców.

Podczas spotkania Rzecznik opowiedział o wadach i zale-
tach systemu oraz zachęcił do obserwowania swojej strony 
internetowej, gdzie znajdują się m.in. analizy, prezentacje 
i raporty przydatne dla przedsiębiorców i pracodawców. 

- Styczeń był okresem bardzo trudnym dla wszystkich 
pracodawców, ponieważ nowe zasady wyliczania wynagro-
dzeń dla klasy średniej oraz zmiany podatkowe zrodziły 
dużo wątpliwości. Stąd inicjatywa takiego spotkania, które 
daje możliwość bezpośredniego zadania pytań i rozwiania 
wszelkich wątpliwości oraz uzyskania odpowiedzi na niektó-
re z nich - wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Spotkanie zostało zorganizowane przez organizację Pra-
codawcy Pomorza, Biuro Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz Starostę Wejherowskiego.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać mini reci-
talu fortepianowego w wykonaniu Artura Sychowskiego.

spotkanie przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚp 
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Małych i Śred-

nich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem - Polski Ład a problemy przedsiębiorców. 

Rzecznik Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców - 
Adam Abramowicz.
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Celem konkursu organizowanego 
w dwóch kategoriach „Zabudowa jed-
norodzinna” oraz „Zabudowa wieloro-
dzinna” jest pokazanie, że segregacja 
w domu nie jest trudna oraz w jaki 
sposób można ją zorganizować, zwłasz-
cza w niedużych mieszkaniach. Jeżeli 
segregujesz odpady w mieszkaniu, to 
pokaż, jak zorganizowałeś miejsce na 
segregację. Jeżeli segregujesz w domku 
i masz wyjątkowo praktyczne rozwią-
zania, podziel się z innymi pomysłami! 
Zrób zdjęcie i pokaż, że do segregacji 
można podejść z miłością.

Zgłoszenia w konkursie odbywają się 
za pośrednictwem serwisu społeczno-
ściowego Facebook. Do poniedziałku, 
14 lutego br. włącznie pod postem kon-
kursowym na fanpagu ZUK Wejherowo 
należy zamieścić tam zdjęcie. Ogłosze-
nie wyników nastąpi w czwartek 17 
lutego br. na fanpage ZUK Wejherowo.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody: pojemniki i worki do zbiórki 
odpadów, worki na warzywa i owoce, 
siatki wielkokrotnego użytku.

konkurs Ekologiczny 

pokochaj segregację
Zakład Usług Komunalnych zaprasza mieszkańców Wejherowa 

do udziału w drugiej edycji Konkursu Ekologicznego „Pokochaj 
segregację”. Na zgłoszenia, a dokładnie na zdjęcia, organizatorzy 
czekają do dnia Walentynek, tj. do 14 lutego br.

- Dziękujemy za wspólny 
sukces - mówi Jacek Dre-
wa. - Lista osób i instytu-
cji, które nas wspierały jest 
bardzo długa. Podziękowa-
nia należą się też wykonaw-
com – zespołom, solistom, 
chórom i ich dyrygentom, 
które przez cały dzień śpie-
wały podczas mszy św. oraz 
na wieczornym koncercie. 
To  był radosny czas, pełen 
dobroci, śpiewu i wspólno-
towego kolędowania.

W akcji charytatywnej 
bardzo pomogli wolonta-
riusze z wejherowskiego 
Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych i Senio-
rów „Żyj Godnie”, którzy w 
pracowni terapii zajęciowej, 
przygotowali artystyczne 
„suweniry” dla śpiewających 
chórów oraz darczyńców. 

Organizatorami koncertu 
byli: Jacek Drewa i parafial-
ny Caritas, przy współpracy 
z Wejherowskim Centrum 
Kultury i Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsk-
-Pomorskiej. Patronat nad 
wydarzeniem objęli: Pre-
zydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

W kościele Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej  po raz dzie-
siąty zorganizowano Charytatywne Kolędowanie „Festiwal Serc” 
dla niepełnosprawnego 3-letniego Frania. Organizatorzy, którym 
udało się zebrać 8415 zł i 60 dolarów całym sercem dziękują wszyst-
kim darczyńcom i wolontariuszom charytatywnego kolędowania.

Charytatywne kolędowanie

Festiwal serc po raz 10.

Jacek Drewa - organizator i Jacek Thiel - wicesta-
rosta wejherowski. Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Franciszek Sychowski

Fot. F. Sychowski

Dzieci przynosiły do szkoły marchew, 
brukiew, rzodkiew oraz kapustę. Zebrana 
karma, bardzo cenna dla zwierząt dziko 
żyjących, została dostarczona do leśnych 
jadłodajni/paśników utrzymywanych  
przez Koło Łowieckie „Jenot” z Gdyni. 

Szczególne słowa podziękowania należą 
się dzieciom z klasy IIIa oraz pomysłodaw-
czyniom akcji, nauczycielkom SP w Lini, fi-
lii w Zakrzewie: Wandzie Barembruch, 
Joannie Kostrzewie oraz Mireli Hinca. 

