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N A S Z  P A R T N E R

Nowa sieć szkół
bez rewolucji

Żadna z miejskich szkół nie zostanie zamknięta, a wygaszane z konieczno-
ści gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Powrócimy zatem do 
sytuacji sprzed 1999 roku, kiedy w mieście funkcjonowały podstawówki z nu-
merami: 5, 6, 8 i 9. Nie będzie tylko dawnej „czwórki”, bo obecne Gimnazjum 
nr 1 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 9.         Str. 2

Trwają przygotowania do wprowadzenia reformy edukacji. 
Władze miasta Wejherowa starają się, aby zmiany przebiegały 
jak najłagodniej i „bezboleśnie” zarówno dla uczniów, jak i ich 
rodziców. Dlatego wielkiej rewolucji nie będzie.  

kwiaty 
dla wejhera

Wejherowianie, w tym członkowie Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele władz 
samorządowych, pamiętają o założycielu miasta, Ja-
kubie Wejherze. W 360. rocznicę jego śmierci złożyli 
kwiaty u stóp pomnika.                                             Str. 5

pamięć
i hołd

1 marca w Polsce 
obchodzony jest Na-
rodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. 

Z tej okazji w Wej-
herowie i powiecie wej-
herowskim  odbędą się 
spotkania i uroczysto-
ści, m.in. w kościele pw. 
Chrystusa Króla i przy 
Bramie Piaśnickiej.

Na powiatowe obchody 
Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wykletych” zapraszają; 
starosta powiatu Ga-
briela Lisius, dziekan 
Dekanatu ks. prałat Da-
niel Nowak i dowódca 
Garnizonu Wejherowo, 
płk. Piotr Calak.

        Str. 6

We wtorek 21 lutego wieczorem w centrum Wejherowa wybuchł 
pożar. Paliły się budynki dawnej wytwórni win na ul. Klasztornej.

W pustostanach ogień szybko się rozprzestrzeniał. Gasiło go kilka zastępów 
wejherowskiej  Straży Pożarnej. To kolejny pożar w tym miejscu, ale tym ra-
zem naprawdę ogromny.                 Str. 4

Fot. Zygmunt Pałasz
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AKTUALNOŚCI

Od 26 stycznia 2017 r. 
obowiązuje ustawa - Prawo 
oświatowe wprowadzają-
ca reformę edukacji. Zgod-
nie z ustawą od 1 września 
2017 r. każda 6-letnia szko-
ła podstawowa przekształ-
cona zostanie w 8-letnią 
szkołę podstawową. Gim-
nazja ulegną likwidacji po-
przez wygaszanie.

- Skupiliśmy się przede 
wszystkim na zachowaniu 
dotychczasowej sieci placó-
wek oświatowych oraz za-
pewnieniu bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży. - in-
formuje Arkadiusz Krasz-
kiewicz, skarbnik miasta 
Wejherowa. - W Wejherowie 
żadna ze szkół nie zostanie 
zamknięta. Nie zmienią się 
też obwody szkolne. Zespo-
ły szkół, w skład których 
wchodzą szkoły podstawo-
we i gimnazja, staną się 
ośmioklasowymi szkołami 
podstawowymi.

I tak, Zespół Szkół nr 1 
zostanie przekształcony w 
Szkołę Podstawową nr 6, a 
Zespół Szkół nr 2 - w Szko-
łę Podstawową nr 5. Zespół 
Szkół nr 3 będzie, tak jak 
przed laty Szkołą Podsta-
wową nr 8. 

W obecnym Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 na-
dal będzie funkcjonowało 
Liceum Ogólnokształcące nr 
2 oraz Szkoła Podstawowa 
nr 11. Działające w tym sa-
mym budynku Gimnazjum 
nr 5 od 1 września br. zo-
stanie włączone do SP nr 11. 

Nieco inaczej sytuacja 

Znany jest już projekt nowej sieci szkół w Wejherowie, związany z wprowadzaną w całym kraju reformą edukacji. Zmiany w 
wejherowskim systemie oświaty zaczną obowiązywać 1 września 2017 roku, a władze miasta starają się, aby przebiegały jak naj-
łagodniej i „bezboleśnie” zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Żadna z dotychczasowych szkół nie zostanie zamknięta.

wygląda w Gimnazjum nr 
1, które jest jedynym w 
mieście gimnazjum dzia-
łającym samodzielnie w 
oddzielnym budynku. Ta 
szkoła zostanie włączona 
do Szkoły Podstawowej nr 9  
w Wejherowie. Tym samym 
od 1 września 2017 r. Szko-
ła Podstawowa nr 9 będzie 
funkcjonowała w dwóch 
budynkach - na Osiedlu 
Tysiąclecia oraz w budyn-
ku przy ul. Sobieskiego. W 
tym zabytkowym gmachu, 
w ramach „dziewiątki” bę-
dą wygaszane dwa ostatnie 
roczniki Gimnazjum nr 1. 

Podobnie będzie w innych 
szkołach podstawowych, 
gdzie wygasające roczniki 
gimnazjalne będą funkcjo-
nowały do 2019 roku.

- Ponieważ budynek Gim-
nazjum nr 1 jest dostoso-
wany do potrzeb młodzieży 
zdecydowaliśmy, że nadal 
uczęszczać będą do niego 
starsi uczniowie. - wyjaśnia 
Olga Tomaszewska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie. - Od 1 
września 2017 r. uczniowie 
rozpoczną tam naukę w kla-
sie siódmej, a w przyszłości 
będą tam również uczyć się 
ósme klasy. W budynku 
„dziewiątki” pozostaną kla-
sy młodsze.

- Zależało nam na tym, 
aby jak najłagodniej przejść 
przez reformę edukacji, stąd 
m.in. decyzja o pozostawie-
niu obwodów szkół - dodaje 
Arkadiusz Kraszkiewicz.            

          Anna Kuczmarska

Żadna szkoła w wejherowie nie zostanie zamknięta

Nowa sieć szkół od 1 września

Zespół Szkół nr 3 (SP nr 8 i Gimnazjum nr 3) od 1 
września pozostanie tylko Szkołą Podstawową nr 8.

W siedzibie Zespółu Szkół nr 2 (SP nr 5 i Gimna-
zjum nr 4) od 1 września funkcjonować będzie 
Szkoła Podstawowa nr 5.

Zespół Szkół nr 1 (SP nr 6 i Gimnazjum nr 2) od 1 
września będzie, jak dawniej Szkołą Podstawową nr 6.

W dwóch budynkach:  obecnej SP nr 9 oraz obecnego Gimnazjum nr 1 w Wejherowie od 1 września 2017 r. 
funkcjonować będzie Szkoła Podstawowa nr 9.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących (SP nr 11, Gim-
nazjum nr 5 i LO nr 2) od 1 września br. pozostanie 
liceum oraz Szkoła Podstawowa nr 11.

Ustawa wprowadzająca reformę oswiatową przewiduje 
stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkol-
ny 2017/2018 nie przeprowadza się rekrutacji do klasy I gimna-
zjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach 
następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych 
wariantach, m.in poprzez przekształcenie dotychczasowego 
gimnazjum w szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum 
do ośmioletniej szkoły podstawowej. Decyzja należy do 
kompetencji odpowiednio organu samorządu prowadzące-
go gimnazjum. 
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AKTUALNOŚCI

O szczegółach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 
2017 na specjalnej konferencji  prasowej w ratuszu poinformo-
wali prezydent krzysztof hildebrandt, zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz i skarbnik arkadiusz kraszkiewicz. Co waż-
ne, tym razem Wejherowo włącza się do metropolitalnego bu-
dżetu obywatelskiego, realizowanego w tym samym czasie w 
Gdańsku, Sopocie, Gdyni i innych miejscowościach w okolicach 
Trójmiasta. Głosowanie w tych miastach i gminach odbędzie się 
w tym samym wrześniowo-październikowym terminie.

- Realizacja dwóch poprzednich edycji budżetu obywatel-
skiego pokazała ogromną aktywność i kreatywność wejhero-
wian - stwierdził prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
- Dzięki budżetowi mieszkańcy mogą uczestniczyć w zarządza-
niu miejscem, w którym żyją, mogą proponować konkretne i 
ciekawe rozwiązania, a tym samym kreować jego przyszłość. W 
pierwszej edycji spośród 47 zgłoszonych projektów wybrano 
siedem, w drugiej edycji spośród 27 poddanych pod głosowa-
nie - wybrano pięć projektów inwestycyjnych i dwa nieinwesty-
cyjne. W trzeciej edycji przeznaczamy na Budżet Obywatelski 1 
milion złotych, z czego 50 tysięcy na projekty nieinwestycyjne 
tzw. miękkie. Zachęcam do aktywnego udziału w życiu Wejhe-
rowa i życzę, wielu wspaniałych pomysłów podczas przygoto-
wywania projektów.

Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego 
nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwesty-
cyjnego - 10 tys. zł. Propozycje działań muszą należeć do zadań 
własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospo-
darności i celowości wydatkowania środków publicznych.

- Projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napi-
sany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć 
poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowa-
niu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formal-
ną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego - wyjaśnił Arkadiusz Kraszkiewicz, 
skarbnik miasta. - Wniosek musi uzyskać poparcie co najmniej 
50 podpisów mieszkańców Wejherowa. Głosować będzie mógł 
każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat, oddając 
jeden głos na projekt inwestycyjny i osobno jeden na projekt 
nieinwestycyjny. Głosowanie odbywać się będzie elektronicz-
nie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pi-
semnej we wskazanych punktach.

- Z projektów inwestycyjnych zeszłorocznego budżetu oby-
watelskiego do tej pory wykonano plac zabaw, boisko do piłki 
plażowej, scenę muzyczną oraz oświetlenie na terenie rekre-
acyjnym przy osiedlu Fenikowskiego oraz plac zabaw i rekreacji 
im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie 
- przypomniała Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta. - Zre-
alizowano także dwa projekty tzw. miękkie - „Dzień Sąsiada na 
osiedlu Sucharskiego i „Wejherowo na sportowo - Wejher Cross 
Games”. Pozostałe projekty są w trakcie realizacji, bo pomimo 
ogłoszenia przetargów, nie udało się wybrać wykonawców.

Budżet obywatelski 2017

trzecia edycja 
Na realizację projektów tegorocznej edycji wejherow-

skiego Budżetu obywatelskiego władze miasta przezna-
czyły milion złotych: 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 
50 tys. zł na nieinwestycyjne. pierwszy etap, czyli pisanie 
projektów rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do końca 
tego miesiąca. głosowanie zaplanowano po wakacjach, 
w dniach od 18 września do 2 października. Zmiany ter-
minów wynikają z włączenia się wejherowa do metropo-
litalnego budżetu obywatelskiego.

Na podstawie umów, 
partnerzy miasta otrzymają 
dofinansowanie na remonty 
elewacji, dachów i innych 
elementów budynków, a 
także odnowienie i poprawę 
estetyki podwórek Unijne 
dotacje w ramach projektu 
rewitalizacji mają wspierać 
właścicieli budynków w ści-
słym centrum Wejherowa, 
aby poprawić wygląd, ale też 
ożywić obszary zdegrado-
wane. Spółdzielnia Socjal-
na „Dobrodziejki” otrzyma 
wsparcie na realizację dzia-
łań społecznych w ramach 
Klubu Integracji Społecznej 
„Śródmieście”.

- W Wejherowie, zwłasz-
cza w ścisłym centrum mia-
sta, mamy wiele budynków, 
które mają kilkadziesiąt lat 
i więcej oraz mogą stanowić 
atrakcje architektonicz-
ne - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa podczas spotka-
nia w ratuszu. - Konieczne 
jest jednak przeprowadze-
nie niezbędnych remontów, 
m.in. ocieplenia budynków 
i zagospodarowanie po-
dwórek. Dzięki wspólnym 
wysiłkom, uczynimy na-

W ramach unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” zostaną wyremon-
towane kolejne kamienice i zagospodarowane kolejne podwórka. W tym celu w ratuszu 
prezydent Wejherowa podpisał umowy z 25 wspólnotami mieszkaniowym i Wejherowską 
Spółdzielnią Mieszkaniową oraz z partnerem społecznym, którym jest Spółdzielnia So-
cjalna „Dobrodziejki”.

Remonty kamienic, zagospodarowanie podwórek

Dalsza rewitalizacja 
centrum wejherowa

sze miasto piękniejszym, a 
mieszkańcom kamienic za-
pewnimy wyższy standard 
życia. Dziękuję Państwu za 
aktywność i zaangażowanie 
w dbałość o swoje otoczenie. 
- dodał prezydent, zwraca-
jąc się do zebranych.

Jak przypomniał prezy-

dent K. Hildebrandt, część 
wspólnot mieszkaniowych 
podjęła już ten wysiłek w 
ciągu ostatnich lat korzysta-
jąc z miejskich dotacji.  Ich 
doświadczenia zachęcają do 
dalszych tego typu działań. 

Ostatnio w Urzędzie 
Miejskim złożono aż 31 ofert 

W uroczystym podpisaniu umów obok prezydenta wzięli udział m.in: Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta, Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa i Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta.

na remonty i odnowienie 
nieruchomości: 25 ofert od 
wspólnot mieszkaniowych 
i 6 ofert od Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Rada Miasta zabezpie-
czyła tzw. wkład własny, 
potrzebny do realizacji pro-
jektu unijnego.
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więcej zdjęć na:       
facebook.com/pulswejherowa

AKTUALNOŚCI

- Uważam, że to dobry 
pomysł, który z pewnością 
odciążyłby domowe budże-
ty, więc chętnie skorzysta-
my z tej możliwości. - mówi 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Wprowadze-
nie darmowej komunikacji 
dla uczniów wymaga jed-
nak spełnienia kilku wa-
runków. Ponieważ Miejski 
Zakład Komunikacji Wej-
herowo świadczy usłu-
gi także w Redzie, gminie 
Wejherowo i gminie Luzino, 

Wszystko wskazuje na to, że od 1 września 2018 rok  uczniowie 
szkół podstawowych będą poruszać się za darmo autobusami MZK 
Wejherowo. Jak powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt, władze miasta zamierzają wprowadzić bezpłatne bilety 
autobusowe dla uczniów. Jest to inicjatywa w ramach Obszaru 
Metropolitalnego.

te samorządy muszą wyra-
zić zgodę i ponieść koszty 
realizacji pomysłu. Po-
trzebna jest także pozytyw-
na opinia Metropolitalnego 
Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej. Jesteśmy 
gotowi wprowadzić darmo-
we przejazdy dla uczniów 
szkół podstawowych od 1 
września 2018 roku.

- Prowadzona jest obec-
nie analiza finansowa 
wprowadzenia bezpłat-
nych biletów dla uczniów 

- informuje Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarb-
nik miasta. -  Po oblicze-
niu kosztów, odpowiednia 
kwota zostanie ona zabez-
pieczona w budżecie Wej-
herowa na 2018 rok. Za 
uczniów zapłaci miasto. 

Prezes MZK Czesław 
Kordel podkreśla, że pro-
cedura otrzymania biletu 
uprawniającego do darmo-
wych przejazdów nie bę-
dzie skomplikowana.

trwa analiza kosztów

Bezpłatne bilety

Napastnicy weszli na ple-
banię przez garaż, do które-
go wjechał autem duchowny. 
Pobili go, związali i bili, aby 
wymusić informację, gdzie 
są przechowywane pienią-
dze. Zrabowali 20 tysięcy 
złotych oraz samochód.

Po kilku godzinach księ-
dzu udało się wezwać pomoc.  
Kryminalni z wejherowskiej 
komendy ustalili tożsamość 
sprawców rozboju, którymi 
okazali się 20-letni i 17-letni 

Napad na księdza
W Kąpinie w gminie Wejherowo dwóch mło-

dych ludzi napadło na księdza proboszcza krót-
ko po zakończeniu wieczornej mszy świętej. 
Policja z Wejherowa szybko ustaliła tożsamość 
napastników, którzy zostali zatrzymani.

mieszkańcy powiatu wejhe-
rowskiego. Bandyci zosta-
li zatrzymani w Lęborku. 
Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie postawiła za-
rzut rozboju na księdzu, 
zagrażającego jego życiu. 
Napastnikom grozi do 15 
lat więzienia. 

W szpitalu lekarze 
stwierdzili u pobitego ka-
płana złamanie żebra oraz 
urazy głowy, wymagające 
interwencji chirurgicznej.

Z POLICJI
wjechała w drzewo
W Warszkowie w gminie Wejherowo na drodze gminnej 

23-letnia kobieta, kierująca samochodem marki VW Sharan 
prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem, zjecha-
ła na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo. 

15-letnia pasażerka pojazdu, została przetransportowana 
do szpitala. Kierująca była trzeźwa. Sprawą zajmą się śledczy, 
którzy szczegółowo będą wyjaśniali okoliczności zdarzenia.

jechał bez uprawnień
W Redzie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kie-

rowcę samochodu jeep cherokee. W trakcie legitymowania 
okazało się, że kierujący nie posiadał uprawnień do kierowa-
nia. 69-letni mieszkaniec naszego powiatu nie miał prwa jaz-
dy, gdyż zostało one mu cofnięte. Mundurowi uniemożliwili 
kierowcy dalszą jazdę.  

