
 NR 21 (281)
10 LISTOPADA

2022

I  POwIATu  wejheROwSkIegO

kOLejNe
 wYDANIe:

24  LISTOPADA
2022

ISSN: 2083-5671

Ukazuje się od 2011 roku

Przed nami 
radosne Święto 
Niepodległości  Str. 8 i 9

wyłączanie latarni
z powodu 
koniecznych
oszczędności     Str. 2

Pierwsza w Polsce
elektrownia jądrowa 
powstanie w naszym
powiecie                                   Str. 4

Dzień Niepodległości
w gościcinie                         Str. 7

Odszedł edmund
kamiński                Str. 12

Drożyzna i kryzys w Polsce 
powodem kryzysowego budżetu 
wejherowa na rok 2023 

Trwają prace nad projektem budżetu miasta na rok 2023, który będzie odzwierciedleniem sytuacji w kraju. 
Większość Polaków doświadcza negatywnych skutków obecnej drożyzny i kryzysu, ale w przypadku samorządów 
sytuacja jest gorsza, gdyż są one bardziej zależne od działań rządu. Wysokie podwyżki cen powodujące wzrost kosz-
tów, mniejsze środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów i zmiany przepisów skutkujące zmniejszeniem 
dochodów miasta oraz bardzo duże dopłaty do oświaty z budżetu miasta będą przyczyną kryzysowego budżetu 
Wejherowa w 2023 roku. Ostatnie lata były budżetowo trudne, ale tak źle jak obecnie nigdy jeszcze nie było, bo 
drożyzna i kryzys są w Polsce największe od 25 lat. Projekt budżetu Wejherowa na rok 2023 zostanie  złożony do 
Rady Miasta zgodnie z przepisami do dnia 15 listopada br.                  Str. 3
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Udział w tego rodza-
ju szkoleniach ma na celu 
podniesienie kompetencji 
zawodowych pracowników 
szkoły, które przekładają 
się na poprawę jakości pra-
cy placówki i szerszą ofer-

Szkoła Podstawowa nr 6 przystąpiła do projektu erasmus+

Otwarci na świat i wiedzę
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie, przystąpiła do realizacji projektu krótkoter-

minowego w ramach programu ERASMUS+ „Otwarci na świat, otwarci na wiedzę - podniesienie kompetencji 
pedagogów Szkół Podstawowych”.

tę edukacyjną. W ramach 
projektu kierownictwo, na-
uczyciele oraz pracowni-
cy administracyjni szkoły 
uczestniczyli w szkoleniu, 
które odbyło się w Maladze 
w Hiszpanii. Szkolenie miało 

na celu budowanie edukacji 
na rzecz włączenia kulturo-
wego oraz zarządzania zło-
żonymi długoterminowymi 
projektami w celu wspie-
rania spójności społecznej, 
pokojowego współistnienia 

i różnorodności w Europie. 
Uczestnicy szkolenia, oprócz 
zajęć programowych, zwie-
dzili Grenadę oraz Malagę.  
Jak mówi Piotr Litwin, dy-
rektor SP nr 6, podczas po-
bytu w Maladze udało się 

nawiązać wymianę z grupą 
nauczycieli ze Szwecji, która 
uczestniczyła w szkoleniu. 

Partnerem projektu jest 
Euromind Projects SL - Ide-
velop Training SL, Ubeda 
Jaen (Andaluzja) Hiszpania.

W ranach tej inwestycji 
powstaje kanalizacja desz-
czowa, wymieniana jest 
sieć podziemna, budowane 
oświetlenie i monitoring. 
Nawierzchnia zostanie wy-
konana z kamienia wyż-
szej jakości, pasującego do 
zabytkowej części miasta. 
Przewidziane są również 
nasadzenia drzew i krze-
wów, a także zachowanie 
małych przestrzeni zieleni.

Zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz informu-
je, że ulica św. Anny została 

Dobiega końca budowa ulicy św. Anny

wielka zmiana w centrum
Budowa ulicy św. Anny, która łączy ulicę Parkową z ul. Mickiewicza zakończy się 

jeszcze w tym roku. Teren ten, wraz z miejscami do parkowania przy ul. Mickiewicza, 
zostanie w pełni udostępniony mieszkańcom. Władze Wejherowa pozyskały dofinan-
sowanie ze środków unijnych na realizację tej inwestycji.

Archiwalne 
wydania 
„Pulsu
wejherowa”
są dostępne 
w internecie:

www.pulswejherowa.pl

Podjęto m.in. trudną, ale konieczną decyzję o wyłącze-
niu docelowo ok. 1/3 oświetlenia ulicznego, z wyjątkiem 
miejsc niebezpiecznych takich jak skrzyżowania, przejścia 
dla pieszych, itp. Ograniczone zostanie także oświetlenie 
obiektów sportowo-rekreacyjnych podłączonych do oświe-
tlenia ulicznego. Oświetlenie placów zabaw i boisk, któ-
re mają odrębne systemy zasilania, będzie wyłączane od 
godz. 22.00 do rana.

Wyłączenie części oświetlenia na poszczególnych ulicach - 
kierując się od obrzeży miasta do centrum - odbywa się syste-
matycznie już od 3 października br. Z przyczyn technicznych 
wyłączanie latarni odbywa się ręcznie i nie jest możliwe, wy-
łączenie wszystkich wybranych lamp jednocześnie. 

W Wejherowie jest 2 200 opraw (lamp) oświetleniowych 
na latarniach stanowiących własność miasta. Ponadto 2 
626 lamp należy do Energia Oświetlenie sp. z o.o., ale 
za oświetlenie i konserwację płaci miasto. Trwają rozmo-
wy w sprawie wyłączenia części tych lamp i koniecznych 
oszczędności. 

W podobnej sytuacji znalazły się wszystkie polskie sa-
morządy. Wejherowo zawsze ogromną wagę przywiązywa-
ło do bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju oświetlenia 
ulicznego. 

Akcja wyłączania latarni

kryzys wymusza 
oszczędzanie

Z powodu bardzo dużej podwyżki cen 
energii elektrycznej i wysokiej inflacji 
sięgającej oficjalnie 18 procent, władze 
miasta zostały zmuszone do wprowadze-
nia różnorodnych działań oszczędnościo-
wych. Dotychczas wyłączono 300 latarni.

władze miasta informują
W czasie tak drastycznych podwyżek cen i kryzysu ener-

getycznego oraz finansami samorządów, zmuszeni je-
steśmy do wprowadzenia ograniczeń, w tym w zakresie 
oświetlenia ulic i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Prze-
praszamy za niedogodności z tym związane, ale zmusza nas 
do tego bardzo sytuacja w zakresie cen energii i budżetu 
miasta. Planowane są również inne oszczędności, o których 
mieszkańcy będą informowani.

pomyślana jako przyjazne 
miejsce dla mieszkańców i 
turystów. 

Zgodnie z umową miasta 
z wykonawcą, prace budow-
lane powinny zakończyć się 
w tym roku. Mimo trudno-
ści jakie pojawiły się na po-
czątku budowy, związane z 
badaniami archeologiczny-
mi i sieciami podziemny-
mi, zaawansowanie robót 
wskazuje, że termin zakoń-
czenia prac powinien zostać 
dotrzymany.
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Trwają prace nad projektem budżetu miasta na rok 2023, który będzie odzwierciedleniem sytuacji w kraju. Większość Polaków 
doświadcza negatywnych skutków obecnej drożyzny i kryzysu, ale w przypadku samorządów sytuacja jest gorsza, gdyż są one 
bardziej zależne od działań rządu. Wysokie podwyżki cen powodujące wzrost kosztów, mniejsze środki przekazywane przez Mi-
nisterstwo Finansów i zmiany przepisów skutkujące zmniejszeniem dochodów miasta oraz bardzo duże dopłaty do oświaty z bu-
dżetu miasta będą przyczyną kryzysowego budżetu Wejherowa w 2023 roku. Ostatnie lata były budżetowo trudne, ale tak źle jak 
obecnie nigdy jeszcze nie było, bo drożyzna i kryzys są w Polsce największe od 25 lat. Projekt budżetu Wejherowa na rok 2023 zo-
stanie złożony do Rady Miasta zgodnie z przepisami do dnia 15 listopada br.