Jutro (11 lutego) przypada Dzień Dokar-
miania Zwierzyny Leśnej, a akcja zapocząt-
kowana przez nauczycieli oraz uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Lini, będzie propa-
gowana i realizowana przez innych. Zima to 
trudny okres dla dzikich zwierząt. 

Wprawdzie w tym roku „prawdziwej” 
mroźnej i śnieżnej zimy nie ma, co wcale nie 
oznacza, że ona jeszcze do nas nie zawita.

Uczniowie dokarmiają zwierzęta leśne 

Marchew i inne warzywa
Bardzo pożyteczną akcję zimowego dokarmiania zwierzyny le-

śnej zorganizowali nauczyciele klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej 
im. Leonida Teligi, filia w Zakrzewie w gminie Linia. W styczniu 
prowadzili zbiórkę owoców i warzyw dla dziko żyjących zwierząt, 
a uczniowie angażowali się w pomoc mieszkańcom lasu.
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wolonariusze na ulicach, bazarki we wsiach, biegi, kaszubskie śpiewanie i występy 

Rekorodwy Finał wOŚp w Bolszewie

Licytacje, koncerty, 
kwestowanie w ramach 
XXX Finału WOŚP miały 
miejsce w całym powiecie 
wejherowkim. 

M.in. tradycyjnie ak-
cję zorganizowano w I Li-
ceum Ogólnokształcącym 
im. Książąt Pomorskich 
w Rumi. Sztab ten odwie-
dził wicestarosta Jacek 
Thiel - na zdjęciu razem z 
uczniami i dyrektor PZS nr 
1 w Rumi - Lucyną Pen-
kowską.

Chociaż w niedzielę 30. 
stycznia aura nie była łaska-
wa, Sztab WOŚP w Gminy 
Wejherowo zagrał zgodnie 
z planem. Od rana trwały 
biegi charytatywne zorgani-
zowane przez grupę „Poma-
ganie jest TAKIE proste” .

Nie zabrakło także wo-
lontariuszy w terenie, któ-
rzy dzielnie zbierali datki 
do puszek. Nie zrezygno-
wano z planowanych bazar-
ków w Kębłowie, Bolszewie, 
Kąpinie i Orlu. Swoją małą 
imprezę poprowadziło Sto-
warzyszenie „Szansa Dla 
Nas” wespół z Kołem Go-
spodyń Wiejskich „Łężyckie 
Białki” w Łężycach. 

Po południu ruszyło 
główne i najważniejsze wy-
darzenie dnia, czyli obcho-
dy 30. Finału WOŚP w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w 
Bolszewie. Tradycyjnie już 

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca. Mimo, iż ostateczna zebrana suma nie jest jeszcze znana, 
sztab WOŚP w Bolszewie już teraz może się pochwalić aż dwoma rekordami.

otworzył je występ Gminnej 
Orkiestry Dętej, jednak na 
scenie pojawiło się wiele in-
nych talentów muzycznych 
i tanecznych. Gwiazdami 
wieczoru były zespoły G.A-
.S.P. oraz Wredrock, które 
rozgrzały publiczność w ten 
zimny dzień.

Hala Widowiskowo-
-Sportowa przywitała go-
ści licznymi atrakcjami 
dla dzieci i nie tylko. Jak 
zauważyli organizatorzy 
imprezy, największym po-
wodzeniem cieszyły się 
dmuchana zjeżdżalnia, la-
birynt w kształcie oka zbu-
dowany z kartonów, a także 
wypożyczone specjalnie na 
ten dzień koło fortuny. Nie 
można pominąć szerokiej 
gamy smakołyków, który-
mi można było się często-
wać, a które przygotowały 
okoliczne Koła Gospodyń 

Wiejskich, stowarzyszenia 
i prywatni darczyńcy.

Dużą popularnością cie-
szyły się pierwsze oficjalne 
kaszubskie serduszka oraz 
oryginalne sztabowe, ka-
szubskie koszulki.

Jednym z zapowiada-
nych przez Sztab wyda-
rzeń było bicie rekordu 
Gminy Wejherowo w grze 
i śpiewie „Kaszubskich 
Nut”, prawdopodobnie naj-
bardziej popularnej pio-
senki kaszubskiej. Zabawę 
poprowadziła Kapela Ka-
szubska „Zbierańce”. Udało 
się ustanowić nowy rekord 
- we wspólnym śpiewa-
niu udział wzięły 223 
osoby.

Drugi sukces, który 
Sztab w Bolszewie mógł 
ogłosić już w dniu Finału, 
to wynik zbiórek. Chociaż 
trwały jeszcze aukcje w 
serwisie Allegro oraz dzia-
łały eSkarbonki Sztabu i 
wolontariuszy, podliczona 
zebrana podczas gminnego 
finału gotówka opiewa na 
sumę 61 043,57 zł! 

Na ostateczne, oficjal-
ne rozliczenie będzie trzeba 
jeszcze zaczekać, ale już wia-
domo, że jest to najwyższa 
kwota, jaką udało się do tej 
pory zebrać na rzecz WOŚP 
w Sztabie w Bolszewie.