Kierowca jeepa popełnił przestępstwo, gdyż nie zastoso-
wał się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnie-
nia do kierowania pojazdami. Czyn ten zagrożony jest karą 
pozbawienia wolności do lat 2.

Zatrzymany po pościgu
W miejscowości Kielno policjanci chcieli zatrzymać kie-

rowcę renaulta do kontroli drogowej. Kierowca zlekceważył 
sygnały świetlne i dźwiękowe, przyspieszył i zaczął uciekać. 
Policjanci ruszyli za nim w pościg. Uciekając 29-letni kierow-
ca samochodu stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 
ogrodzenie jednej z posesji w Bojanie. 

Kierowca został zatrzymany i okazało się, że posiadał zakaz 
kierowania. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące narusze-
nia sądowego zakazu za popełnione wykroczenie drogowe 
i niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3.

W Polsce odbyło się liczenie bezdomnych. W Wejherowie 
także przeprowadzono podobną akcję. Badania prowadzili 
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspól-
nie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji. Udokumen-
towano 14 osób bezdomnych.

Część miasta na północ od torów kolejowych patrolowali i 
sprawdzali pracownicy MOPS z policją, a drugi fragment mia-
sta na południe od torów kolejowych aż do ulicy Marynarki 
Wojennej pracownicy MOPS z funkcjonariuszami Straży Miej-
skiej.  W pierwszym przypadku zarejestrowano dziewięciu 
bezdomnych. Kontrolujący proponowali również bezdom-
nym pobyt w schronisku, na co przystała tylko jedna osoba. W 
drugim obszarze kontroli MOPS i policji naliczono 4 bezdom-
nych. W tej liczbie są również dwie osoby, które na noc przyje-
chały do Wejherowa z Gdańska i przebywały na dworcu PKP. 

STRAŻ MIEJSKA
więcej bezdomnych

Znowu ulotki
Mieszkanka Sławna rozlepiała w Wejherowie ulotki rekla-

mowe, zachęcające do tzw. szybkich pożyczek. Ulotki przy-
klejała w różnych miejscach, na rynnach, szybach, skrzynkach, 
itp. Późnym wieczorem została zauważona przez wracającego 
ze służby funkcjonariusza straży miejskiej. 

Wezwany patrol zatrzymał 34-letnią kobietę, która zo-
stała ukarana mandatem 200-złotowym i zobowiązana do 
ściągnięcia wywieszonych ulotek. Gdyby tego nie zrobiła, zo-
stałyby uprzątnięte na jej koszt.  

Umieszczanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym ogło-
szeń, plakatów, afiszów, albo wystawianie ich na widok pu-
bliczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym 
miejscem, stanowi wykroczenie. Sprawca podlega karze ogra-
niczenia wolności albo grzywny do 5000 zł.

W centrum miasta we wtorkowy wieczór (ok. 
19.30) wybuchł wielki pożar. Ogień szybko się 
rozprzestrzeniał, a akcję gaszenia pustostanów 
przy ul. Klasztornej utrudniał porywisty wiatr. 

Do akcji skierowano aż 10 jednostek straży pożarnych 
(4 zastępy zawodowej straży i 6 OSP). Ratownicy gasili 
ogień m.in. z góry, korzystając z podnośnika. Pożar objął 
powierzchnię około 1500 m kw. Akcja trwała kilka godzin.

Od wielu lat dawne zakłady (wytwórnia wina, browar) są 
opuszczone i popadają w ruinę. Zabytkowe śródmieście Wej-
herowa znajduje się pod ochroną i opieką konserwatora. Ze 
względu na szczególne wymogi i koszt ewentualnego remon-
tu, właściciel obiektu nie realizował go. Niedawno powia-
towy inspektor nadzoru budowlanego w Wejherowie wydał 
nakaz rozbiórki budynków, zagrażających bezpieczeństwu, 
ale właściciel odwołał się od tej decyzji.

Mniejsze pożary miały tu miejsce już wcześniej.

płonęły pustostany przy ul. klasztornej

pożar w centrum

Fot. Zygmunt Pałasz
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W minioną niedzielę w 
kościele ojców francisz-
kanów została odprawio-
na uroczysta msza św. za 
śp. Jakuba Wejhera i Je-
go rodzinę oraz o błogosła-
wieństwo Boże dla naszego 
miasta. Przewodniczył jej 
wejherowianin ks. kan. 
Jan Ropel, pracujący 
obecnie w Toruniu.

Przed mszą św. przedsta-
wiciele władz samorządo-
wych miasta oraz powiatu, 
wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego oraz inne de-

Rankiem 20 lutego 1657 roku w Gdańsku, w obecności przybyłej 
z Człuchowa młodej żony i córek zmarł Jakub Wejher, magnat po-
morski, człowiek wielu zasług i tytułów, ważna postać XVII-wiecz-
nej Polski, a zwłaszcza Pomorza. Jak co roku w rocznicę śmierci 
założyciela Wejherowa w kościele św. Anny oraz na placu Jakuba 
Wejhera odbyły się uroczystości. Mieszkańcy miasta oddali hołd 
założycielowi grodu w okrągłą 360. rocznicę jego śmierci. 

360. rocznica śmierci jakuba wejhera

modlitwa, kwiaty
i salwy armatnie

legacje złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze 
przy trumnie ze szczątka-
mi Jakuba Wejhera. 

W kościele św. Anny od-
słonięto i poświęcono ta-
blicę upamiętniającą śp. 
Stanisława Kleina, wielo-
letniego organisty i inicjato-
ra uroczystości rocznicowych 
związanych z Jakubem Wej-
herem. Na początku mszy 
św. odśpiewano pieśń „Ma-
teńko z wejherowskich gór”, 
napisaną przez zmarłego 5 
lat temu S. Kleina do słów 
Stanisława Jankego. 

Uczestnicy uroczysto-
ści i poczty sztandarowe 
przeszli wraz z Orkie-
strą Gminną z Gniewina 
na plac Jakuba Wejhe-
ra, gdzie delegacje złoży-
ły kwiaty u stóp pomnika 
założyciela miasta. Człon-
kowie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Wejhe-
rowie oraz Historycznej 
Grupy  Rekonstrukcyjnej 
oddali salwy armatnie. 

Okolicznościowe prze-
mówienia przed pomni-
kiem Jakuba Wejhera 
wygłosili:  Mirosław Gaf-
fka - prezes oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Wejherowie 
oraz skrabnik miasta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, 
który zabrał głos w imie-
niu nieobecnego prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta.

W uroczystości uczest-
niczyli parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu oraz różnych 
organizacji z powiatu wej-
herowskiego. Byli też goście 
z ościennych miast i gmin.

Organizatorami uroczy-
stości byli: 

Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie w Wejherowie, 
władze miasta Wejherowa i 
ojcowie franciszkanie.

- Jakub Wejher był genialnym ekonomistą, zarządcą i 
gospodarzem, a także wizjonerem - powiedział podczas 
uroczystości Arkadiusz Kraszkiewicz. - Zbudował od pod-
staw miasto, które w swojej historii - poza krótkimi okre-
sami zastoju - zawsze było miastem wyróżniającym się w 
regionie. Jakub Wejher dbał o swoich obywateli. 

Założyciel naszego grodu budował miasto z rozmysłem 
i rozważnie, zostawiając nam w testamencie prośbę o dal-
szy rozwój i pomyślność miasta. 

Realizując testament Jakuba Wejhera mamy obowiązek 
pomnażać dobra i kontynuować pomyślną passę miasta. 
Dlatego też, poza inwestycjami już zrealizowanymi, nowy 
program na dalsze lata rozwoju Wejherowa jest niezwy-
kle ambitny. Ponadto, do 2022 roku przygotowywany jest 
wraz z ekspertami z Wydziału Architektury Politechniki 
Gdańskiej kolejny etap rewitalizacji miasta. 

mamy obowiązek kontynować
pomyślną passę miasta

Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych organizacji i szkół.

Razem z przedstawicielami władz miasta hołd Jakubowi Wejherowi, założycielowi 
m.in. Kalwarii Wejherowskiej oddał kustosz Santuarium Pasyjno-Maryjnego w Wej-
herowie, o. Daniel Szustak, który przed pomnikiem ustawił zapalony znicz.