Drożyzna i kryzys w Polsce powodem 
kryzysowego budżetu wejherowa na rok 2023 

– Dochody z udziału miasta w podatku PIT, które otrzymamy  z Ministerstwa 
Finansów w 2023 roku będą w wysokości środków otrzymanych w …2018 roku. A 
przecież wszyscy wiemy jak bardzo wzrosły ceny przez minione 5 lat. To oczywiście 
spowoduje, że będziemy mogli za te same pieniądze zrobić dużo mniej dla miesz-
kańców – wyjaśnia Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
społecznych i ekonomicznych. – Warto też zauważyć, że dochody budżetu państwa z 
podatku PIT znacznie wzrosły od roku 2018 z powodu wzrostu wynagrodzeń i do-
chodów Polaków. Jednak miasto Wejherowo  otrzyma środki na tym samym pozio-
mie. Oznacza to, że rząd zmniejszył udział, który samorządy otrzymują z podatku 
PIT. I to pomimo dużego wzrostu cen. A zatem polskie samorządy ponoszą skutki 
wzrostu cen, ale nie uczestniczą adekwatne we wzroście dochodów z podatku PIT. 
Obecna bardzo trudna sytuacja budżetowa samorządów nie jest ich winą.

– Za 45 mln zł, które średnio rocznie straciliśmy w ostatnich latach w wyniku czyn-
ników zewnętrznych, a nie naszych działań, można by naprawdę dużo więcej zrobić dla 
wejherowian. Źródłem wielkich problemów budżetowych polskich samorządów roku bie-
żącym i przede wszystkim w 2023, w tym miasta Wejherowa, są w skrócie - szybko ro-
snące koszty i znacząco zmniejszające się dochody. Z jednej strony za sprawą rosnących 
ceny rosną koszty, a z drugiej strony spadają dochody, gdyż otrzymujemy coraz mniej 
pieniędzy z Ministerstwa Finansów oraz nastąpiły zmiany przepisów podatkowych. Po-
nadto musimy dopłacać z budżetu miasta ogromne środki do oświaty, która jest przecież 
zadaniem rząd i powinna być finansowana z budżetu państwa. Tym samym będziemy 
mieli dużo mniej pieniędzy na różne zadania realizowane dla mieszkańców Wejherowa 
i będziemy zmuszeni je ograniczać w roku 2023. Sytuację w inwestycjach ratowaliśmy 
zdobytymi dotacjami unijnymi i rządowymi stanowiącymi 30 procent wartości inwesty-
cji w latach 2019-2022, ale wprost dramatyczna jest sytuacja w zakresie wydatków bie-
żących, nie inwestycyjnych, czyli związanych z bieżącym utrzymaniem miasta – dodaje 
Anna Lewandowska, skarbnik miasta. 

Źródło: budżety miasta Wejherowa
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Łączne straty dochodów z podatku PIT 
w budżecie Wejherowa w wyniku zmiany przepisów 

ustawowych w latach 2019-2023 (plan)  

Źródło: analiza Związku Miast Polskich
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STRATY dochodów 
z PIT łącznie

REKOMPENSATY 
otrzymane od rządu 

STRATA WEJHEROWA 
po uwzględnieniu 

REKOMPENSATY

- 54,4 mln zł

15,5 mln zł

 - 38,9 mln zł

Źródło: budżety miasta Wejherowa

Łączne straty budżetu Wejherowa
w wyniku dopłat do oświaty w latach 2019-2023 (plan)  

KOSZTY OŚWIATY 
łącznie

STRATA WEJHEROWA 
(dopłaty z budżetu miasta)

- 401,1 mln zł

215,2 mln zł

- 185,9 mln zł

SUBWENCJE I DOTACJE 
NA OŚWIATĘ 

otrzymane od rządu

WejherowoWejherowo

Suma średnich rocznych strat Wejherowa w podatku PIT 
w wyniku zmiany przepisów i strat w wyniku dopłat do oświaty

 budżetu miasta w latach 2019-2023 (plan):  rocznie45 mln zł

Czy STRATA  rocznie to dużo dla budżetu Wejherowa? 
Co można za to  zrobić?

45 mln zł

- średnie roczne wydatki na inwestycje w latach 2019-2022: 
- koszt budowy Węzła Śmiechowo (ZRYW) po przetargu: 
- bieżące utrzymanie dróg (bez inwestycji) w 2022: 
- utrzymanie czystości w 2022: 
- utrzymanie zieleni miejskiej w 2022: 
- utrzymanie WCK w 2022: 
- utrzymanie biblioteki miejskiej w 2022: 
- dopłaty do komunikacji miejskiej  MZK w 2022: 

46,3 mln zł
51,6 mln zł

2,2 mln zł
3,9 mln zł

1,5 mln zł
5,9 mln zł

1,4 mln zł
6,3 mln zł

Źródło: budżety miasta Wejherowa
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Porównanie przykładowych wydatków:
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Konkurs odbywa się w 
dwóch kategoriach „Wieś” i 
„Zagroda” i podzielony jest 
na trzy etapy: gminny, po-
wiatowy i wojewódzki. Kon-
kursowa komisja ocenia 
m.in. wygląd zabudowań, 
pielęgnowanie miejscowej 
tradycji czy też promowanie 
lokalnych produktów. 

W powiatowej edycji kon-
kursu tytuł najpiękniejszej 
wsi wywalczyła miejsco-

Spotkanie zbiegło się w 
czasie z uchwałą rządu w 
sprawie budowy wielko-
skalowych elektrowni ją-
drowych w Polsce, w tym  
budowy pierwszej elek-
trowni jądrowej w lokali-
zacji Lubiatowo - Kopalino. 
Prace mają ruszyć w 2026 
r., a pierwszy reaktor zosta-
nie uruchomiony w 2033 r. 

– To bardzo ważne z 
punktu rozwoju powiatu, 
aby lokalni pracodawcy by-
li włączeni w proces budowy 
elektrowni jądrowej. Mamy 
na naszym terenie bardzo 
duże firmy o różnych spe-
cjalizacjach, które mogą 
wziąć udział w tworzeniu 
infrastruktury towarzyszą-
cej – mówi starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Na spotkaniu przed-
stawiciele spółki Polskie 
Elektrownie Jądrowe, Ge-

Powiatowy konkurs „Piękna wieś Pomorska” rozstrzygnięty

jeżewo i Strzepcz są najpiękniejsze
W Lini odbyło się rozstrzygnięcie powiatowej edycji konkursu 

„Piękna Wieś Pomorska 2022”. Głównymi celami konkursu są m. 
in. poprawa jakości i atrakcyjności obszarów wiejskich, ochrona 
wartości krajobrazu przyrodniczego oraz integracja społeczno-
ści lokalnej.

wość Jeżewo w gminie 
Łęczyce,  drugie miejsce 
przypadło wsi Strzepcz w 
Gminie Linia. 

W kategorii „Zagroda” 
zwyciężyła posesja Ka-
tarzyny i Dariusza Ko-
tłowskich, drugie miejsce 
zajęła zagroda Jana Kraw-
czyka, a trzecie miejsce - 
Mirosławy i Jerzego 
Kotłowskich. Warto do-
dać, że w edycji wojewódz-

kiej zagroda Katarzyny i 
Dariusza Kotłowskich z 
Gminy Linia uplasowała 
się na drugim miejscu.

– Konkurs ,,Piękna Wieś 
Pomorska” pokazuje jak 
na przestrzeni lat zmienia-
ją się powiatowe wsie, jak 
pięknieją i z jakim wielkim 
zaangażowaniem dbają o 
nie ich właściciele – mówi 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius. 

Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa
powstanie w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim

konwent Samorządowy 
na temat wielkiej inwestycji

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu 
Wejherowskiego, poświęcony budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która ma 
powstać w gminie Choczewo oraz infrastrukturze towarzyszącej tej wielkiej inwestycji. 
W spotkaniu wzięli udział samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą współ-
pracować ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i włączyć się w to przedsięwzięcie.

neralnej Dyrekcji Dróg i 
Autostrad, linii kolejowych 
i innych instytucji poinfor-
mowali o toczących się pra-
cach oraz zmianach przy 

inwestycjach towarzyszą-
cych, m.in. o dwóch wa-
riantach drogi krajowej do 
elektrowni czy nowej kon-
cepcji przebiegu linii kole-

Sołtys Jeżewa Jolanta Ciomek z pucharem pośród przedstawicieli władz po-
wiatu wejherowskiego (po lewej) oraz władz samorządowych gminy Łęczyce.

jowej, o co wnioskował wójt 
gminy Choczewo. Chodzi o 
zachowanie walorów tury-
stycznych miejscowości Sti-
lo, Słajszewo i Sasino.