Fot. Natalia Stenka

To tylko niewielka część osób, które znają i wykonują „Kaszubskie Nuty”. Popu-
larną kaszubską wyliczankę w Bolszewie zaśpiewały wspólnie 223 osoby.

Tylko w Bolszewie można było wylicytować orygi-
nalne kaszubskie serduszko WOŚP.

W Bolszewie podczas 
XXX. Finału WOŚP 
było wielu gości. 
Wśród nich znalazł 
się zaprzyjaźniony 
radny miejski z Wej-
herowa - Rafał Szlas 
- na zdjęciu razem z 
wójtem gminy Wejhe-
rowo Przemysławem 
Kiedrowskim.

Orkiestra 
w powiecie
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wejherowskie podsumowanie 2021 roku w obiektywie cz. 2
Rok 2021 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Okazał się niezwykle trudnym czasem dla całego kraju, również 

dla Wejherowa. Pomimo problemów, miasto dużym wysiłkiem realizowało szereg inwestycji, m.in. drogowych. 
W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” przedstawiliśmy inwestycje, zrealizowane przez miasto w 2021 roku oraz te, 

które są w trakcie realizacji. W dzisiejszym „Pulsie” kontynuujemy temat, przypominając projekty zrealizowane w ubiegłym 
roku w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, a także wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Chociaż COVID-19 utrudniał życie, jednak nie zatrzymał rozwoju Wejherowa.

Na Osiedlu Tysiąclecia powstał plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Autorem projektu „Wejherek – od przedszkolaka do 
seniora” był Leszek szczypior. Na zdjęciach powyżej stan sprzed inwestycji oraz gtowy plac zabaw. 

ZREaLiZOwaNE pROjEkTY 
w RaMaCh BUDżETU OBYwaTELskiEGO 

Spektakl dla dzieci, ką-
cik zabaw retro, planszów-
ki i pokaz iluzji - m.in. takie 
bajkowe atrakcje przygo-
towała Miejska Biblioteka 
Publiczna podczas festy-
nu „Rodzinne z bajkami 
zGRYwanie”. 

Festyn odbył się w ra-
mach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskie-
go. Autorem projektu był 
krzysztof powałka. 

Specjalną niespodziankę 
przygotowała grupa teatral-
na SUTW „Srebrna Nitka” i 
grupa „Errata”, które wysta-
wiły spektakl „Nie ma tego 
złego” (zdjęcie po prawej).

Na Osiedlu Dzięcielskiego przekazano mieszkańcom do użyt-
ku ogólnodostępne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z 
trawy syntetycznej. Autorem projektu był Mariusz Łupina. 

Na górnym zdjęciu stan przed  budową boiska, a poniżej 
stan obecny.

Przy szkole podstawowej nr 11 oddano do użytku ogólnodostępne boisko do piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią. 
Autorką projektu była izabela sikora. Przy szkole, w ramach Budżetu Obywatelskiego, powstały w poprzednich latach: ogólno-
dostępne boisko do gry w piłkę  ręczną oraz wiaty rowerowe z miasteczkiem ruchu drogowego.
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AKTUALNOŚCIwejherowskie podsumowanie 2021 roku w obiektywie cz. 2

Od 28 października br. każdy mieszkaniec Wejherowa, który 
m.in. rozlicza w mieście podatek dochodowy, może być posia-
daczem wejherowskiej karty Mieszkańca uprawniającej m.in. 
do ulg i zniżek na różnorodne wydarzenia.

Miasto organizuje od ponad 20 lat konkurs dla mieszkań-
ców na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno 
lub ogród na terenie Wejherowa. 

Odbyła się druga edycja turnieju koszykówki pod nazwą 
„wejherowska Noc Basketu”. . 

Mieszkańcy Wejherowa przez cały wrzesień w ramach cyklu 
„kLiMaTycznie w wejherowie” brali udział w wielu ciekawych 
i inspirujących działaniach - warsztatach, spotkaniach, prelek-
cjach związanych z ochroną klimatu. 

Organizowana zawsze 15 sierpnia Retro potańcówka Miej-
ska od kilku lat przyciąga wielu mieszkańców i gości.

Wakacyjne kino pod Gwiazdami w wejherowskim amfite-
atrze cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. 

Na polanie piknikowej w Parku Miejskim odbyła się piąta 
edycja „wejherowo hip hop Fest”.

wYDaRZENia kULTURaLNE, ROZRYwkOwE i spORTOwE 

Zdjęcie po lewej:
W 5. edycji wejher Cross Games wzięło udział ponad 160 za-

wodników z Polski i świata. Rywalizowali oni na zadaszonym bo-
isku przy „ósemce”, na pływalni przy szkole i boisku sportowym.

Zdjęcie po prawej:
Na wejherowskim rynku można było dokonać spisu po-

wszechnego, a także zaszczepić się w mobilnym punkcie szcze-
pień powszechnych. Przed namiotami czekało wielu chętnych. 