O założycielu miasta i jego zasługach mówił - w imieniu prezydenta Wejherowa - 
skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
również, występujący w stroju kaszubskim prezes partu ZK-P w Wejherowie - Miro-
sław Gaffka. Obaj panowie na zdjęciu powyżej.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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POWIAT

O zaletach systemu tele-
opieki opowiadał wiceprezes 
Zarządu Polskiego Centrum 
Opieki w Gdyni Stanisław 
Malinowski. Ponieważ spo-
łeczeństwo jest coraz star-
sze, trzeba bardziej zadbać 
o seniorów – samotnych lub 
pozostających dłużej w domu 
bez opieki rodziny. Urządze-
nie, dzięki któremu po wci-
śnięciu przycisku można 
połączyć się z centrum ra-
tunkowym może kogoś ura-
tować w sytuacji zagrożenia, 
wymagającej nagłej pomocy. 
Naciśnięcie przycisku alar-
mowego sprawia, że urzą-

W Starostwie po raz kolejny obradował Konwent Samorządowy Powiatu Wejherow-
skiego. Tematem poniedziałkowego (20.02) spotkania starosty, prezydenta, burmistrzów 
i wójtów z powiatu, a także ich współpracowników, był system teleopieki domowej oraz 
zaplanowane w tym roku inwestycje drogowe.

dzenie wysyła sygnał do 
centrali, gdzie w zależności 
od powodu zgłoszenia ope-
rator zapewni odpowied-
nią pomoc. System powstał 
w 2012 r. i z powodzeniem 
jest realizowany w kilku-
nastu samorządach w woje-
wództwie pomorskim, m.in. 
w gminach Szemud i gminie 
Wejherowo. Prawdopodob-
nie niebawem cały powiat 
wejherowski znajdzie się w 
Samorządowym Systemie 
Teleopieki Domowej.

- Dzięki temu systemowi 
osoby, które nie chcą korzy-
stać ze stacjonarnej opieki w 

obradował konwent samorządowy

teleopieka i remonty dróg

domach pomocy społecznej, 
będą mogły dalej przebywać 
w swoim mieszkaniu i czuć 
się bezpiecznie - powiedziała 
starosta Gabriela Lisius. 

Podczas tego samego po-
siedzenia Konwentu Sa-
morządowego wicestarosta 
wejherowski Witold Reclaf 
przedstawił tegoroczny plan 
remontów dróg powiatowych. 
Inwestycji, finansowanych 
przez władze powiatowe i 
samorządy gminne będzie 
sporo. Remonty i moderni-
zacje zaplanowano m.in. na 
drodze z Nawcza do Osie-
ka w gminach Łęczyce i Li-

nia, na skrzyżowaniu dróg 
w Rosochach (gmina Linia), 
gdzie powstanie rondo, na 
drodze ze Strzebielinka do 
Gniewina oraz z Luzina (od 
drogi krajowej nr 6) do Kę-
błowa. Wspólnie z miastem, 
Starostwo będzie budować 
dwa ronda w Wejherowie - 
na skrzyżowaniu ulic Ofiar 
Piaśnicy, Granicznej i Lele-
wela oraz 12 Marca, Wnie-
bowstąpienia i Judyckiego. 
Rondo planowane jest także 
w Kielnie. 

Dokładniej o tegorocznych 
planach inwestycyjnych na-
piszemy już wkrótce.           AK.

Radni podjęli też pakiet 
uchwał, dotyczących udzie-
lenia pomocy finansowej 
dziewięciu gminom powiatu 
wejherowskiego i powiatowi 
puckiemu na zadania m.in. 
z zakresu kultury oraz kul-
tury fizycznej i sportu.

Radni powiatowi wyrazili 
zgodę na podpisanie umowy 
partnerskiej z miastem Wej-

Podczas XXVII sesji Rady Powiatu Wejherowskiego uchwalone zostały zmiany w budże-
cie na 2017 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2017-2021. Inne 
uchwały dotyczyły m.in. rehabilitacji zawodowej i sieci szkół publicznych.

obrady Rady powiatu wejherowskiego

Zmiany w budżecie oraz w sieci szkół

herowo w związku z plano-
wanym złożeniem wniosku 
na dofinansowanie projek-
tu pn. „Kompleksowa mo-
dernizacja energetyczna 
budynku Powiatu Wejhe-
rowskiego - część użytko-
wana na Przedszkola i 
biura oraz budynku Gminy 
Miasta Wejherowa - obiektu 
sportowego z krytą pływal-

nią przy Zespole Szkół nr 
3 w Wejherowie”. Chodzi o 
poprawę efektywności ener-
getycznej we wspomnianych 
obiektach.

Na tej samej sesji Rada 
Powiatu Wejherowskiego 
podjęła uchwały w sprawie 
określenia zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz dostosowa-

nia sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i spe-
cjalnych do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego 
ustawą edukacji. 

Radni ustalili plan sieci 
publicznych szkół ponad-
gimnazjalnych i specjalnych 
powiatu wejherowskiego. 
Na koniec zaś przyjęli sta-
tut Rady Powiatu.

Nową torbę medyczną przekazał prezesowi OSP w Orlu 
Mirosławowi Sikorze dyrektor KRUS Oddział w Gdańsku 
Jarosław Pergoł. Przekazany zestaw zawiera środki nie-
zbędne do działań z zakresu ratownictwa medycznego m.in: 
bandaże elastyczne, opatrunki, opaski uciskowe, kołnierze 
ortopedyczne, maseczki do tlenoterapii, koce życia.

Torba medyczna została zakupiona z funduszu prewencji 
i rehabilitacji KRUS.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicestarosta Witold 
Reclaf, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Publicznego Powiatu Wejherowskiego Grzegorz Gasz-
ta, komendant powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek 
Niewęgłowski oraz strażacy z OSP w Orlu. 

wizyta w osp orle

torba medyczna 
dla strażaków 

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Powiatu - Grzegorza Gaszty, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Orlu wzbogaciła się 
o torbę do ratownictwa medycznego typu 
PSP R1, ufundowaną przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.
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 Forum rozpoczęła pre-
zentacja Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie, 
która obchodziła w ub.roku 
70-lecie działalności. 

Dyrektor Wejherowskie-
go Centrum Kultury Jolan-
ta Rożyńska, podkreśliła, 
że tematem zorganizowane-
go po raz drugi Forum Kul-
tury była biblioteka jako 
współczesna agora. 

W Filharmonii Kaszubskiej dyskutowano o miejscu i roli bibliote-
ki oraz o podejmowaniu przez bibliotekarzy nowych wyzwań. Dys-
kusja miała miejsce podczas II Metropolitalnego Forum Kultury, 
poświęcone bibliotekom jako ośrodkom kultury lokalnej. Pomor-
scy samorządowcy podpisali list intencyjny w sprawie wprowadze-
nia w województwie Metropolitalnej Karty do Kultury.

Uczestnicy Forum zasta-
nawiali się nad biblioteką 
jako „trzecim miejscem”, w 
którym prowadzone jest sze-
roko pojęte życie towarzyskie 
i kulturalne. Zaprezentowa-
no ciekawe projekty i rozwią-
zania bibliotek w oparciu o 
wyposażenie w nowoczesne 
media. Omówiono działania 
Krajowej Rady Bibliotecz-
nej, sprzyjające powstaniu 

nowych instytucji kultury. 
Uczestnicy Forum zgodnie 
przyznawali, że kondycja bi-
bliotek jest bardzo dobra. 

Jak podkreślił Paweł 
Braun, dyrektor Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku, bibliotekarze 
wciąż podwyższają swoje 
kwalifikacje zawodowe. Po-
prawiła się także infrastruk-
tura biblioteczna. 

uroczyste spotkanie słuchaczy wejherowskiego uniwersytetu trzeciego wieku 

Nowy spektakl i podziękowania

Długa jest lista życzliwych instytucji: urzędów, szkół, 
bibliotek, dzięki którym seniorzy mogą działać z wielkim 
pożytkiem dla swojego zdrowia oraz kondycji fizycznej i 
psychiczne. Mogą ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas 
i wciąż się rozwijać. Wielu wolontariuszy bezinteresownie 
prowadzi zajęcia  dla słuchaczy WUTW. Wszystkim im dzię-
kowano podczas spotkania w sali „Atlantic” w Wejherowie. 

Seniorzy zaprezentowali tam nowy spektakl pt. „Od przed-
szkola do seniora”. Jak zwykle pełne humoru i świetnie za-
grane przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem 
Kingi Krajkowskiej, nauczycielki ZSP nr 2 w Wejherowie.

ii metropolitalne Forum kultury

Biblioteka jak agora

Powyżej:  Samorządowcy Pomorza 
podpisali list intencyjny w sprawie 
wprowadzenia Metropolitalnej 
Karty do Kultury.

Na zdjęciu obok:  dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kultury 
Jolanta Rożyńska, pełniąca rolę 
gospodyni Forum.

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wejherowie

Uroczyste spotkanie słuchaczy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA, 
prowadzone przez koordynator placówki, Krystynę Laskowską było okazją do zaprezen-
towania nowego spektaklu, a także podziękowania wolontariuszom oraz władzom samo-
rządowym i różnym instytucjom za wsparcie i życzliwość.