Jak poinformowano podczas spotkania w Starostwie 
w Wejherowie, Elektrownia Jądrowa nie tylko spowoduje 
znaczą redukcję emisji CO2 w stosunku do tradycyjnych 
elektrowni węglowych, ale również zapewni stabilne do-
stawy energii, zwłaszcza na Pomorzu. 

•Elektrownia jądrowa zostanie zbudowana przy uży-
ciu amerykańskiej technologii Westinghouse.

•Inwestycja zapewni kilka tysięcy miejsc pracy na 
etapie budowy elektrowni i towarzyszącej jej infrastruk-
tury (około 8 000 pracowników) oraz później, w czasie 
eksploatacji elektrowni.

•Z doświadczeń innych krajów wynika, że nastąpi roz-
wój gospodarczy naszego regionu i powiatu, a wpływy z po-
datków zasilą budżet gminy Choczewo i ościennych gmin. 

•gmina Choczewo stanie się najbardziej ener-
getyczną gminą w Polsce, ponieważ oprócz przyszłej 
elektrowni jądrowej funkcjonują tam morskie farmy wia-
trowe a niedawno w Zwartowie otwarto największą w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej farmę fotowoltaiczną, która 
będzie jeszcze rozbudowywana. 

• Prowadzone od kilku lat badania opinii społecznej w 
całym kraju wykazują ponad 70 procentowe poparcie dla 
budowy elektrowni jądrowej 

•Powstaną trzy bloki, a pierwszy z nich zostanie uru-
chomiony w 2033 roku. Zakładany czas eksploatacji elek-
trowni wynosi 60 lat z możliwością przedłużenia do 100 lat.

• Obiekt powstanie na tzw. wyspie jądrowej, wynie-
sionej na wysokość 9,5 metrów nam poziomem morza. 
Elektrownia stanie w odległości ok. 300 metrów od plaży.

Jak zapewniali podczas spotkania eksperci, nadmorska 
plaża nie zostanie wyłączona z użytku, ale jej fragment 
będzie zamknięty czasowo podczas budowy tzw. kon-
strukcji morskiej, czyli wysokiego (5 m nad plażą) i dłu-
giego na ponad kilometr betonowego mola. Będzie ono 
wykorzystywane do transportu elementów konstrukcji i 
wyposażenia, które przypłyną na barkach. Po zakończeniu 
budowy konstrukcja stanie się ogólnodostępna.

Wraz z budową elektrowni powstaną nowe drogi, linie 
kolejowe, a także osiedla mieszkaniowe, szkoła, obiekty 
sportowe i inne potrzebne placówki.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

 – Zmiany w budżecie 
związane są z pracą pla-
cówek oświatowych. W od-
powiedzi na nasz wniosek 
dotyczący zwiększenia za-
dań edukacyjnych otrzyma-
liśmy 490 tys. zł z rezerwy 
subwencji ogólnej. Środ-
ki zostaną przeznaczone 
na uzupełnienie wynagro-
dzeń dla nauczycieli, zakup 
mebli, ławek oraz szafek 
uczniowskich, czyli na bie-
żące funkcjonowanie placó-
wek oświatowych w związku 
z dużą liczbą uczniów przy-
jętych do powiatowych szkół 
od 1 września br. – powie-
działa Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W trakcie obrad przyję-
to także uchwałę dotyczą-
cą zawarcia porozumienia 
z Powiatem Lęborskim na 
realizację zadań z zakresu 
lokalnego transportu zbio-
rowego, utworzenia związ-

Nominację na kolejną, pięcio-
letnią kadencję wręczyła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius oraz 
Wicestarosta Jacek Thiel.

Barbara Gusman piastuje sta-
nowisko Dyrektora PBP w Wejhero-
wie od 2014 r. Dała się poznać jako 
doskonały menedżer, inicjator wielu 
kulturalnych działań, m.in. spotkań 
z pisarzami, podróżnikami i arty-
stami, konkursów recytatorskich, 
zajęć dla seniorów, warsztatów te-
atralnych czy wydarzeń związanych 
z  popularyzacją czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, w tym ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka wiel-
ki człowiek”, która zachęca rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codzien-
nego czytania z dzieckiem.

– Życzę dalszej efektywnej dzia-
łalności na rzecz mieszkańców Po-
wiatu Wejherowskiego – powiedziała 
Starosta Gabriela Lisius.

Powiatowy program sty-
pendialny uchwalony przez 
Radę Powiatu Wejherow-
skiego w 2000 r. ma pro-
mować uczniów wybitnie 
uzdolnionych i motywo-
wać  do zdobywania wie-
dzy wykraczającej poza 
program nauczania. Dodat-
kowym kryterium jest rów-
nież działalność naukowa, 
szkolna, artystyczna lub 
sportowa kandydata, przy-
czyniająca się do rozwoju i 
promocji powiatu. 

  W tegorocznej kwalifi-
kacji do Starostwa Powiato-
wego wpłynęły 154 wnioski 
uczniów oraz 56 wniosków 
studentów o przyznanie 
stypendium. Na podstawie 
rekomendacji Powiatowej 
Komisji Stypendialnej, za-

Sesja Rady Powiatu
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego przyjęli 

m.in. uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskie-
go na 2022 r., zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2022-2034 oraz w sprawie uchwalenia rocznego programu współ-
pracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

ku powiatowo-gminnego 
pod nazwą „Wejherowski 
Związek Powiatowo-Gmin-
ny” oraz nadania imienia 
szkołom wchodzącym w 
skład Powiatowego Zespołu 

Szkół w Redzie – Maurycego 
Mochnackiego – publicysty, 
krytyka literackiego, teore-
tyka polskiego romantyzmu, 
muzyka oraz uczestnika  Po-
wstania Listopadowego.

Stypendia Starosty 
dla najzdolniejszych 
uczniów i studentów

decydowano o przyznaniu 
stypendium 69 uczniom 
oraz 32 studentom.

– Bardzo się cieszę, że 
mamy tak uzdolnioną mło-
dzież, która odnosi sukcesy 
edukacyjne, rozwija swoje 
zainteresowania i osiąga 
wysokie wyniki w nauce. 
Zdobyta wiedza pozwo-
li Wam w wyborze dalszej 
drogi kształcenia i przy-
szłego zawodu  –  mówiła 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Od  2010 r. Stypendium 
Starosty Wejherowskie-
go realizowane jest w no-
wej formule, dostosowanej 
do obecnie obowiązujących 
przepisów prawnych.

I tak stypendium Sta-
rosty Wejherowskiego dla 

studentów przyznane może 
być w ramach pomocy ma-
terialnej studentom szkół 
wyższych publicznych i 
niepublicznych, którzy na 
stałe zamieszkują na tere-
nie powiatu wejherowskie-
go. Natomiast  stypendium 
Starosty Wejherowskiego 
dla uczniów przyznawa-
ne jest w ramach lokalne-
go programu wspierania 
edukacji uczniów, realizu-
jących obowiązek nauki w 
szkołach ponadgimnazjal-
nych i na stałe zamieszku-
jących na terenie powiatu 
wejherowskiego. 

W okresie minionych 23 
lat przyznano łącznie 1145 
stypendiów uczniom i 532 
stypendia studentom, o łącz-
nej wartości 1 228 200 zł. 

Po raz dwudziesty trzeci wręczono stypendia Starosty Wejhe-
rowskiego najzdolniejszym uczniom i studentom z terenu powiatu 
wejherowskiego. Są wśród nich zwycięzcy konkursów szkolnych, 
finaliści wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz uczniowie 
wyróżniający się osiągnięciami naukowymi czy artystycznymi. 
Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 95 000 zł.w Powiatowej Bibliotece bez zmian

Decyzją Zarządu Powiatu Wejherowskiego Powiatową Biblio-
teką Publiczną w Wejherowie przez następnych 5 lat zarządzać 
będzie dotychczasowa dyrektor - Barbara Gusman. 

więcej informacji na: https://powiatwejherowski.pl  
oraz  www.facebook.com/powiatwejherowski
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Dyskusyjny panel zorga-
nizował Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2 w Wejherowie 
(tzw. Elektryk) oraz Osa-
da Wiedzy. Pedagodzy opo-
wiadali, jak pracować ze 
zdolnymi uczniami i jak 
rozbudzać w nich pasję, 
ciekawość i  miłość do na-
uki, a przede wszystkim jak 
wspierać ich potencjał.

Zaprezentowano także 
film „Nieletni Inżynierowie”, 
nagradzany na międzynaro-
dowych festiwalach. 