Blisko 150. zawodników z całego kraju, a zwłaszcza z Kaszub 
i Pomorza wzięło udział w iV wyścigu Rowerów Górskich Gar-
min MTB series wejherowo 2021 w wejherowskich lasach.  

Ponad stu koszykarzy wzięła udział w dziesiąte edycji turnie-
ju koszykówki ulicznej „streetball Małego Trójmiasta kaszub-
skiego” na zadaszonym boisku przy SP nr 8 w Wejherowie.
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Dzieci z gminy Łęczyce 
wezmą udział w podobnych 
muzycznych spotkaniach w 
Bożympolu Wielkim i Kise-
wie, a podczas ferii ucznio-
wie będą mogli uczestniczyć 
w ciekawych zajęciach w 
świetlicach wiejskich.  To ko-
lejne działania Instytucji w 
kierunku dzieci i młodzieży 
w ostatnim czasie. Niedaw-
no odbyła się premiera mo-
bilnej gry „Misja Lotnisko” 
dla młodzieży, teraz oprócz 
zabaw karnawałowych in-
stytucja organizuje zajęcia 
podczas ferii zimowych.

Gminna Instytucja Kul-
tury zaprasza uczniów na 
warsztaty, gry i zabawy, za-
jęcia kulinarne, wycieczki i 
wiele innych interesujących 
spotkań. Zapisy i więcej in-
formacji o zajęciach pod-
czas ferii, odbywających się 
w świetlicach wiejskich lub 
w siedzibie GIKiB w Strze-
bielinie można uzyskać pod 
nr tel. 533-531-336.

kultura dla wszystkich - GikiB Łęczyce

w karnawale same bale, 
a w ferie ciekawe zajęcia

„W karnawale same bale” to motyw, który przyświeca pracow-
nikom Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach i 
najwyraźniej również najmłodszym uczniom w gminie, którzy 
bawili się już na karnawałowych zabawach w Strzebielinie, Łę-
czycach i Rozłazinie. A to jeszcze nie koniec!

Wszystkie te działania 
są dopełnieniem oferty kul-
turalnej, w której tylko na 
przestrzeni ostatnich mie-

sięcy można było znaleźć 
wydarzenia dla każdej gru-
py wiekowej.

Zajęcia podczas ferii od-
bywać się będą w placów-

kach w Brzeźnie Lęborskim, 
w Dzięcielcu, Bożympolu, w 
Nawczu, Rozłazinie, Świe-
tlinie, Kaczkowie, Strzebie-
linie i Kisewie.

Na karnawałowych balach dzieci bawią sie znakomicie.

Okazją do zapoznania się z dostępnymi do wypożyczenia grami, będą „Piątki z planszów-
kami”, zaplanowane  w dniach: 18.02 w godz. 12-14 i 25.02 w godz. 10-12. 

Mali Czytelnicy mogą ponadto wziąć udział w licznych warsztatach, które (w małych 
grupach) odbywać się będą przez cały okres ferii. W pierwszym tygodniu będą to warsztaty 
teatralne i gry na bębnach, w drugim tygodniu warsztaty twórcze, m.in.  galaktyka w sło-
iku, biżuteriowe love, roboty photon i nitką malowane. Na warsztaty obowiązują zapisy w 
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Liczba miejsc ograniczona.

 Szczegółowe informacje na stronie: biblioteka.wejherowo.pl

Miejska Biblioteka publiczna zaprasza

Ferie z fantazją
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza dzieci 

i młodzież do odwiedzin podczas ferii zimowych. Bibliotekarze 
polecają nie tylko książki (zarówno w formie tradycyjnej, jak 
i elektronicznej), ale także liczne warsztaty i gry planszowe, 
które mogą być świetnym pomysłem na rodzinną rozrywkę w 
czasie wolnym od szkoły.

W Wypożyczalni dla Do-
rosłych, poszukując nowych 
lektur, będzie można tra-
fić na ukryte na półkach 
walentynkowe prezenty. 
Szczęśliwcy, którzy je znaj-
dą, wrócą do domu z książ-
kami-niespodziankami. 

Dodatkowo, czytelnicy 
będą obdarowani okolicz-
nościowymi zakładkami. 

W Wypożyczalni dla Dzie-
ci i Młodzieży na małych 
czytelników czekać będą 
serduszkowe upominki oraz 
okolicznościowa wystawka 
książek z miłością w tle. 

Ci, którzy nie zdołają 
dotrzeć do biblioteki 14 lu-

walentynki w Bibliotece
„Łączy nas miłość do książek” - pod tym hasłem bibliotekarze 

z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie zapraszają do 
wspólnego świętowania Walentynek. 14 lutego na każdego miło-
śnika książek będą czekały niespodzianki.

tego, świętować mogą już 
wcześniej w mediach spo-
łecznościowych. Pojawią 
się tam literackie wybo-
ry, w których będzie można 
zagłosować na bohaterów 
literackich uwikłanych w 
trudne, miłosne rozterki. 
Może się okazać, że czytel-
nicy dokonają zupełnie in-
nych wyborów, niż te, które 
w książkach przygotowali 
autorzy, tym samym zmie-
niając najbardziej znane 
pary wszechczasów. 