Klaudia Głodowska i Aleksander Sobkiewicz z I LO z 
kilkoma innymi rówieśnikami prowadzą na Wejherow-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zajęcia kompute-
rowe, cieszące się dużym powodzeniem.
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Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w każdy piątek 
Wielkiego Postu 2017 roku po zakończeniu uroczystości Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejhe-
rowskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa podstawione zostaną autobusy wejhe-
rowskiej komunikacji miejskiej umożliwiające powroty do domów.

Miejsce podstawienia autobusów: ulica harcerska na wysokości kotłowni opec:
1. autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie jechał trasą do „Szpitala”.
2. autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie jechał trasą do pętli „Odrębna”.
Godzina podstawienia około 17:30.
Odjazd: po zajęciu miejsc przez pasażerów.

Do korzystania z tego dodatkowego przewozu zapraszamy w szczególności uczestniczące 
w uroczystościach Drogi Krzyżowej osoby starsze, niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi.

Dodatkowe informacje o przewozie: dyspozytor telefon 58 572 29 33.

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk 
(PiS) spotkała sie z mieszkańcami Wejhero-
wa i powiatu wejherowskiego.

W czasie poniedziałkowego spotkania w pałacu Przeben-
dowskich poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk poru-
szyła sprawę tzw. hejtu po wypadku pani premier. Posłanka 
stwierdziła, iż nie przyszłoby jej do głowy aby życzyć komuś 
śmierci bądź prowadzić własne śledztwo, które ma na celu 
polityczne wykorzystanie tego zdarzenia. 

D. Arciszewska-Mielewczyk pozytywnie odniosła się do 
przeprowadzanej reformy oświaty i wprowadzenia ośmiokla-
sowej szkoły podstawowej podkreślając, iż nawet posłowie 
opozycji, którzy na sali sejmowej krytykują to rozwiązanie, 
w kuluarach często uważają reformę za słuszną. 

Zdaniem poseł Arciszewskiej-Mielewczyk, każda zmiana 
uszczelniająca system podatkowy jest krytykowana przez 
opozycję i ma miejsce tzw. bicie piany. Uczestniczący w spo-
tkaniu mieszkańcy zadawali liczne pytania, na które odpo-
wiadała pani poseł. 

Spotkanie trwało ponad 2 godziny i zgromadziło około 
50 osób.

1 marca rozpocznie się wielki post

Droga krzyżowa 
w kościołach i na kalwarii

Popielec, który w tym roku przypada 1 marca rozpocznie czas 
Wielkiego Postu. Jednym z tradycyjnych wielkopostnych na-
bożeństw jest piątkowa droga krzyżowa, którą w Wejherowie 
przeżywamy m.in. na wzgórzach kalwaryjskich. W każdy piątek 
Wielkiego Postu na Kalwarii, będącej częścią Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnego, gromadzą się tłumy mieszkańców miasta i powia-
tu wejherowskiego, a także wierni z Trójmiasta i całych Kaszub. 

W Środę Popielcową (1 
marca br.) w kościołach 
oprawione zostaną msze 
święte z obrzędem posypa-
nia głów wiernych popio-
łem, natomiast w następny 
piątek 3 marca w kościo-
łach rozpoczną się cotygo-
dniowe nabożeństwa drogi 
krzyżowej.

Jak co roku, po mszy 
św. w kościele św. Anny ok. 
godz. 16.00 wyruszy procesja 
na Kalwarię Wejherowską, 
gdzie odprawiona zostanie 
droga krzyżowa. 

Jednocześnie rozpoczy-
nają się przygotowania do 
inscenizacji Misterium Męki 
Pańskiej. Z tego powodu or-
ganizatorzy z Sanktuarium 
Pasyjno-Matyjnego razem 
z Misternikami Kaszubski-
mi zapraszają wszystkich, 
którzy chcą włączyć się w 
Misterium. W najbliższy 
piątek po mszy św. o godz. 
19.00 zaplanowano spotka-
nie organizacyjne.

Szczególnie gorąco or-
ganizatorzy zachęcają do 
udziału mężczyzn. 

Próby do misterium, jak 
co roku, będą odbywały się 
w Wejherowskim Centrum 

Kultury we wtorki i czwart-
ki o godz. 18.00, począwszy 
od wtorku 28 lutego br.

Śmiechowo

Zmiany
w parafii

powrót z nabożenstwa na kalwarii 
autobusem miejskim mZk

posłanka w wejherowie

informacje,
opinie, pytania

Podczas spotkania w Wejherowie poseł Dorota Arci-
szewska-Mielewczyk m.in. odpowiadała na pytania 
mieszkańców.

Proboszczem tej parafii 
na Półwyspie Helskim   zo-
stał  ks. Adam Pleskot, 
dotychczasowy proboszcz 
parafii św. Karola Boro-
meusza w Wejherowie, z 
pewnością z żalem żegnany 
przez parafian.

Dekretem Metropolity 
Gdańskiego, arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia 
ks. Adam Pleskot został 
mianowany również dzieka-
nem Dekanatu Morskiego.  

- Dziękuję Wielebnemu 
Księdzu za tworzenie struk-
tur nowopowstałej parafii, 
prawie sześcioletnią posłu-
gę duszpasterską, pełnienie 
obowiązków proboszczow-
skich i trud budowy kościoła 
pw. św. Karola Boromeusza 
w Wejherowie - napisał w 
dekrecie ks. abp Sławoj Le-
szek Głódź.

W parafii św. Ka-
rola Boromeusza w 
Wejherowie Śmie-
chowie w ostatnią 
niedzielę powitano 
nowego proboszcza, 
ks. Piotra Lewańczy-
ka, który wcześniej 
kierował parafią św. 
Anny w Chałupach. 

Orkiestra dęta gminy 
Wejherowo na festiwalu 
w Pradze zdobyła złoty 
puchar. Lepsza w tej ka-
tegorii była tylko orkiestra 
z Węgier, która otrzymała 
champion złoto. 

Co ważne, tytuł najlep-
szego dyrygenta festiwalu 
zdobył kapelmistrz wejhe-
rowskiej gminnej orkiestry, 
Tomasz Winczewski. 

Gratulujemy!

w pradze

sukces 
orkiestry
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Dzień Kaszubski to oka-
zja do wspomnienia ab-
solwenta wejherowskiego 
liceum wybitnego mediewi-
sty i niedoścignionego propa-
gatora kaszubszczyzny prof. 
Gerarda Labudy. Dzień 
ten stanowi m.in. zachętę 
dla uczniów do nauki języ-
ka kaszubskiego, który jest 
nauczany właśnie w I LO w 
Wejherowie. To jedyna w po-
wiecie wejherowskim szkoła 
ponadgimnazjalna z języ-
kiem kaszubskim. Od kilku 
lat licealiści z „Sobieskiego” 
sprawdzają znajomość tego 
języka na egzaminie matu-
ralnym.

W ramach Dnia Ka-
szubskiego młodzież rywa-
lizowała w następujących 
kategoriach: recytacja w ję-
zyku polskim, recytacja w 
języku kaszubskim, poezja 
śpiewana. Rozstrzygnięto 
wyniki powiatowego kon-
kursu ,,Miejsca - ludzie - wy-
darzenia’’ w kategorii praca 
literacka, praca plastyczna, 
film, fotografia. Występom 
uczestników wnikliwie przy-
glądało się jury w składzie: 
Teresa Karwowska - eme-
rytowana polonistka, Artur 
Sychowski - pianista i ab-
solwent liceum oraz Roman 
Drzeżdżon - kaszubski pi-
sarz, poeta i publicysta.

Po raz czwarty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wej-
herowie odbył się Dzień Kaszubski, podczas którego młodzież propagowała wiedzę o Ka-
szubach, a szczególnie literaturę w języku kaszubskim oraz regionalną kulturę, tradycje 
i zwyczaje. Zaprezentowano także twórczość młodych Kaszubów. 

Na scenie można było 
oglądać prezentacje arty-
styczne, w tym występ zna-
komitego pianisty - Artura 
Sychowskiego.

Laureatom nagrody wrę-
czali: Wojciech Ryba-
kowski członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego, 
Genowefa Słowi wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu 
Wejherowskiego oraz Miro-
sław Gaffka prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Wejherowie.

Jurorzy oceniali uczniów w różnych konkuren-
cjach artystycznych.

literatura, recytacje, śpiewanie, malowanie

Dzień kaszubski w lo

KULTURA, EDUKACJA

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się pro-
mocja nowej książki, wydanej przez muzeum 
we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz 
Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wejherowie. 

Materiał do książki pt. „Pro memoria Otylia 
Szczukowska (1900-1974)” zebrał, opracował oraz 
wstępem i przypisami prof. Józef Borzyszkowski, 
który zaprezentował nowe wydawnictwo w wejhe-
rowskim muzeum.