– To wydarzenie poświę-

konferencja w Filharmonii kaszubskiej

jak pracować ze zdolnymi uczniami?
O tym, jak wspierać uzdolnionych uczniów i jak z nimi pracować, dyskutowano w 

Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie podczas konferencji pt. „Zdolne dzieci same 
sobie poradzą … a może trzeba im pomóc?”. 

Jest to jedna z wielu ini-
cjatyw prowadzonych w 
ramach akcji „KLIMATycz-
nie w Wejherowie”, podczas 
której mieszkańcy zachęca-
ni są do zmiany nawyków 
na bardziej ekologiczne. 

W ramach drugiej edycji 
programu „Kwitnące drze-
wa i krzewy dla Wejherowa” 
mieszkańcy otrzymali nieod-
płatnie 218 sztuk sadzonek 
drzew i krzewów do posa-
dzenia na swoich posesjach. 
Sadzonki rozdawano przy 
wejherowskiej Ekofabryce. 

Jak mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta, do progra-
mu wybrano takie rośliny, 
których głównym walorem 
dekoracyjnym są kwiaty, 
dzięki czemu najbliższe 
otoczenie mieszkańców bę-
dzie piękniejsze. 

 – W pierwszej edycji tej 
akcji wejherowianie otrzy-
mali ponad 1,3 tys. roślin, 
a w tej ponad 200, co świad-
czy o tym, że w różnych 
częściach miasta realnie 
powstają zielone enklawy 

kLIMATycznie w wejherowie

kolejne sadzonki dla mieszkańców
Urząd Miasta Wejherowa po raz kolejny przekazał sadzonki drzew i krzewów do posa-

dzenia chętnym mieszkańcom. Wejherowianie otrzymali już łącznie ponad 1 500 sadzo-
nek, dzięki czemu w różnych częściach miasta realnie powstają zielone enklawy.

– informuje Beata Rut-
kiewicz. – Cieszymy się 
ogromnie, że akcja spotkała 
się z tak ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców, 
którzy dbają o swoje otocze-
nie i środowisko naturalne. 
Miasto w ciągu minionych 
kilku lat zrealizowało sze-

reg inwestycji w zakresie 
tworzenia nowych terenów 
zielonych oraz rewitalizacji 
już istniejących. Od 25 lat 
organizujemy konkurs dla 
mieszkańców na najładniej 
ukwiecony i zazieleniony 
balkon, okno lub ogród na 
terenie Wejherowa. Stara-

Fot. Urząd Miejski

Siostra Sylwia Kochanowska jest dyrektorką Niepu-
blicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego w Wejherowie, a obecnie otrzymała 
nominację na stanowisko Siostry Prowincjalnej Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Prowincji 
Poznańskiej. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wspól-
nie z zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem podzię-
kowali siostrze Sylwii Kochanowskiej za lata spędzone w 
Wejherowie, za rozmowy i spotkania. Podkreślali zwłasz-
cza umiejętne zarządzanie przedszkolem, dobrą współ-
pracę z samorządem i wkład w wychowanie najmłodszych 
wejherowian oraz kreowanie lokalnej oświaty. 

– Dziękuję za wyjątkowe zaangażowanie i oddanie, z 
jakim Siostra wykonywała swoją pracę, której owoce pozo-
stawią trwały ślad w sercach najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w 
dalszej posłudze i podejmowaniu nowych zadań dla dobra 
Zgromadzenia i wspólnoty wiernych – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. 

uznanie i podziękowanie

Statuetka 
dla siostry

Siostra Sylwia Kochanowska została 
wyróżniona Statuetką Jakuba Wejhera 
za profesjonalne zarządzanie niepublicz-
ną placówką oświatową, tworzenie życz-
liwego klimatu, empatię i wrażliwość na 
potrzeby dzieci, wzorową współpracę z sa-
morządem miasta Wejherowa i kreowanie 
pozytywnego wizerunku lokalnej oświaty.

Fot. Urząd Miejski

my się w ten sposób zachę-
cić mieszkańców do jeszcze 
większej dbałości o swoje 
otoczenie. 

Mieszkańcy Wejherowa, 
którzy odbierali sadzon-
ki roślin, aby zazieleniły 
ogród, byli i tym razem bar-
dzo zadowoleni z akcji. 

cone jest uczniom szczegól-
nie uzdolnionym. Jak ich 
zauważyć, poznać i stwo-
rzyć sprzyjające warun-
ki do rozwoju – powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, witając uczestników 
panelu. – Nauczyciele chcąc 
zrealizować normę progra-
mową często nie mają czasu 
na poświęcenie go uczniom 
zdolnym. A to przecież na-
uczyciele są mentorami, 
którzy pomagają młodym 
ludziom rozwijać ich pasje i 

zainteresowania. Życzę, aby 
ta konferencja była dla Pań-
stwa pomocą w tej niezwy-
kle ciężkiej pracy, za którą 
chciałbym podziękować. 

Wśród prelegentów zna-
leźli się: Ignacy Rejmak i 
Przemysław Rojewski - na-
uczyciele fizyki w PZS nr 2 
w Wejherowie,   Przemysław 
Sieracki - lekarz psychiatra, 
Natalia Zarańska - trener 
i mówca, dr Cezary Wosiń-
ski - rektor Wyższej Szkoły 
Lingwistycznej w Częstocho-
wie, członek Europejskiego 

Stowarzyszenia Rektorów 
Uniwersytetów Pedagogicz-
nych oraz Wojciech Malic-
ki - nauczyciel informatyki, 
filozofii i religii w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Lęborku. Podczas 
wydarzenia zaplanowano 
cykl spotkań dla nauczycieli 
i rodziców, podczas których 
będzie można porozmawiać 
o wartości nauk ścisłych, 
pracy z uczniem zdolnym, 
wspieraniu potencjału dzie-
ci i młodzieży czy budowaniu 
relacji w szkole.

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa



7

redakcja@pulswejherowa.pl 10 listopada 2022

AKTUALNOŚCI
Materiał informacyjny Gminy Wejherowo

Z pomocy placówki korzystają osoby niesamodzielne, 
starsze i niepełnosprawne, a pierwszą grupę wytypowano 
dzięki rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Dla prowadzenia zajęć oraz terapii przygotowano sale do 
rehabilitacji, zabawy i odpoczynku. Budynek wyposażono 
w windę oraz ładne toalety.

Dzienny Dom Pobytu w Lini powstał w ramach part-
nerskiego projektu pn. „Życzliwa dłoń”. 

Inwestycja kosztowała 4,4 miliony złotych, ale władze 
gminy uzyskały prawie dwumilionowe dofinasowanie z UE.

Taką ważną informację przekazał oddział Generalnej 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

GDDKiA w Gdańsku. Aktualnie kierowcy mogą już 
przejechać od węzła Bożepole Wielkie na DK nr 6 (S6) 
w kierunku Luzina. Piotr Michalski, rzecznik prasowy 
GDDKiA w Gdańsku informuje, że przekrój jezdni zosta-
nie dostosowany do mniejszego natężenia ruchu, popra-
wiona będzie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów 
oraz uzupełnione oznakowanie. 

Wprowadzane zmiany w organizacji ruchu umożliwią 
prowadzenie prac budowalnych na drodze krajowej nr 6 
pomiędzy Bożepolem Wielkim i Strzebielinem. 

wkrótce pojedziemy 
odcinkami 
Trasy kaszubskiej

Jeszcze tej jesieni oddane zostaną do 
użytku kierowców odcinki Trasy Kaszub-
skiej pomiędzy węzłami komunikacyjny-
mi Bożepole Wielkie (gmina Łęczyce), a 
Wielkim Kackiem w Gdyni.

w Lini otwarto 
Dzienny Dom Pobytu

Samorząd gminy Linia uruchomił pla-
cówkę dla osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym życiu. W Dziennym Domu 
Pobytu specjaliści przeprowadzili już 
pierwsze zajęcia dla takich osób. 

Droga została utwardzona płytami IOMB na odcinku 
675 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 449.550,00 zł, 
z czego 126.090,00 zł to środki pozyskane z budżetu Wo-
jewództwa Pomorskiego na 2022 rok. 

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Usługi Ogólno- 
Sprzętowo- Transportowe roboty Drogowe Teresa Groth 
z Bolszewa.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa 
Pomorskiego i są przeznaczone  na zadania związane z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego.

Odbiór ulicy Słowińskiej w górze
Na terenach sołectw cały czas trwają prace 

związane z utwardzeniem dróg gruntowych. W 
ostatnim tygodniu odbył się odbiór prac związa-
nych z modernizacją ulicy Słowińskiej w Górze. 