Ponieważ miłość niejed-
no ma imię, 14 lutego moż-
na także zakochać się w 
książkach. 
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Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

ZOFII KAMIŃSKIEJ

wieloletniej dyrygentki Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka,
nauczycielki śpiewu, propagatorki regionalnej tradycji i kultury Kaszub,

laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa i Nagrody Remusa.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim

składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

"Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej..."

PANI BOGUSŁAWIE ENGELBRECHT
 

Wójt Gminy Linia 

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

w trudnych dniach po śmierci 

SYNOWEJ
PATRYCJI ENGELBRECHT

 
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”.

(Księga Koheleta)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Zofii Kamińskiej

wieloletniej dyrygentki Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka, 
popularyzatorki kaszubszczyzny, regionalistki, nauczycielki śpiewu
oraz Laureatki Nagrody Remusa, przyznanej przez Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

oraz upowszechniania i ochrony kultury.

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

k O N d O l E N c j E

Niemal codziennie jesteśmy bombardowani informacjami o kolejnych, często drastycznych 
podwyżkach cen, praktycznie wszystkiego, od prądu i gazu po żywność i różnorodne usługi. Ten 
temat bardzo interesuje Polaków, dlatego chcemy spojrzeć na podwyżki oczami naszych Czytel-
ników. Chcemy o tym pisać na naszych łamach.  Kto z Państwa będzie chciał, może podzielić się z 
Czytelnikami Pulsu swoimi informacjami i przemyśleniami dotyczącymi podwyżek cen oraz emo-
cjami, które temu towarzyszą. Prosimy o przesyłanie nam najbardziej bulwersujących przykładów 
podwyżek, najbardziej zaskakujących, dolegliwych czy kuriozalnych. 

Opinie na ten temat prosimy wysłać mailem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

w polsce szybko rosną ceny

akcja pulsu: 
podziel się podwyżką

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski 

Pani 
Bogusławie Engelbrecht

Wójtowi Gminy Linia

najszczersze wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

SYNOWEJ
składają:

k O N d O l E N c j E

Schronisko dla bezdom-
nych zwierząt działające w Dą-
brówce (gmina Luzino), prosi 
o miski do wody dla swoich 
podopiecznych. 

Opiekunowie zwierząt po-
trzebują przynajmniej 120 du-
żych, nierdzewnych misek do 

pomóż im przetrwać zimę
wody, bo stare miski są wysłu-
żone i nie przetrwają zimy. 

Każdy, kto chciałby i może 
pomóc psom i kotom, proszo-
ny jest o dostarczenie misek 
do schroniska albo zamówienia 
ich na adres schroniska:   OTOZ 
Animals, Schronisko dla Bez-

domnych Zwierząt w Dąbrów-
ce k. Wejherowa, Dąbrówka 
Młyn 30, 84-242 Luzino.

Kontakt: tel. adopcyjny - 
607 540 557, tel. interwen-
cyjny - 721 933 280, email: 
dabrowka@otoz.pl 
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Z POLICJI

BEZPIECZEŃSTWO

Do stanowiska kierowa-
nia Komendanta Powia-
towego Straży Pożarnej 
wpłynęło wyjątkowo dużo 
zgłoszeń, a działania po-
legały głównie na usuwa-
niu wiatrołomów i konarów 
drzew z dróg, chodników i 
linii energetycznych. 

Niestety, doszło do tra-
gicznego zdarzenia. W 
Tłuczewie w gminie Linia 
drzewo spadło na jadący 
samochód. Zginął 27-letni 
kierowca, a jeden z pasaże-
rów został ranny.

Z kolei w Gościcinie 
drzewo przewróciło się na 
budynek mieszkalny. Na 
miejscu pracowali straża-
cy z OSP Wejherowo, OSP 
Gościcino i PSP Wejherowo.

strażacy interweniowali aż 276 razy

wichura szalała 
w całym powiecie

W ostatni weekend stycznia (29-30 stycznia) na Pomorzu, w tym 
na terenie powiatu wejherowskiego przeszedł front atmosferycz-
ny. Z powodu wichury strażacy byli zmuszeni do 276 interwencji, 
związanych z usuwaniem skutków silnego i porywistego wiatru.

Silny wiatr dokonał także 
zniszczeń na wejherowskim 
cmentarzu, gdzie przewró-

ciło się kilka drzew. Z tego 
powodu uszkodzeniu uległy 
niektóre nagrobki.

Czyżby efekt wyższych kar
Wejherowska policja w nowym roku odnotowała duży spadek wykroczeń, naruszeń 

Prawa o ruchu drogowym. Zmniejszyła się liczba kolizji i wypadków o ponad 35 procent. 
Zdaniem policji jest to spowodowane nowym taryfikatorem mandatów. Na drogach 
naszego powiatu wydarzyło się 10 wypadków i 132 kolizje, rannych zostało 14 osób i 
nikt nie zginął.