W tej placówce przy ul. Zamkowej można kupić 
nową książkę, poświęconą kaszubskiej rzeźbiarce i 
badaczce folkloru, związanej z Wejherowem.

książka o otylii szczukowskiej

wspomnienie artystki
Kolejną wystawę malarstwa, zaty-

tułowaną „Droga Człowieka”, będzie 
można obejrzeć w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. 

Wernisaż wystawy Kariny Treder 
„Droga Człowieka” odbędzie się 28 lutego 
(wtorek) 2017 r. o godz. 18.00 w siedzi-
bie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Karina Treder, absolwentka Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(Wydział Sztuk Pięknych) obecnie miesz-
ka w Kielnie. Artystka zajmuje się rzeźbą, 
rysunkiem oraz malarstwem. 

wystawa obrazów kariny treder

malarstwo w muzeum

Jeden z obrazów Kariny Treder.

poszukiwane zdjęcia,
informacje i wspomnienia

ciekawa 
historia kortów

Korty tenisowe w Wejherowie mają długą 
i ciekawą historię, sięgającą 80 lat. Zbudo-
wany w 1937 roku obiekt, z okazji jubileuszu 
zostanie opisane w książce. Autor wydaw-
nictwa - Michał Jeliński, kierownik Wydzia-
łu Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i 
Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejhero-
wie, apeluje o zdjęcia i materiały na temat 
wejherowskich kortów.

Korty tenisowe i wydarzenia sportowo-towarzyskie, ktore 
miały tam miejsce, odegrały swoją rolę w historii miasta.

W powstającej książce nie zabraknie m.in. informacji  
o prestiżowych turniejach tenisowych, jakie odbywały się 
w Wejherowie zarówno przed II wojną światową, jak i w 
latach powojennych. Z pewnością znajdzie się tam wiele 
ciekawostek o ludziach, którzy na kortach bywali. Wejhe-
rowo zaszczyciły  swoją obecnością gwiazdy polskiego te-
nisa. Sport ten pokochało też wielu mieszkańców miasta 
i okolic. Latem na wejherowskie korty przyjeżdżali znani 
aktorzy, artyści, dziennikarze, wypoczywający w nadmor-
skich miejscowościach.

- Ciągle poszukuję materiałów o tym ważnym obiekcie 
sportowym, dlatego proszę osoby, które są w ich posiada-
niu o kontakt - mówi Michał Jeliński. - Jeśli ktoś może 
udostepnić zdjęcia lub materiały prasowe, albo zechce po-
dzielić się wspomnienaimi, bardzo proszę o telefon. Proszę 
dzwonić, jeśli macie Państwo dyplomy, puchary czy inne 
pamiątki po rozgrywanych na kortach turniejach teniso-
wych. Będę wdzięczny za wszelkie informacje, zwłaszcza 
dotyczące lat powojennych, od 1945 do 1980 roku.

Dzwonić można do Wydziału Kultury, Spraw Społecz-
nych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego pod numery 
telefonu: 58/ 677-70-37 lub 58/ 677-70-38.

Szerzej na ten temat napiszemy w kolejnym wyda-
niu „Pulsu Wejherowa”, 9 marca.
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W spotkaniu uczestniczy-
ła „Klasa Sowy” IIIc z SP nr 
5 pod opieką Beaty Frącko-
wiak. Dzieci nie tylko diwe-
działy się wielu ciekawych 
rzeczy, ale również podzieli-
ły się swoją wiedzą na temat 
funkcjonowania numeru 
112. Każdy z uczestników 
otrzymał kamizelkę i opaskę 
odblaskową, aby bezpiecznie 
docierać do domu lub szkoły 
i być widocznym na drodze. 

Dzieci dostały też inne ga-
dżety, a w podziękowaniu za 
zajęcia przygotowały piękne 
ilustracje związane z tema-
tem spotkania. Wielkim za-
skoczeniem było wykonanie 
przez uczniów piosenki o nu-
merze ratunkowym 112.

Tegoroczna uroczystość 
rozpoczęła się od otwarcia 
wystawy fotografii Mag-
dy Stankiewicz pt. „Ulot-
ne chwile”. Mottem autorki, 
związanej od lat z wejhe-
rowskim hospicjum są słowa 
Roberta Bressona „Fotogra-
fując, staraj się pokazać to, 
czego bez ciebie nikt by nie 
zobaczył”. Ilustracją do tych 
słów są wyjątkowe zdję-
cia autorki, które nie tylko 
utrwalają owe „ulotne chwi-
le”, ale i emocje im towa-
rzyszące. Wystawę oglądać 
można do 10 marca w biblio-
tecznej galerii „Na Piętrze”, 
przy ul.Kaszubskiej 14.

W Miejskiej Boibliote-
ce zainaugurowano również 
aukcję charytatywną „Pro-
mień Nadziei”, odbywającą 
się na fun page’u biblioteki 
na facebooku. Dzięki licz-
nym instytucjom i osobom 
prywatnym, które włączy-
ły się w biblioteczną akcję, 
można tam licytować m.in. 
bilety na koncerty, vouche-
ry na siłownię, czy masaże, 
a także obrazy i rękodzieło. 

w miejskiej Bibliotece publicznej 

międzynarodowy 
Dzień chorego

Obchody Międzynarodowego Dnia Chorego 11 lutego stały się już 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie tradycją. Chcąc 
kontynuować dzieło patrona książnicy Aleksandra Majkowskiego 
- nie tylko wybitnego twórcy, ale i wspaniałego lekarza i działacza 
społecznego (którego rocznica śmierci przypada dzień wcześniej), 
bibliotekarze organizują co roku akcje charytatywne na rzecz wej-
herowskiego Hospicjum Domowego p.w. św. Judy Tadeusza.

Swoją cegiełkę wniosła 
na aukcję wspomniana już 
Magda Stankiewicz, ofia-
rowując voucher na por-
tretową sesję zdjęciową. 
Wszystkie przedmioty po-
jawiać się będą sukcesyw-
nie, a pełny harmonogram 
licytacji dostępny będzie na 
stronie wydarzenia. Koniec 
akcji przewiduje  się w poło-
wie marca. Pierwszym licy-
towanym przedmiotem była 

akwarela autorstwa Han-
ny Haponiuk, przekazana 
przez starostę wejherow-
skiego - Gabrielę Lisius 
która wspiera biblioteczną 
akcję charytatywną od lat. 

W akcję włączyło się całe 
Starostwo Powiatowe. Licz-
ne „cegiełki” n rzecz hospi-
cjum wykupili członkowie 
Zarządu Powiatu i pracow-
nicy wejherowskiego staro-
stwa oraz burmistrz Rumi  
Michał Pasieczny, zbiera-
jąc łącznie 730 zł. 

Wśród darczyńców zna-
leźli się także prezydent 
Wejherowa - Krzysztof 
Hildebrandt oraz dyrek-
tor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej - Tomasz Fopke.

Spotkanie w bibliotece 
uświetnił pierwszy występ 
bibliotecznej grupy teatral-
nej „Errata”, której towa-
rzyszyła solistka Klaudia 
Szmidt - studentka Studium 
Wokalno-Aktorskiego im. D. 
Baduszkowej w Gdyni. Na 
bibliotecznej scenie wystą-
piły: Beata Gosz, Violetta 
Urbańska i Aleksandra 
Ucińska-Makowska. 

Wokalistka Klaudia Szmidt i aktorki grupy „Errata”.

Starosta Gabriela Lisius odbiera podziękowania za udział 
w akcji charytatywnej.              Fot. Starostwo Powiatowe

charytatywny spektakl teatru oko

pomoc dla hospicjum

W związku z Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112, Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprosiła operatorów 
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego: Katarzynę Brzeską oraz 
Mateusza Zarzyckiego. O swoim zawodzie i obowiązkach goście z 
Gdańska opowiedzieli uczniom Szkoły Podstawowej nr 5. 

Tematem spotkania w Powiatowej Bibliotece na ul. 
Dworcowej było m.in. udzielanie pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym w wypadkach.

w powiatowej Bibliotece publicznej

jak działa numer 
alarmowy

Dzisiaj, 23 lutego w auli I 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana II Sobieskie-
go w Wejherowie (ZSP nr 1) 
przy ul. Bukowej odbędzie 
się spektakl wejherowskie-
go Teatru OKO, zatytuło-

wany „Żeglarz” w reżyserii 
Wojciecha Rybakowskiego.  
Scenariusz Jerzy Szaniaw-
ski. Muzykę do spektaklu 
napisał Waldemar Czaja.

Dochód ze sprzeda-
ży biletów przeznaczo-

ny zostanie na potrzeby 
Hospicjum Domowego 
p.w. św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie. 