O godz. 13.00 w kościele p.w. Chrystusa Króla i bł. 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie odprawiona będzie msza 
św. w intencji Edwarda Łakomego. Jednocześnie odbędzie  
uroczyste wręczenie statuetki Gryfa Kaszubskiego Stowa-
rzyszeniu „Rodzina Piaśnicka”.

Wcześniej, o godz. 12.00 zaplanowano odsłonięcie i po-
święcenie tablicy biograficznej na terenie cmentarza przy 
ulicy 3 Maja w Wejherowie.

Dzisiaj, 10 listopada odbędą się uroczysto-
ści ku czci Edwarda Łakomego - majora Woj-
ska Polskiego, uczestnika walki o granice w 
latach 1918-1921, wójta gminy Wejherowo-
-Wieś, ofiary zbrodni niemieckich w Piaśnicy. 

ku czci e. Łakomego

Wójt Gminy Wejherowo zaprasza na rodzinne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
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WYDARZENIA

Dni kultury
Chrześcijańskiej

Nie tylko
koncerty

Wydarzenie rozpocznie 
się już dzisiaj 10 listopada 
o godz. 19.00 w kościele św. 
Leona Wielkiego koncertem 
pieśni maryjnych oraz pre-
lekcją. Jutro o godz. 10.00 
odprawiona zostanie uroczy-
sta suma, a po niej odbędzie 
się koncert. W sobotę 12.11. 
zaplanowano projekcję filmu 
i recital akordeonowy. 

Szczegóły na plakacie.
Dodajmy, że Misternicy 

Kaszubscy  kończą w tych 
dniach obchody 20-lecia 
Misterium. Podczas sobot-
niego spotkania w kościele 
będzie można uzyskać płytę 
z piękną muzyką Cezarego 
Paciorka i z pieśniami z Mi-
sterium. Polecamy!

Parafia Św. Le-
ona Wielkiego oraz 
Stowarzyszenie Mi-
sternicy Kaszubscy 
zapraszają na ob-
chody Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w 
Wejherowie.

O G Ł O S Z E N I E

Organizatorami Mara-
tonu Pieśni Patriotycznej, 
obok Muzuem są: Staro-
sta Wejherowski Gabrie-
la Lisius, Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki w 
Wejherowie oraz Fundacja 
im. ks. prof. Włodzimierza 
Sedlaka.

VII Maraton Pieśni Pa-
triotycznej odbędzie się ju-
tro, czyli 11 Listopada br. 
o godz. 18.00 w siedzibie 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie przy ul. 
Zamkowej 2a.

w Święto Niepodległości w wejherowskim Muzeum 

Maraton pieśni patriotycznej
Tradycyjnie w  Święto Niepodległości 11 Listopada na wspólne śpiewanie zaprasza Mu-

zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W pięknych wnętrzach wejherow-
skiego pałacu rozbrzmiewać będą - już po raz siódmy - pieśni patriotyczne. Repertuar 
jest szeroki (prawie 70 utworów polskich i kaszubskich!), więc szykuje się prawdziwy 
maraton, zgodnie z nazwą tego wydarzenia.

11 Listopada w Luzinie

Msza św., koncert
i uroczystość

11 Listopada w Luzinie odbędą się uroczy-
stośći z okazji Święta Niepodległości.

O godz. 10.00 w kościele św. Wawrzyńca w Luzinie od-
prawiona zostanie uroczysta msza św. za Ojczyznę z udzia-
łem Gminnej Orkiestry Dętej. Po mszy św. o godz. 11.00 
odbędzie się koncert Chóru Lutnia z Luzina oraz Chóru 
Pięciolinia z Lini.

Około godz. 11.30 zaplanowano przemarsz uczestników 
uroczystości pod Pomnik Powstańców i Wojaków w Luzinie, 
w towarzystwie Gminnej Orkiestry Dętej oraz z udziałem 
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 

Na uroczystość zaprasza mieszkańców wójt gminy Lu-
zino Jarosław Wejer oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Luzinie.
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KULTURA

Chórowi towarzyszyła 
orkiestra Musica Camera-
ta oraz Krzysztof Majda 
(wokal), Anna Rocławska-
-Musiałczyk (fortepian), 
Konrad Żołnierek (kon-
trabas), Sławek Koryzno 
(perkusja). Słowo wstępne 
wygłosiła Beata Felczy-
kowska, a całość popro-
wadził dr Tomasz Chyła 
- dyrygent Chóru Cantores 
Veiherovienses. Artyści za-
prezentowali zróżnicowany 
repertuar, złożony z utwo-
rów religijnych i świeckich. 
Chór Cantores Veiherovien-
ses, znany z prezentacji 
muzyki a cappella oraz wiel-
kich dzieł oratoryjno-kanta-
towych, tym razem sięgnął 
również do muzyki rozryw-
kowej, wykonując piosen-
ki z repertuaru Zbigniewa 
Wodeckiego, zespołów Czer-
wone Gitary i Skaldowie, a 
także Marka Grechuty. Po-
nieważ wszystkie utwory 
zostały wykonane znakomi-
cie, publiczność nagrodziła 
artystów owacjami na sto-
jąco, domagając się bisów. 

W programie koncertu 
znalazły się utwory: „Re-

Cantores Veiherovienses zapraszają 

wspaniały koncert
Sacrum Profanum

W ostatnią niedzielę października w kościele pw. Trójcy Świę-
tej w Wejherowie odbył się koncert Sacrum Profanum, zorgani-
zowany w ramach Dni Papieskich. W tym wyjątkowym koncercie, 
z towarzyszeniem innych artystów wystąpił Chór Mieszany Can-
tores Veiherovienses, który po raz pierwszy zaśpiewał również 
piosenki z repertuaru rozrywkowego. 

boczci” i „Ave Maris Stella” 
Anny Rocławskiej-Musiał-
czyk, kompozycje  Józefa 
Świdera, Marka Raczyń-
skiego, Ola Gjeilo, Dana 
Forresta, Johna Ruttera, 
Piotra Jańczaka oraz pio-
senki wspomnianych wo-
kalistów.

Cantoresi śpiewają 
prawie 38 lat
Początek istnienia chóru 

przypada na rok 1985, kie-
dy to 6 stycznia odbyła się 
pierwsza oficjalna próba. 
Chór został powołany do ży-
cia przy współpracy dwóch 
osobistości: młodego absol-
wenta Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, a dziś profeso-
ra Marka Rocławskiego  
(wieloletniego dyrygenta 
chóru) oraz ks. prałata Bo-
gusława Żurawskiego, 
który wymyślił nazwę chó-
ru. Tak rozpoczęła się idea, 
która do dziś daje satysfak-
cję wielu osobom. 

Cantores Veiherovien-
ses to jeden z najbardziej 
utytułowanych chórów Zie-
mi Wejherowskiej. Wymie-
nienie wszystkich  nagród i 
wyróżnień zdobytych przez 

ten zespół zajęłoby zbyt du-
żo miejsca, dlatego skupimy 
się na tych najnowszych. W 
2019 r. wejherowski chór 
zdobył Grand Prix Festiwa-
lu Pieśni o Morzu w Wejhe-
rowie, w 2021 r. Grand Prix 
Festiwalu Muzyki Religij-
nej im. ks. prof. S. Ormiń-
skiego w Rumi, które dało 
mu możliwość śpiewania 
podczas Grand Prix Chó-
ralistyki Polskiej Stefana 
Stuligrosza w Poznaniu.

Miłość do muzyki
Chór łączy ludzi pełnych 

energii i kochających śpiew. 
To właśnie miłość do muzy-
ki sprawia, że poświęcają jej 
wolny czas. 

– Ona inspiruje nas do 
nawiązywania nowych 
przyjaźni oraz dzielenia 
się swoim życiem i emocja-
mi z innymi. Dlatego wła-
śnie warto zostać chórzystą, 
szczególnie chórzystą Canto-
res Veiherovienses –  mówią 
zgodnie członkowie zespołu. 

Podkreślają też, że śpie-
wanie w chórze jest swojego 
rodzaju terapią, daje możli-
wość ekspresji emocjonalnej 
i upustu swoim emocjom.

Pomoc i wsparcie kole-
gów z chóru dodają pewno-
ści, a dodatkową atrakcją, 
wynikająca z wyjazdów na 
konkursy i koncerty jest 
zwiedzanie różnych zakąt-
ków Polski i Europy.