Nie zmienia to jednak faktu, że kierowcy nadal łamią prawo, za co muszą teraz „słono” 
zapłacić. Mandaty za przekroczenie prędkości sięgają teraz nawet 5 tys. złotych. Tylko w 
jeden styczniowy weekend, funkcjonariusze ukarali mandatami i punktami karnymi 107 
kierowców za naruszenie takich przepisów. W kilku przypadkach kierującym zatrzyma-
no również uprawnienia do kierowania pojazdami.

Taryfikator mandatów za przekraczanie dozwolonej szybkości:
do 10 km/h - 50 zł, o 11-15 km/h - 100 zł, o 16-20 km/h - 200 zł, o 21-25 km/h - 300 

zł, o 26-30 km/h - 400 zł, o 31-40 km/h - 800/1600 zł, o 41-50 km/h - 1000/2000 zł, o 51-
60 km/h - 1500/3000 zł, o 61-70 km/h - 2000/4000 zł, o 71 km/h i więcej - 2500/5000 zł 
( jeżeli kierowca zostanie ponownie przyłapany na popełnieniu tego wykroczenia)

pijany 16-latek za kierownicą
Dla policjantów z „drogówki”  było to duże zaskoczenie, gdy 2 lutego o godz. 6 przyje-

chali do Sychowa (gmina Luzino) do zdarzenia drogowego. Sprawcą okazało się dziecko. 
Szesnastoletni chłopiec kierował volkswagenem, stracił nad nim panowanie podczas wy-
przedzania innego pojazdu, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 

Na dodatek kierujący autem chłopiec miał ponad promil alkoholu w organizmie i oczy-
wiście nie miał uprawnień do kierowania. 

Sprawą nieletniego i nietrzeźwego kierowcy zajmie się Sąd Rodzinny i dla nieletnich. 
Chłopiec poniesie odpowiedzialność za kierowanie w stanie nietrzeźwości i jazdę bez 
uprawnień, ale także za spożywanie alkoholu przez osobę nieletnią.

Zderzenie na „szóstce”
W Strzebielinie (gmina Łęczyce) na drodze krajowej nr 6  doszło do zderzenia trzech 

pojazdów. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca volkswagena nie zachował bez-
piecznej odległości od jadącego przed nim citroena i doszło do zderzenia. W kolizji uczest-
niczył jeszcze trzeci samochód marki ford. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie 
stało. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

28-letni kierowca volkswagena został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 
zł oraz 6 punktami karnymi.

W latach 2004-2008 Kal-
waria Wejherowska prze-
szła gruntową renowację. 
Odnowiono 25 kaplic kalwa-
ryjskich i szlak Drogi Krzy-
żowej, która liczy 4,6 km. 
W kaplicach kalwaryjskich 
zamontowano systemy alar-
mowe. Jest ich 25, a podgląd 
do całego systemu mieści się 
w siedziobie Straży Miej-
skiej. Na Kalwarii działają 
także 3 kamery obrotowe 
monitoringu miejskiego.

W samym 2021 roku 
strażnicy wyjeżdżali na Kal-
warię 112 razy. Powodów by-
ło wiele. Albo włączał się w 
kaplicach alarm lub wykro-
czenia zarejestrował miejski 
monitoring. Przy kaplicach 

straż Miejska na kalwarii

Nieustanny nadzór
Straż Miejska sprawuje całodobowy nadzór nad Kalwarią Wej-

herowską. Tereny kalwaryjskie patrolowane są przez strażni-
ków na quadzie, rowerach, patrolami zmotoryzowanymi oraz 
pieszymi.

zanotowano nieobyczajne 
wybryki i spożywanie alko-
holu, nie zanotowano jednak 
przejawów wandalizmu. 

Każdy sygnał alarmowy 

z Kalwarii Wejherowskiej 
jest przez funkcjonariuszy 
sprawdzany nawet jeśli 
alarm włączy się bez po-
wodu. 

   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 elek-
troniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicz-
nych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E
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KOMUNIKATY I SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Nie było to udane i szczę-
śliwe spotkanie dla wej-
herowian, bo gwardziści 
rozgromili Tytanów 34:25. 

Goście z Wejherowa 
przystąpili do spotkania w 
osłabionym i przetasowa-
nym składzie. U Tytanów 
zabrakło najważniejszych 
piłkarzy, np. R. Sałaty, 
P. Warmbiera. H. Kossa. 
Jeszcze przez 10 minut 
pierwszej części gra była 

Na ligowe boiska zawodnicy czwartoligowych 
drużyn Gryfa Wejherowo i Wikędu Luzino powrócą 
5 marca, natomiast trzecioligowy Stolem Gniewino 
rozegra mecz 12 marca. br

Aktualnie zespoły rozgrywają mecze kontrolne w trak-
cie przygotowań do rozgrywek. Gryf Wejherowo pokonał 
Anioły Garczegorze 3:1, a z Pogonią Lębork zagra 12 mar-
ca. Wikęd Luzino przegrał w Rumi z Orkanem 4:1. Sto-
lem Gniewino doznał porażki w meczu z drugoligowcem 
Olimpią Elbląg 2:4.