Bilet kosztuje 10 zł.
Początek przedstawienia 

o godz. 18.00

Premiera spektaklu „Żeglarz” Jerzego Szaniawskiego w reżyserii Wojciecha Ryba-
kowskiego odbyła się w październiku 2016 roku w Filharmonii Kaszubskiej.
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Bilety rozdane
w poprzednim „pulsie” mieliśmy dla naszych czytelni-

ków bilety na dowolny seans filmowy w multikinie w Rumi. 
Zdobyły je osoby, wyłonione w konkursie.

Poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe (La La land) 
przysłało ponad 20 osób, spośród których wylosowaliśmy zwy-
ciężców konkursu.  Do kina wybrali się: julita polakowska, Do-
rota klincewicz i mirosław kowalczyk.

Kolejna szansa już za dwa tygodnie, 9 marca. 

Film z siedmioma złotymi globami i czternastoma nomina-
cjami do Oscara, film którym zachwycają się zarówno krytycy 
(93 % pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), jak i widzowie, 
a ja jakoś nie rozumiem dlaczego.

Film opowiada o młodej dziewczynie Mii (świetna jak zwykle 
Emma Stone), której marzeniem jest zostać światowej sławy aktor-
ką. Mia przez przypadek poznaje Sebastiana (sztywny jak zwykle 
Ryan Gosling) - muzyka jazzowego, który świetnie gra na pianinie.

I dalej wiekszość z was domyśla się, o czym będzie film - para 
zakochuje się w sobie, po drodze natyka się na problem, zaczyna 
kwestionować swój związek itd. Wiecie czego się spodziewać po 
takich typu filmach.

Nie oznacza to jednak, że historia przedstawiona w filmie 
jest zła, wręcz przeciwnie, jest dobra - to prosty, uroczy romans 
z chemią między parą bohaterów, z ładną muzyką w tle.

Film jest wyreżyserowany kapitalnie, to jak reżyser Damien 
Chazelle operuje kamerą, montażem, tempem historii zasługu-
je na ogromne brawa i zdecydowanie ten element zasługuje na 
złotego globa, a może nawet Oscara.

Warto pójśc do kina:  La La Land
Dla mnie najlepszym elementem filmu jest zakończenie - nie 

zdradzę go oczywiście, ale mogę powiedzieć, że jest tak mądre 
i tak prawdziwe, że gdyby nie ono i świetna reżyseria  - to film 
zostałby sobie z taką sobie historią, fajnymi piosenkami i tań-
cami, a to raczej nie byłby film warty siedmiu złotych globów, a 
w szczególności już jakichkolwiek Oscarów. 

A właśnie co z samymi piosenkami i tańcami ? Są dobre i tyle 
- Emma Stone oczywiście śpiewa najładniej jak potrafi, ale Ryan 
Gosling… mam wrażenie, że nie za bardzo czuje on musicale. Za 
to znacznie lepiej idzie mu z graniem na pianinie.

Taniec jest równie dobry (tak wiem, że się powtarzam), a sce-
ny taneczne w filmie były inspirowane (najwyraźniej) wyczyna-
mi Genego Kelly’ego z „Deszczowej Piosenki”.

Jeżeli chcecie obejrzeć jakiś fajny musical, z prostą i nieskom-
plikowaną fabułą, na którym można się dobrze bawić i jedno-
cześnie coś z niego wyciągnać, to polecam. Jest to udany i warty 
zobaczenia film, ale czy warty tych wszystkich nagród, nomina-
cji i pochwał ? Idzcie do kina i zdecydujcie sami.

Pozdrawiam. Dorian Rathenow

wejherowskie centrum kultury zaprasza

Rozmowa nie tylko o książce
Uczestnicy „Biesiady lite-

rackiej” dowiedzą się m.in., 
w kim Ewa Kasprzyk tak 
bardzo była zakochana, że 
paląc miłosne listy na wy-
kładzinie w pokoju omal nie 
wywołała pożaru. Aktorka 
zdradzi również jak wyglą-
dało jej pierwsze spotkanie 
z mężem Jerzym, który prze-
konany był, że zakochał się 
w... wyczynowej pływaczce.

Spotkanie z aktorką i jej 
książką odbędzie się w sobo-
tę, 25 lutego o godz. 19.00 w 
sali konferencyjnej Filharmo-
nii Kaszubskiej. Wstęp wolny.

 *  *  *
Dzień później w Filhar-

monii odbędzie się koncert  
mistrza fado Pedro Mo-
utinho, ale na to wyjątko-
we wydarzenie artystyczne 
nie ma już biletów. 

We wtorek, 28 lutego o 
godz. 17.00 zaplanowano 
przegląd sekcji i kół zain-
teresowań Wejherowskiego 
Centrum Kultury. Będzie 
to prezentacja umiejętności 
młodych artystów na dużej 
scenie, przed szeroką pu-
blicznością. Wystapią tan-
cerze, muzycy, wokaliści, 
aktorzy.

Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny, ale trzeba uzy-
skać bilet, którymi dysponu-
ją instruktorzy sekcji i kół.

Wśród licznych imprez, organizowanych 
przez Wejherowskie Centrum Kultury po-
lecamy „Biesiadę literacką”. To nietypowe 
wydarzenie nie jest ani spektaklem ani kon-
certem, ale rozmową o książce. Bohaterką 
spotkania będzie Ewa Kasprzyk, znana ak-
torka teatralna i filmowa.

W marcu w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie 
Teatr Wierszalin zapre-
zentuje „Wziołowstąpie-
nie” - spektakl o naszym 
pochodzeniu i historii. Re-
żyser Piotr Tomaszuk za-
proponował nam spójne, 
przemyślane od pierwszej 
minuty przedstawienie - 
chwalą spektakl krytycy. 

„Wziołowstąpienie” to 
opowieść o Podlasiu – kra-
inie, gdzie żyją jeszcze 
„wiary stare”, a szeptuchy i 
szeptuni szepczą swoje „za-
mowy” ze skutkiem potęż-
niejszym niż gdzie indziej. 
Spektakl przedstawia ludo-
wą wiarę w nadprzyrodzony 
dar i moc uzdrawiania zio-
łami. Stanowi tym samym 
rozwinięcie folklorystycz-
nych zainteresowań teatru. 

Spektakl ten (przezna-
czony tylko dla dorosłych 
widzów) zostanie zaprezen-
towany w Filharmonii Ka-
szubskiej w Wejherowie 15 
marca o godz. 19:00. 

Bilety w cenach od 45 do 
59 zł do nabycia w kasach i 
na stronie internetowej

www.wck.org.pl
Pod tym adresem znaj-

dziecie Państwo również 
informacje o innych wyda-
rzeniach w WCK, a jest ich 
bardzo wiele.

ENEMEF: Maraton X-Men, ktory zaplanowano 3 
marca br. w sieci kin Multikino to cała noc w świecie 
legendarnych supermutantów! Oderwij się od codziennej 
rzeczywistości i przeżyj niesamowite przygody wraz z po-
staciami serii kultowych komiksów Marvel Comics! 

U boku słynnego, wojowniczego Wolverine’a poznasz fan-
tastyczne historie, zobaczysz widowiskową akcję i zachwy-
cisz się nietypowymi zdolnościami bohaterów, a do tego 
popłaczesz się ze śmiechu przy ich ciętych dialogach. 

Ta noc to doskonała zabawa i wyjątkowa okazja, aby obej-
rzeć premierowo wyczekiwany film „Logan: Wolverine” wraz 
z dwoma innymi filmami serii - „Wolverine” i „X-Men: Prze-
szłość, która nadejdzie”. Każdy z nich to solidna dawka do-
skonałej rozrywki i megaemocji. 

Godzina rozpoczęcia maratonu: 22.00, przewidywany ko-
niec nastapi ok. 5:00 rano.

eNemeF: maraton X-meN

Bilety dla czytelników
Mamy dla Czytelników 3 bezpłatne podwójne zaprosze-

nia na ENEMEF Maraton X-Men w Multikinie w Rumi. 
Aby zdobyć bilety, trzeba do niedzieli 26.02.2017  r. do 

godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na ad-
res:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: eNemeF.
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00
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Pierwsza część meczu była 
wyrównana, a na szczególne 
pochwały zapracowali sobie 
bramkarze obydwu drużyn. 
Najczęściej to jednak AZS 
wychodził na jednobramko-
we prowadzenie, a nasi za-
wodnicy odrabiali straty. 

Drugą połowę fatalnie 
rozpoczęli Tytani, którzy nie 
wykorzystywali dogodnych 
sytuacji rzutowych. Sytu-
ację Tytani mieli dogodną 
bo „pierwszy” bramkarz to-
runian opuścił plac gry za 
czerwoną kartkę. Ale jego 
zmiennik okazał się tak samo 
dobry. AZS walczył o każdą 
piłkę i to ostro, za co posypa-
ły się kary i czerwone kartki.