W Chórze Cantores Ve-
iherovienses śpiewało po-
nad 400 osób, ale nadal jest 
w nim miejsce dla każdego, 
kto jest muzykalny i ma w 
sobie pasję śpiewania. Wy-
kształcenie muzyczne jest 
mile widziane, ale nie jest 
konieczne. 

– Nie o nuty tu chodzi, 
liczy się muzykalność – 
uspokaja dyrygent Tomasz 
Chyła. – Uczymy się śpie-
wać razem. Nuty są pomoc-
nym odnośnikiem chórzysty, 
ale przecież można śpiewać 
ze słuchu. Podczas prób chó-
rzyści uczą się swoich partii 
głównie ze słuchu. Wymaga 
to skupienia i dyscypliny, 
ale satysfakcja, jaką od-
czuwamy po udanym wy-
konaniu utworu w cztero-, 
pięcio-, czy nawet ośmiogło-
sie, jest bezcenna.

Dyrygent Tomasz 
Chyła zna chór od pod-
szewki. Prowadzi go od 
2015 r., ale wcześniej 
przez lata był jego chó-
rzystą. Ten wszechstron-
ny muzyk, doktor na 
Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku, aktywnie dzia-
ła zarówno na płaszczyź-
nie muzyki jazzowej jak i 
chóralistyki. 

T. Chyła jest współ-
założycielem zespołu 
wokalnego Art’n’Voices, 
założycielem grupy To-
masz Chyła Quintet, a 
także pomysłodawcą i 
dyrektorem artystycz-
ny Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Pieśni Sakralnej 
„Pater Noster”.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Chór Cantores Veiherovienses zaprasza wszyst-
kich muzykalnych i kochających śpiew do wspólne-
go śpiewania. - Przyjdź na jedną z prób i zaśpiewaj z nami. 
Zaśpiewaj i zostań na dłużej - zachęcają chórzyści.

Przesłuchania odbywają się w każdy poniedziałek i śro-
dę o godz. 19.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie, przy ul. Zamkowej 2A.

Koncert Sacrum Profanum.

W krótkim dokumen-
cie autor odwiedza z ka-
merą rodzinne mieszkanie 
w Wejherowie, które po 
śmierci babci reżysera stało 
się już jedynie pustą prze-
strzenią. Miejsce skłania 
go do wspomnień z czasów 
dzieciństwa. Przeszłość i te- Fot. Wanda Dittrich

Film dokumentalny pt. „53 m2” w reżyserii Mariusza Wirskie-
go miał swój premierowy pokaz na XVII Festiwalu Filmów Jed-
nominutowych w Gdańsku, gdzie zdobył I nagrodę w kategorii 
mini-dokument. Gratulujemy artyście z Wejherowa!

raźniejszość łączą się w jed-
nym ciągu czasowym. 

Film stanowi fragment 
historii pewnej rodziny, za-
mknięty w tytułowych 53 
metrach kwadratowych. 

Film „53 m2” stano-
wi również swego rodzaju 
zwiastun kilkunastominu-

towego dokumentu pt. „Al-
bum rodzinny”, którego 
premiera jest planowana 
na przyszły rok.  W filmie 
tym autor wybrał ujęcia ze 
swojego archiwum domo-
wego, realizowane w ciągu 
prawie 30 lat przez niego i 
jego najbliższych.  

Mariusz wirski, o którego wcześniejszych sukcesach 
pisaliśmy już w „Pulsie Wejherowa” (m.in. o nagrodzo-
nym filmie dokumentalnym 2020. Dziennik izolacji ), po-
chodzi z Wejherowa. 

Urodzony w 1984 roku reżyser i animator kultury, 
absolwent filologii polskiej i studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Gdańskim oraz Szkoły Wajdy w Warsza-
wie, jest autorem filmów dokumentalnych i ekspery-
mentalnych. Jest też współzałożycielem grupy filmowej 
MWM Art Film.

Dokument i eksperymenty filmowe

Minidokument Mariusza wirskiego nagrodzony w gdańsku
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Materiał informacyjny OPEC Spółka z o.o.

Poprawa klimatu zależy od wspólnego wysiłku produ-
centów, dostawców i użytkowników ciepła. Odbiorcy cie-
pła oczekują od dostawców ciepła, ze będzie ono coraz 
bardziej ekologiczne i innowacyjne. OPEC wychodzi na-
przeciw tym oczekiwaniom podejmując szereg działań, w 
tym. m.in. współpracę z placówkami oświatowymi doty-
czącą obniżenia krzywych grzewczych

Przedsiębiorstwo zrealizowało program obniżenia krzy-
wych grzewczych, w celu podania niższych parametrów 
nośnika we wszystkich placówkach oświatowych w Rumi, 
obecnie jest w trakcie realizacji w Wejherowie i staruje z 
programem w Gdyni. 

 – Zachęcamy do oszczędzania ciepła nie tylko w wy-
miarze ekonomicznym, ale również ze względu na ochronę 
środowiska i nasze zdrowie. Jeden stopień mniej to niż-
sze zużycie ciepła o około 5 procent. Zmieniajmy nawyki, 
przed wyjściem z pomieszczenia lekko przykręcajmy ogrze-
wanie. Reagujmy widząc otwarte okna lub drzwi, przez 
które niepotrzebnie ulatuje powietrze. Wietrzmy krótko i 
intensywnie pomieszczenie przy skręconym kaloryferze – to 
tylko niektóre ze wskazanych zachowań – mówi Wojciech 
Folejewski, Prezes Zarządu OPEC.

Przedsiębiorstwo od kilku lat systematycznie zachęca 
swoich klientów do korzystania z elektronicznego Biura 
Klienta i aktywacji e-faktury, co niewątpliwie ma wpływ 
na takie aspekty jak: bezpieczeństwo, ekologia, wygoda i 
terminowość.

Wysokość opłaty jest wyliczana na podstawie wielu 
składowych. Ciepło, przesyłane do odbiorców OPEC  po-
chodzi z własnej produkcji (Wejherowo) oraz PG (Gdynia, 
Rumia, Kosakowo)

Na cenę za ciepło mają wpływ:

•  koszty zakupu paliwa (węgla lub gazu) 
     lub zakup ciepła od PGE Energia Ciepła
oraz praw do emisji CO2 ( wynika z przepisów prawa)

• koszty wytworzenia ciepła w ciepłowni 
    lub elektrociepłowni, 

• opłaty przesyłowe – dystrybucja TO:
     o  koszty modernizacji sieci, 
     o  koszty  rozbudowy sieci ciepłowniczej,
     o  koszty   napraw konserwacji. 
     o  koszty usuwana awarii - remonty
     o  koszty administracyjno–biurowe, w tym koszty 
  obsługi klienta.

AKTYWUJ
E-FAKTURĘ

1. Wejdź na stronę https://ebok.opecgdy.com.pl/home i utwórz konto w E-BOK.
2.  W zakładce „usługi” uruchom opcję faktury elektronicznej i podaj adres e-mail.
     Skorzystaj z filmu instruktażowego lub pomocy konsultanta BOK: 58 62 73 962.
3. Możesz również złożyć Oświadczenie w siedzibie OPEC Sp. z o.o. w Biurze Obsługi
 Klienta  przy ul. Opata Hackiego 14 po wcześniejszym utworzeniu konta w E-BOK.
 
Po zarejestrowaniu w  E-BOK i uruchomieniu E-FAKTURY informacja o jej wystawieniu
będzie wysyłana na wskazany adres e-mail od następnego okresu rozliczeniowego.

BEZPIECZEŃSTWO WYGODA EKOLOGIA TERMINOWOŚĆ

opecgdy.com.pl

WĘGLA

WYDOBYCIE I DOSTAWA 
SUROWCÓW:  

WYTWARZANIE CIEPŁA

PRODUKCJA CIEPŁA

PRZESYŁ

 ROZBUDOWA
 SPÓŁDZIELNIA

 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 INNE

 EKSPLOATACJA

 REMONTY

 OBSŁUGA
  KLIENTA

 OBSŁUGA
  ADMINISTRACJI

ODBIORCA

KLIENT:

 INDYWIDUALNY
KLIENT:

GAZU

ELEKTROCIEPŁOWNIA
PRODUKCJA

CIEPŁA
+

KOSZTY PRAW
DO EMISJI CO2

CIEPŁOWNIA

MIESZKANIE MIESZKANIE MIESZKANIE

CO2

TARYFA URZĘDU REGULACJI I ENERGETYKI

Oszczędzajmy ciepło!Twój rachunek za ciepło 
– za co płacisz?