piłka ręczna. Tytani

pogrom w koszalinie
Ruszyła kolejna tura rozgrywek ligowych w piłce ręcznej. Pierw-

szoligowi Tytani Wejherowo zmierzyli się w Koszalinie z tamtejszą 
Gwardią Kospel Koszalin. 

wyrównana, ale potem za-
częła się uwidaczniać duża 
różnica pomiędzy zespołami 
i to pod każdym względem. 
Zaszwankowało wszystko, 
więc gospodarze nie mieli 
problemów z pokonaniem 
wejherowian. Gospodarze 
już w pierwszej części osią-
gnęli wyraźna przewagę w 
grze, ale też bramkową, a 
po zmianie stron skutecz-
nie powiększyli przewagę, 

aż do 9 bramek. Wejherow-
scy szczypiorniści w wy-
niku przegranej, spadli w 
tabeli pierwszej ligi na pią-
te miejsce i tracą także 16 
punktów do lidera Sokoła z 
Kościerzyny. 

W kolejnym spotkaniu 
w sobotę, 12 lutego o godz. 
18:00.zmierzą się na ha-
li wejherowskiej samocho-
dówki (PZS nr 4) z drużyną 
KPR Elbląg. 

piłka nożna

Mecze kontrolne 

Można też z niego skorzy-
stać, gdy placówka jest otwar-
ta, ale nie może zapewnić 
opieki z powodu ograniczo-
nego funkcjonowania w cza-
sie trwania COVID-19 (np. gdy 
lekcje odbywają się w trybie 
hybrydowym, tj. część dzie-
ci uczy się w szkole, a część w 
domu). Na tych samych zasa-
dach świadczenie przysługu-
je także rodzicom dzieci do 
16. lat, które mają orzeczenie 
o niepełnosprawności, do 18. 
lat, w przypadku umiarkowa-
nego bądź znacznego stopnia 
niepełnosprawności oraz do 
24 lat, jeśli mają orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjal-
nego. Do zasiłku uprawnieni 
są również rodzice lub opieku-
nowie pełnoletnich osób nie-
pełnosprawnych, którzy nie 
mogą wykonywać pracy, bo 
muszą zapewnić swoim pod-
opiecznym opiekę z powodu 
zamknięcia placówki. Chodzi 
tu o szkoły, ośrodki rewalida-

ZUs informuje

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Do 27 lutego w czasie zamknięcia szkół ubezpieczeni rodzice i opiekuno-

wie mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia w przy-
padku zamknięcia z powodu COViD-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszko-
la, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. 

cyjno-wychowawcze, ośrodki 
wsparcia, warsztaty terapii za-
jęciowej lub inne placówki po-
bytu dziennego o podobnym 
charakterze. 

Dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy przysługuje również w 
przypadku, gdy placówka jest 
otwarta, ale nie może zapew-
nić opieki dorosłej osobie nie-
pełnosprawnej.

Rodzic nabywa prawo do 
zasiłku opiekuńczego bez 
okresu wyczekiwania jeśli jest 
objęty ubezpieczeniem choro-
bowym. Oświadczenie o spra-
wowaniu opieki trzeba złożyć 
u swojego płatnika składek, 
na przykład pracodawcy czy 
zleceniodawcy. Jest ono jed-
nocześnie wnioskiem o dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy. 

Osoby, które  prowadzą 
działalność gospodarczą po-
winny złożyć oświadczenie w 
ZUS. Mogą to zrobić elektro-
nicznie przez Platformę Usług 
Elektronicznych. 

Co ważne, świadczenie nie 
przysługuje, jeśli drugi z ro-
dziców może zapewnić dziec-
ku opiekę (np. jest bezrobotny, 
korzysta z urlopu rodzicielskie-
go czy urlopu wychowawcze-
go). Dodatkowego zasiłku nie 
wlicza się do limitu 60 dni za-
siłku opiekuńczego w roku ka-
lendarzowym przyznawanego 
na tzw. ogólnych zasadach.

MZK Wejherowo informuje, że w czasie ferii w dniach 
14-27 lutego br. nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku 
obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni powszednie, 
lecz z pewnymi ograniczeniami  „feryjnymi”:

• autobusy linii 4 i 5 nie będą dojeżdżać do pętli Orle 
Szkoła (tylko do pętli Orle Łąkowa),

• na linii 11 nie będą wykonywane kursy z oznaczeniem 
„s - kursuje w dni nauki szkolnej”,

• nie będą funkcjonowały linie 13 i 14.
Autobusy pozostałych linii będą kursować bez zmian.

komunikacja miejska
w czasie ferii zimowych
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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
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Dariusz Kuczmarski
tel.   606 267 960
redakcja@pulswejherowa.pl

Wydawca:  Anna Kuczmarska
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84-200 Wejherowo, 
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(siedziba firmy  „ARTEX”)
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Drukarnia w Bydgoszczy
Nakład:   9 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
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nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
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nadesłanych tekstów.