Niestety Tytani popełnili 
mnóstwo błędów w rozegra-
niu i tracili piłki.

piłka ręczna. inauguracja

tytani przegrali 
z bramkarzami

Nie powiodło się wejherowianom wiosen-
ne wznowienie rozgrywek II ligi w piłce 
ręcznej. W Toruniu Tytani Wejherowo prze-
grali z AZS UMK Toruń 25:20. Po dwumie-
sięcznej przerwie nasi zawodnicy wypadli 
blado, a najbardziej w drugiej połowie.

W najbliższą sobotę 25 
lutego o godz. 19.00 w ha-
li sportowej ZS nr 1 przy 
ul. Śmiechowskiej Tyta-
ni podejmą lidera roz-
grywek Orkana Ostróda, 
który do tej pory uległ wła-
śnie AZS UMK Toruń. 

Jednak trener Tytanów 
Paweł Paździocha twierdzi, 
że: - To, że nie będziemy 
faworytem nie przekreśla 
nas jako zwycięzcy w tym 
spotkaniu. Desygnuję na to 
spotkanie najlepszych za-
wodników, jakich będę miał 
dostępnych i broni oczywi-
ście nie złożymy. Skład na 
chwilę obecną jest bardzo 
młody, więc nigdy nie wia-
domo jak zagrają w danym 
meczu. 

W rozegranych w Gdańsku Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego Seniorek i Senio-
rów w tenisie stołowym, brązowy medal w grze 
podwójnej zdobyły tenisistki KTS-K GOSRiT 
Luzino - Magda i Katarzyna Płotka.  

Luzińskie zawodniczki wystąpiły także w grze indywidu-
alnej, gdzie zostały sklasyfikowane na pozycji 9 i 12. 

Niebawem utalentowane siostry udadzą się do Krosna 
(woj. podkarpackie), gdzie wystąpią w III Grand Prix Polski.

tenis stołowy. mistrzostwa województwa

Brązowy medal magdy i kasi

Występujący w IV Lidze 
Pomorskiej tenisiści stoło-
wi KTS-K GOSRiT Luzino 
w dziesiątej kolejce spotkań 
odnieśli zwycięstwo w Gdań-
sku z rezerwami AZS AWF V 
Gdańsk 10:8. Było to bardzo 
emocjonujące spotkanie. 

O końcowym sukcesie 
drużyny z Luzina zadecydo-
wały ostatnie dwie wygra-
ne gry, w których Henryk 
Płotka i Dariusz Michalak 
w stosunku 3:1 pokonali za-
wodników z Gdańska. 

Po 10 kolejce spotkań 
drużyna z Luzina zajmuje 
4 miejsce w tabeli. 

tenis stołowy. iV liga

Zwycięstwo luzina w gdańsku
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wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych
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ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
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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 wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E

Drużyna ZSP nr 1 w Rumi zwyciężyła w XV 
Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Halowej Lekkoatletyce. 
Drugie i trzecie zajęły drużyny z Wejherowa, ko-
lejno ZSP nr 2 i ZSP nr 3.

W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawodników i za-
wodniczek z powiatu wejherowskiego. Poszczególne konku-
rencje przysporzyły licznie zgromadzonym kibicom mnóstwo 
emocji oraz wrażeń. Na zakończenie zawodów zespoły zo-
stały nagrodzone, dyplomami, medalami oraz drobnymi 
upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie oraz Urząd Miasta w Rumi.  

Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

lekka atletyka 

mistrzostwa 
powiatu 

W luzińskiej hali sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego odbył 
się turniej „Nadzieje Polskiej Piłki” dla dziewcząt (rocznik 2004 i młod-
sze). Zwyciężyła drużyna Dragon Bojano przed GOSRiT Luzino.

piłka nożna. Nadzieje piłkarskie

Dziewczynki na boisku

W imprezie organizowa-
nej przez Rafała Freitaga 
uczestniczyło ponad 60 za-
wodniczek z Pomorza, w tym 
wspólna reprezentacja klu-
bów uczestniczących w pro-
jekcie „Piłkarska Przyszłość 
z Lotosem”.

Najlepszą zawodniczką 
została Weronika Lange 
(GOSRiT Luzino I), najlep-
szą bramkarką Amelia Gar-
con (Akademia Piłkarska 
LG), najwięcej goli strzeliła 
Anastazja Krampa (Dragon 
Bojano). 

1. Dragon Bojano
2. GOSRiT Luzino I
3. Akademia Piłkarska LG
4. Piki Gdańsk
5. GOSRiT Luzino II

Złote medale wywalczy-
li: Zuzanna Kalbarczyk w 
kat. kadetów powyżej 53 kg 
light contact oraz powyżej 
165 cm w semi contact, Pau-
lina Stenka w kat. juniorów 
powyżej 66 kg light contact 
oraz w semi contact powyżej 

taekwondo. puchar polski północnej

Złoto dla kalbarczyk, 
stenki i herzberga

końcowa kolejność:

165 cm oraz Mikołaj Herz-
berg w light contact powyżej 
72 kg juniorów. 

Drużyna Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
oraz KTS-K GOSRiT Luzino 
wywalczyła piąte miejsce w 
klasyfikacji medalowej. Zu-

zanna Kalbarczyk otrzyma-
ła statuetkę dla najlepszej 
zawodniczki turnieju. 

Był to pierwszy start za-
wodników z Wejherowa i Lu-
zina w 2017 roku. Trenerem 
zawodników jest wejhero-
wianin Rafał Karcz.

W Otwartym Pucharze Polski Północnej w taekwondo Związku Sporto-
wego Polskiej Unii Taekwondo zawodnicy kickboxingu z Wejherowa oraz 
Luzina pokazali się z jak najlepszej strony. 

Młodzi judocy UKS 
Team Dragon Wejhe-
rowo zdobyli 3 me-
dale na Otwartych 
Mistrzostwach Gdyni 
dzieci. W zawodach 
udział brały 33 kluby 
z Polski i Rosji. 

Na matach najlepiej pora-
dzili sobie Karolina Skwarło 
i Bartek Piotrowski (srebrne  
medale) oraz Laura Chru-
ścik (brązowy medal)

Czwarte miejsca zajęli 
Zuzanna Syska i Kazimierz 
Kiper. 

judo

sukces
Dragona 

O G Ł O S Z E N I E
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Nowa inwestycja wtBs sp. z o.o. 
prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica 

z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym 
przy ulicy Św. anny.

Zapraszamy 
do zapoznania się 

z projektem 
w siedzibie spółki

wejherowo, ul. parkowa 2a/20
tel. 58 677 46 16    e-mail:  biuro@wtbs.wejher.pl

od momentu jej uruchomienia krajowej mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, czyli od 1 lipca 2016 r. mieszkań-
cy informują policję o pojawiających się  zagrożeniach. 
każdy może sam zadbać o bezpieczeństwo, zareagować 
na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. można też 
sprawdzić, czy w okolicy zamieszkania jest bezpiecznie. 

Dotąd zgłoszono 7966 zagrożeń.

krajowa mapa Zagrożeń 

cieszy się dużą
popularnością

BEZPIECZEŃSTWO

 Mapa jest dostępna na stronie internetowej Komendy Sto-
łecznej Policji:  http://www.policja.waw.pl 

Na mapie znajdują się informacje m.in. o przestępstwach naj-
bardziej uciążliwych społecznie: kradzieżach cudzego mienia, 
kradzieżach z włamaniem, rozbój, uszkodzenie mienia, wymusze-
niach, bójkach, pobiciach, uszczerbku na zdrowiu, oszustwach „na 
wnuczka” i „na policjanta”, przestępstwach na tle seksualnym, prze-
stępstwach narkotykowych, a także przestępczości nieletnich. 

Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw 
gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i 
wypadkach drogowych.

Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje 
o zagrożeniach występujących w regionie i nie tylko. Następnie Po-
licja sygnały weryfikuje. Naszą intencją jest jak najszersze rozpropa-
gowanie narzędzia wśród lokalnych społeczności. 

Komenda Główna Policji zwróciła się do bp. Artura Mizińskiego, 
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, z prośbą o 
umożliwienie rozwieszenia plakatów promujących Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa w gablotach parafialnych, a także przeka-
zywania informacji podczas uroczystości kościelnych, aby rozpropa-
gować mapę zagrożeń. Ksiądz biskup wyraził na to zgodę.

Uwaga! Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwen-
cji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów 
alarmowych 112 lub 997.

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do magistratu  przy ul. 12 marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52,  58 572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

puNkt iNFoRmacji euRopejskiej

N A S Z  P A R T N E R

ReklamY i

ogŁosZeNia

w  „pulsie 

wejheRowa”

redakcja@pulswejherowa.pl

www.pulswejherowa.pl

606  101 502

udzielamy 
rabatów
od cen 
reklam!