Droga ciepła
Opłaty za ciepło wyliczane są w opar-

ciu o taryfy zatwierdzone decyzją Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki i ściśle 
ustalone w umowie z odbiorcą (odbiorcy 
indywidualni,  wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie i in.). Zarządca nieruchomo-
ści, rozlicza koszty między mieszkańców.

W obliczu bardzo trudnej i niestabilnej sy-
tuacji na rynku energetycznym samorządy 
Gdyni, Rumi i Wejherowa wspólnie z miejską 
spółką ciepłowniczą OPEC intensyfikują dzia-
łania służące racjonalizacji zużycia energii 
cieplnej. Obecnie mamy do czynienia z nad-
zwyczajną sytuacją ekonomiczno-surowcową. 

 Cenę końcową weryfi-
kuje i zatwierdza Urząd 
Regulacji Energetyki. 

Nakłada on taryfy, które  
zawierają ceny za:

• Ciepło: cena za moc 
zamówioną (MW) oraz cena 
za jednostkę energii ciepl-
nej (GJ)

• Przesył ciepła: cena za 
moc zamówioną (MW) oraz 
cena za jednostkę energii 
cieplnej (GJ)

• Nośnik ciepła tj. wodę.

Proces taryfikowania 
określają ściśle przepisy 
ustaw i rozporządzeń, 
według których są one za-
twierdzane.
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AKTUALNOŚCI

Edmund Kamiński pochodził z Kartuz i najpierw dzia-
łał w tamtejszym parcie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Przez wiele lat był chórzystą i tancerzem w Zespole 
Pieśni i Tańca „Kartuzy”. 

Razem z żoną Zofią (zmarłą na początku tego roku) i 
teściami, Leokadią i Janem Trepczykami tworzył śpie-
wającą i muzykującą rodzinę. Aktywnie działał w prowa-
dzonym przez żonę Towarzystwie Śpiewaczym im. Jana 
Trepczyka, któremu poświęcił jedną ze swych publikacji. 
Muzyczne tradycje rodziny kontynuuje córka Witosła-
wa Frankowska, organizatorka wielu koncertów w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, a 
syn Radosław Kamiński - były dyrektor tej placówki 
jest podobnie jak ojciec znawcą Kaszub, historii i kultury 
regionu. Z kolei córka Janina Stefanowska jest dzien-
nikarką, czym również zajmował się Edmund Kamiński.

Jako publicysta debiutował w piśmie „Kaszëbë”, w ko-
lejnych latach zredagował i przygotował do druku ogromną 
liczbę publikacji kaszubsko- i polskojęzycznych. W Wejhe-
rowie, do którego przeprowadził się w 1961 roku, stanął na 
czele komitetu założycielskiego Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Przez kilka 
wcześniejszych lat gromadził zbiory do tej placówki. 

W latach 1976-89 był prezesem oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie, a także radnym 
miejskim. Był też inicjatorem Społecznego Komitet Budo-
wy Pomnika Jakuba Wejhera.

W 1980 r. Edmund Kamiński został uhonorowany Me-
dalem Stolema, a w 2000 r. Statuetką Jakuba Wejhera za 
szczególne zasługi dla Miasta Wejherowa. 

W 2015 r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał Ed-
mundowi Kamińskiemu Nagrodę Remusa (zdjęcie powyżej).

Wczoraj na wejherowskim cmentarzu komunalnym pożegnano Edmunda Kamiń-
skiego, który zmarł 3 listopada w wieku 88 lat. Ten niezwykle zasłużony mieszkaniec 
Wejherowa był współzałożycielem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, miłośnikiem i znawcą kultury kaszub-
skiej, bibliofilem i fotografikiem, dokumentującym piękno swoich ukochanych Kaszub.

Odszedł edmund kamiński - znany kaszuba 

Zasłużony dla wejherowa,
powiatu wejherowskiego
i dla kultury kaszubskiej

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

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

EDMUNDA KAMIŃSKIEGO
zasłużonego działacza kaszubskiego

Całe życie poświęcił propagowaniu tradycji
oraz zachowaniu dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kaszub.

Był współzałożycielem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

W latach 1976-1989 piastował stanowisko Prezesa 
wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.
Był jednym z inicjatorów powstania pomnika Jakuba Wejhera.

Za krzewienie języka, kultury i zwyczajów kaszubskich, 
oraz działalność i wytrwałą pracę 

służącą zachowaniu tradycji Ojców 
został uhonorowany Statuetką Jakuba Wejhera.

Żegnamy zaangażowanego w życie miasta działacza społecznego, 
dokumentalistę, fotografika i publicystę.

  
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

k O N d O l E N C j E

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na pre-
lekcję dotyczącą ciekawostek z życia Mariana Mo-
kwy oraz współczesnego odbioru jego twórczości, 
realizowaną w ramach projektu pn. „Śladami Ma-
riana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości”.

Jest to kolejne działanie edukacyjne, mające na celu 
przybliżenie postaci Mariana Mokwy. Zaspokoimy cieka-
wość nie tylko osób, które będą po raz pierwszy, ale i tych 
obecnych na pierwszej prelekcji.

Prelekcja odbędzie się 14 listopada br. o godz. 18:00 w 
sali konferencyjnej WCK (Filharmonia). Wstęp wolny.Do-
finansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Śladami 
Mariana Mokwy



13

redakcja@pulswejherowa.pl 10 listopada 2022

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

Pani 
Ewie Puchowskiej

byłej Prezes Wejherowskiego Towarzystwa
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

w trudnych dniach po śmierci 

M A T K I
 
 

składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

 

WŁODZIMIERZ BALCERAK

były pracownik Urzędu Miejskiego w Wejherowie

       Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia, które choć na chwilę 

niech dają ukojenie w trudnych dniach

składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
         Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. EDMUNDA KAMIŃSKIEGO
zasłużonego działacza kaszubskiego, dokumentalisty, muzeologa, bibliofila, fotografika, 

współzałożyciela i działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autora kilkuset publikacji 
oraz członka Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka.

Był inicjatorem powstania i wieloletnim pracownikiem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej  w Wejherowie, przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy 

Pomnika Jakuba Wejhera oraz Laureatem Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” 
i Nagrody Remusa, przyznanej przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego 

za działalność na rzecz regionu.

Całe swoje życie poświęcił propagowaniu, upamiętnianiu i dokumentowaniu 
historii, tradycji i obyczajów kultury kaszubskiej.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:             

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

W poniedziałek, 14 listopada o godz. 10:00 roz-
pocznie się szkolenie o zmianach w zasadach naliczania 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które pro-
wadzą działalność gospodarczą. Na środę, 16 listopada, 
na godz. 10:00 ZUS zaprasza na webinarium o świad-
czeniach emerytalnych dla nauczycieli. Podczas szkolenia 
uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są warunki przecho-
dzenia na emeryturę, jakie dokumenty należy przygoto-
wać oraz kiedy złożyć wniosek o świadczenie. Również w 
środę, 16 listopada, o godz. 10.00 odbędzie się e-szko-
lenie na temat zasiłków chorobowych. Jego uczestnicy do-
wiedzą się kto ma prawo do zasiłku, jaki jest okres jego w 
wypłaty i w jaki sposób ustala się podstawę jego wymiaru. 

Zapisy na dwa pierwsze szkolenia ZUS przyjmuje wy-
łącznie mailowo pod adresem slupsk_wydarzenia@zus.pl. 

Zapisy na trzecie ZUS przyjmuje mailowo pod adresem 
szkolenia_gdansk@zus.pl. 

Wszystkie szkolenia odbędą się za pośrednictwem apli-
kacji Cisco Webex Meetings. W zgłoszeniu należy podać 
adres e-mail, na który zostanie wysłany link do spotkania, 
datę i temat szkolenia, liczbę uczestników oraz numer te-
lefonu do kontaktu. Do zgłoszenia należy dołączyć podpi-
sane oświadczenie RODO dostępne na stronie zus.pl (w 
formie skanu lub zdjęcia).

ZuS zaprasza na szkolenia

Bezpłatnie online
Składka zdrowotna, zasiłki chorobowe 

i świadczenia dla nauczycieli to tematy 
szkoleń, na które zaprasza ZUS. Będą to 
kolejne trzy bezpłatne szkolenia on-line. 