Współpraca:  Leszek Spigarski
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W swojej kategorii wie-
kowej, czyli powyżej 80 lat, 
Gerard Patok praktycznie 
nie ma konkurencji. W ubie-
głorocznych wyścigach:  Cy-
klo Pelplin - 60 km (1.08), 
Cyklo Cedry Wielkie - 60 
km (31.08) i Cyklo Kartuzy 
- 42 km (12.09) - jechał sam 
po pierwsze miejsca, choć 
na metę wjeżdżał ostatni. 

Pan Gerard nie zraża się 
jednak i wytrwale trenuje. 
Żałuje, że z uwagi na pan-
demię koronawirusa nie 
odbyły się maratony kolar-
skie, zwłaszcza jego ulubio-
ny w Szwecji. 

- Wielkim przeżyciem by-
ły dla mnie ubiegłoroczne 
gale sportowe, szczególnie 
Gala Dziennika Bałtyc-
kiego w Filharmonii Bał-

SPORT
w kategorii powyżej 80 lat nie ma konkurencji 

Gerard patok - niestrudzony 
kolarz z wejherowa 

tyckiej w Gdańsku, gdzie 
odbierałem Puchar dla 
Najpopularniejszego Czło-
wieka Roku w Powiecie 
Wejherowskim oraz Gala 
100-lecia Wejherowskiego 
Klubu Sportowego „Gryf” w 
Filharmonii Kaszubskiej, 
gdzie zostałem uhonoro-
wany za zasługi dla sekcji 
kolarskiej wejherowskiego 
klubu - mówi Gerard Pa-
tok. - Uczestniczyłem też 
w Gali „Roweromania” w 
Gdańsku. Jestem dumny ze 
Statuetki Jakuba Wejhera, 
przyznanej mi przez Prezy-
denta Miasta Wejherowa, 
a którą 30 czerwca wręczył 
mi w ratuszu zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz. 

Jak informuje kolarz, je-

Ze względu na pandemię Covid-19, rok 2021 nie należał do zbyt 
udanych pod względem ilości organizowanych imprez sporto-
wych. Mimo to 82-letni wejherowski kolarz Gerard Patok nie ma 
powodu, aby źle go wspominać. Jako jeden z najstarszych wie-
kiem czynny kolarz wziął udział w trzech wyścigach szosowych 
zajmując I miejsca w kategorii powyżej 80 lat. 

sienią i zimą przesiadł się  
na trenażer Misuro Plus. 
Trenuje co drugi dzień, prze-
jeżdżając za każdym razem 
po około 20-30 kilometrów. 
Najchętniej wybiera trasy 
w Alpach Francuskich lub 
Alpach Włoskich z pochyle-
niami w granicach  15 pro-
cent. W każdym treningu 
musi zużyć blisko 300 Wat 
energii. Najwięcej wykręcił 
podczas jednego z ostatnich 
treningów: 382 Wat!

Jak twierdzi kolarz, jego 
młodsi, nawet o 20 i 30 lat 
koledzy, zazdroszczą mu ta-
kiej dyspozycji fizycznej. 

W tym roku Gerard Pa-
tok również zamierza się 
ścigać. Kolarstwo jest jego 
pasją i sposobem na aktyw-
ne życie.

O G Ł O S Z E N I E

Gerard Patok na podium podczas wrześniowych 
zawodów Cyklo Kartuzy - 42 km. W swojej katego-
rii wiekowej wejherowianin jechał sam po pierw-
sze miejsce, choć na metę wjeżdżał ostatni. 



16

www.pulswejherowa.pl10 lutego 2022

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

KULTURA
Niezwykły spektakl muzyczny na scenie Filharmonii kaszubskiej

przyjaciele wojtka grali i śpiewali znakomicie

Widowisko pt. „Wojtek i Przyjaciele” łą-
czyło elementy teatru i koncertu, przywo-
łując m.in. wspomnienia z dzieciństwa. W 
zabawnym, dynamicznym i barwnym spek-
taklu wystąpili: Weronika Korthals z ze-
społem, Cezary Paciorek, Adam Wendt 
Acoustic Set, zespół Fucus, Magdalena 
Wicka, Krzysztof Majda, Jacek Szponar-
ski, Waldemar Czaja, Monika Płomin, 

Niezwykły spektakl muzyczny oglądali widzowie w miniony po-
niedziałek w Filharmonii Kaszubskiej. Na scenie pojawili się zna-
komici twórcy i wykonawcy z Wejherowa i powiatu wejherowskiego 
bądź z Wejherowem związani i zaprzyjaźnieni. Muzyków, wokali-
stów i aktorów połączył wspólny przyjaciel - wieloletni instruktor 
teatralny WCK, reżyser Wojciech Rybakowski.

Tomasz Fopke, Ryszard Borysionek, 
Adam Hebel, chór Camerata Musica-
le pod dyrekcją Aleksandry Janus, akto-
rzy Teatru OKO i Teatru Eksperyment. 
Wszyscy otrzymali gorące brawa, ale serca 
publiczności podbiły śpiewające córki W. Ry-
bakowskiego - Łucja, Marta, Nina i Ida.

Widowisko wyreżyserował i również w 
nim wystąpił Wojciech Rybakowski.