Nekrologi i kondolencje 
w  „Pulsie wejherowa”

606 101 502

AKTUALNOŚCI

k O N d O l E N C j E

k O N d O l E N C j E
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Do PSZOK przyjmujemy:

MATERAŁY POBUDOWLANE
(wełna mineralna, styropian
budowlany, rury PCV)

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

Drugie miejsce wywal-
czył Piotr Laskowski, a 
brązowe medale zdobyli: 
Mikołaj Stanke, Szymon 
Roksz, Julia Mielke, Ty-
mon i Tytus Abako, Maciej 
Nastały i Weronika Wójec.

Mistrzostwa Pomo-
rza zgromadziły około 300 
adeptów judo z pomorskich 
klubów

Gratulujemy zawodni-
kom i życzymy dalszych 
sukcesów. Osoby, które 
chcą rozpocząć przygodę z 
judo, mogą zgłaszać się na 
treningi, a więcej informa-
cji na www.judodragon.pl.

judo dzieci

wywalczyli osiem medali
Na Mistrzostwach 

Pomorza w Judo 
Dzieci, które odbyły 
się w Akademickim 
Centrum Sporto-
wym przy Akademii 
Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, zawod-
nicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego 
Team Dragon Wej-
herowo wywalczyli 
aż 8 medali.

To goście byli zespołem dominującym i przeważali, aż 
7 bramkami po pierwszej części. Mimo to Tytani odrobili 
stracone bramki i zakończyli mecz zwycięstwem. 

Natomiast 5 listopada wejherowianie wybrali się do 
Obornik, gdzie zmierzyli się ze SKF KPR Spartą. Gospo-
darze byli wyjątkowo trudnym przeciwnikiem, a pierwsza 
część meczu zakończyła się remisem 18:18. 

Druga połowa zmieniła oblicze naszej drużyny, która 
ostatecznie pokonała Spartę 32:36.

Gryf dzięki rozgromieniu MKS Władysławowo 2:6 zaj-
muje czwartą lokatę w tabeli rozgrywek IV ligi grupy po-
morskiej z 31 punktami. 

Wikęd zwyciężając na własnym boisku Spartę Sycewi-
ce 2:0, zajmuje pozycję lidera rozgrywek i zgromadził 47 
punktów.

Piłka ręczna. Tytani

Dwa ważne 
zwycięstwa

Do końca trzymał wszystkich w napięciu po-
jedynek Tytanów z MKS Grudziądz. Tytani wy-
grali u siebie jedną bramką 29:28. 

Piłka nożna. IV liga

Nadal zwyciężają
Kolejne zwycięstwa odnotowały drużyny 

piłkarskie IV ligi: Gryf Wejherowo i Wikęd 
Luzino. 

Na hali Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Wejherowie od-
były się Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Wejherowskiego o 
Puchar Starosty w Boccia. Za-
wody rozegrano w czterech 
kategoriach: niepełnospraw-
ni, zdrowi, „paraolimpijska” 
oraz „open”. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary i nagrody rze-
czowe, a uczestnicy gadżety, 
ufundowane przez Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego. 

Boccia
Mistrzostwa
Powiatu

360 zawodników z 21 klu-
bów w czterech wojewódz-
twach wzięło udział w XII 
Pucharze Pomorza w karate 
tradycyjnym w Sopocie. 

W klasyfikacji punktowej 
turnieju zwyciężyła drużyna 
Karate Klub Wejherowo. Nato-
miast reprezentacja Pomorza, 
w składzie której walczyli kara-
tecy z klubów Trójmiasta i Wej-
herowa, zdobyła 50 medali.

karate 
wejherowo 
najlepsze
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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

W zawodach, rozgrywanych systemem szwajcarskim w 
oparciu o listę rankingową zawodników Polskiego Związku 
Szachowego oraz międzynarodowego FIDE, rywalizowało 45 
zawodników z całej Polski. Wejherowski ISS START repre-
zentowali: Jerzy Kot, Bogusław Kuma, Mariusz Hagel, Ma-
rek Uziałko i Tadeusz Panek.  

W szachach błyskawicznych indywidualnie drugą lokatę 
wywalczył Bogusław Kuma. Drużynowo wejherowska dru-
żyna zajęła drugie miejsce. W grupie B „Open” indywidual-
nie Jerzy Kot zajął trzecie miejsce. 

W szachach szybkich w grupie A „Open” indywidual-
nie Bogusław Kuma był drugi. W klasyfikacji drużynowej 
„Start” Wejherowo  zajął drugą lokatę. W grupie B „Open” 
indywidualnie druga lokatę wywalczył Jerzy Kot.

Wyjazd ekipy STARTu sfinansował Pomorski Związek 
Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego oraz ISS „Start” Wejherowo.                Na boisku w Sychowie, rozegrany został zaległy mecz Lu-

zińskiej Ligi Sołeckiej LZS, który zadecydował o tym, kto zo-
stał mistrzem tegorocznych rozgrywek. Na boisku spotkały 
się dwie najlepsze ekipy rozgrywek: LZS Sołecka Milwino 
oraz LZS Suchocki Zelewo.

Po bardzo zaciętym spotkaniu, lepsi okazali się zawodnicy 
z Milwina. Podopieczni Wacława Żywieckiego wygrali 4:1.

Piłka nożna. Liga Sołecka

Milwino zostało mistrzem

Tabela końcowa:
1. LZS Sołecka Milwino     
2. LZS Suchocki Zelewo 
3. LZS Błyskawica Luzino   
4. LZS Sparta Kochanowo 
5. LZS Sołecka Robakowo 
6. LZS Trak Barłomino       
7. LZS Sołecka Kębłowo    

Piłkarze z Milwina w gminie Luzino wygrali 
gminne mistrzostwa piłkarskie pn. Liga Sołecka.

Szachy

START z medalami
Sześć medali zdobyli zawodnicy ISS 

START Wejherowo w Mistrzostwach Pol-
ski Osób Niepełnosprawnych w Szachach 
Błyskawicznych i Szybkich, rozgrywa-
nych w Gorzowie Wielkopolskim.

Dołącz do nas na: facebook.com/Pulswejherowa

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START wej-
herowo otrzymało Specjalny Medal jubileuszu 70-lecia 
Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START 
warszawa.  Ponadto za wybitne zasługi dla rozwoju i upo-
wszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, za działal-
ność organizacyjną i społeczną, za osiągnięcia sportowe 
Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył prezesa ISS START  
krzysztofa Ruchalskiego Złotym Krzyżem Zasługi.
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wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

Ponad 25 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINISTRATOR
NIeRuChOMOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

KOMUNIKAT 
dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
 

 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma. 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
 
   

OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I ER E k l A M A

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe 

i kwalifikacje wstępne 
dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

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

W ramach zadania pn. 
Przygotowanie jednostek 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych do działań ratow-
niczo-gaśniczych, pieniądze 
przeznaczone zostaną na 
zakup sprzętu, umundu-
rowania oraz sprzętu tele-
informatycznego. Promesy 
przedstawicielom OSP wrę-
czył sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Funduszy i 
Polityki Regionalnej Mar-
cin Horała.

Uroczystość odbyła się 
w poniedziałek 7 listopada 
w siedzibie OSP w Gościci-
nie w gminie Wejherowo z 
udziałem wicestarosty Jac-
ka Thiela i wójta gminy 
Wejherowo Przemysława 
Kiedrowskiego.

Trzydzieści jedno-
stek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z 
powiatu wejherow-
skiego otrzymało 
promesy na dofinan-
sowanie działalności 
Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Młodzież w OSP

wsparcie 
dla drużyn 
pożarniczych

Jakim trzeba być złym człowiekiem, aby okraść strażaków wal-
czących z pożarem. Taka niespotykana sytuacja miała miejsce 
w trakcie gaszenia pożaru domku letniskowego w Wejherowie 
przez strażaków z OSP Wejherowo. Zniknęła wtedy specjalna 
lampa ostrzegawcza do zabezpieczenia odcinka węża gaśnicze-
go przebiegającego przez ulicę Kotłowskiego. Lampa ostrzegała 
kierowców przed zagrożeniem na drodze. 

Strażacy dysponowali filmem z prowadzonej akcji, na którym uchwy-
cili potencjalnego złodzieja. Poinformowali o tym na facebooku z ostrze-
żeniem, że opublikują filmik. Wkrótce ktoś poinformował, że ukradziona 
lampa leży w rowie przy ogródkach działkowych w rejonie Osiedla Su-
charskiego. Niestety odnaleziona lampa została wcześniej roztrzaskana. 

Strażacy z OSP Wejherowo ucieszyli się bardzo, kiedy po tym zdarze-
niu Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GRYF, z którą współ-
pracują, kupiła i przekazała strażakom ochotnikom nową lampę!

Okradziono strażaków w akcji


